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Útdráttur 
Tilgangur: Megin tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig innleiðing CAD/CAM 

tækni við vélræna framleiðslu tann- og munngerva hefur tekist til hjá tannlæknum og 

tannsmiðum. Einnig að skoða hvaða búnað og efni fólk notar við framleiðsluna og almenn 

viðhorf til tölvustuddrar tannsmíði. 

Aðferðir: Hentugleika úrtak var notað við framkvæmd rannsóknarinnar og var þýðið 

starfandi tannlæknar og tannsmiðir. Spurningakönnun með 25 spurningum var send á 

þátttakendur þar sem m.a. var spurt um bakgrunn, efnisnotkun, kosti og galla tækninnar og 

endurmenntun. Notuð var lýsandi tölfræði og SPSS-26 tölfræðiforrit til að vinna úr 

gögnunum, kí-kvaðrat og z-próf til að kanna mun á milli kynja, eftir aldri og eftir 

starfsheiti.  

Niðurstöður: Alls tóku rúmlega 27% (n=101) meðlima í TÍ og TFÍ (N =370) þátt í 

könnuninni. Hlutfall kynjanna var jafnt í könnuninni en meirihluti þátttakenda var úr hópi 

tannlækna. Mikill meirihluti (71%) þátttakenda voru tannlæknar, flestir voru á aldrinum 

45-54 ára, algengast var að þeir hefðu yfir 25 ára starfsreynslu og fagaðilar notuðust mest 

við sirkóníum og emax. Niðurstöður benda til þess að aukning hafi orðið á notkun og 

reynslu fagfólks að nota CAD/CAM tölvutækni til að framleiða tann- og munngervi. 

Viðhorf þátttakenda er almennt jákvætt til tækninnar og hefur breyst umtalsvert þegar 

kemur að fjárfestingu á CAD/CAM búnaði. Fleiri íhuga slíkt en áður, en helstu hindranir 

sem nefndar eru varðandi tæknivæðinguna felast í háum stofnkostnaði sem er enn 

fráhrindandi fyrir marga.  

Ályktun: Hægt er að álykta það að notkun tækninnar muni halda áfram að aukast meðal 

fagfólks. Jákvætt er að sjá að fleiri stunda endurmenntun í tölvutækni innan 

tannlæknavísinda og að áhugi hefur aukist að fjárfesta í tækninni. Meirihluti þátttakenda 

telur að kennsla á CAD/CAM sé mikilvægur þáttur í skólagöngu væntanlegra tannsmiða 

og tannlækna og má álíta að slík þjálfun sé forsenda fyrir því að undirbúa fagfólk til að 

takast á við breytt starfsumhverfi. 

Efnisorð: CAD/CAM, tannsmíði, tölvustudd tannsmíði, tannlæknar, tanngervi 
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Abstract 
Purpose: The aim of this study was to describe how successful dental professions have 

been in implementing CAD/CAM technology into their daily work. Also, to explore the 

trend in software and dental material usage to manufacture fixed and removable dental 

prosthesis.  

Methods: Convenience sample was used among dental technicians and dentists in the TÍ 

and TFÍ associations. Data was collected using a survey with 25 questions about 

background, use of software, dental materials, advantages and disadvantages of 

CAD/CAM technique and continuing education plans. Descriptive statistics was calculated 

using SPSS-26 and chi-square and z-test used to test significant difference between groups 

(gender, age, profession). 

Results: Members of TÍ and TFÍ were invited to contribute to this study (N =370). Total 

27% (n=101) associates participated, equal numbers of male/female took part in the study, 

however majority of participants were dentists, largest part were 45-54 of age, most had 

over 25 years of experience in their profession and the most used material among them 

was zirconium and emax. Results indicate increased number of the dental professions uses 

more often the CAD/CAM technology in their work to design and manufacture dental 

devices. They have positive attitude toward the technology and are more willing to invest 

in the technique than before. The main obstacle including CAD/CAM in dentistry and 

dental technology is the expense of the investment.  

Conclusion: It can be concluded that the use of CAD/CAM technology will continue to 

evolve among the dental professions, more are seeking continuing education in the field 

and show interest in investing in the technique. Most agree that it is necessary to educate 

the future dentist and dental technician in CAD/CAM techniques, because it is mandatory 

to have the necessary skills in the sciences to cope with the rapid change in computer aided 

manufacturing process in dentistry. 

Key words: CAD/CAM, dental technology, digital dentistry, dental prosthetics, dentists  
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Þessi ritgerð er tileinkuð tannlæknum og tannsmiðum á Íslandi og nemendum 
námsbrautar í tannsmíði og Tannlæknadeildar Háskóla Íslands. 
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Formáli  
 

Þetta lokaverkefni er unnið af Daníel Frey Friðrikssyni til BS gráðu í tannsmíði við 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið frá desember 2020 til apríl 2021 og 

er vægi þess 16 ECTS einingar.  

Höfundur ritgerðarinnar, Daníel Freyr, hóf nám sitt við tannsmíði haustið 2018. Hann hefur 

mikinn áhuga á þróun tölvustuddrar tannsmíði, en sá áhugi vaknaði í kúrsum innan 

Tannlæknadeildar Háskóla Íslands og einnig í starfsnámi hans í Berlín síðastliðið haust.  

Ástæðan fyrir valinu á þessu efni er sú að nauðsynlegt er að halda fagaðilum upplýstum 

þegar kemur að notkun CAD/CAM hérlendis þar sem slík tækni heldur áfram að þróast og 

er því mikilvægt að vita hverskonar tækifæri eru í kringum mann.  

Höfundur ritgerðarinnar skrifar þessa ritgerð í þeirri von að fá innsýn inn í viðhorf 

tannlækna og tannsmiða gagnvart tækninni.  
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Hugtök og skammstafanir 
 
Bithlíf: (e. mouth guard): Sérsmíðuð plasthlíf til að hlífa tönnunum við sliti á 

tannbeini gnístur skemmdum og slíku, oft kölluð gnísturskinna. Hægt 

að fá bæði úr mjúku og hörðu plasti. 

CAD/CAM:  (e. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing): Tækni 

sem felst í notkun á hugbúnaði, vélum og tækjum sem aðstoða 

tannlækna og tannsmiði við hönnun og smíði tanngerva á vélrænan 

hátt. 

CAD: (e. Computer-aided Design): Tölvustudd hönnun tanngerva sem felst í 

notkun á sérstökum hugbúnaði. 

CAM: (e. Computer-aided Manufacturing): Tölvustudd vélræn framleiðsla 

sem felst í smíði tanngerva með sérstökum tækjabúnaði.  

CBCT: (e. Cone-Beam Computed Tomography): Sneiðmynd sem er tekin með 

röntgentæki þar sem geislarnir einskorðast við keilu. 

 

Fræsing:  (e. Milling): Þegar tanngervi er framleitt í CAM tækjabúnaði.  

Föst tanngervi:  (e. Fixed Prosthodontics): Ígildi tanna og stundum aðliggjandi vefja. 

Um er að ræða krónur, brýr, innleg, álegg sem ýmist eru límd eða 

skrúfuð á tennur eða tannplanta, einnig heilgómar sem skrúfaðir eru á 

tannplanta í munni.  

Íþróttaskinna (e. Mouthguard): Er hlífðarbúnaður fyrir munnhol sem liggur 

umhverfis tennur og góm til þess að koma í veg fyrir og minnka áverka 

á tönnum, vörum, kinnum og gómum. 

Laus tanngervi: (e. Removable full or partial dentures): Ígildi tanna og aðliggjandi 

vefja. Um er að ræða tannparta eða heilgóma.  
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Mát: (e. Dental impression): Neikvæð eftirmynd af munnholi hvort heldur 

sem er af tönnum, tannlausum rimum eða nærliggjandi umhverfi. 

Steypt er í mátið með gifsi og verður þá til jákvæð afsteypa af 

munnholinu. 

Munnskanni: (e. Oral scanner): Skanni til að flytja upplýsingar um aðstæður í munni 

yfir í forrit á stafrænu formi. Munnskanni er notaður beint í munnholi 

og því er máttaka óþörf. Býður uppá að skanna mát, gifslíkan eða hvort 

tveggja.  

PEEK: (e. Polyether ether Ketone): Er lífrænt hitaharðnandi fjölliðuefni sem 

kom fyrst á markað um 1980 og er notað í ýmsum iðnaði vegna 

eiginleika sinna þ.m.t. í tanngervi og stoðtæki. 

PFM: (e. Porcelain fused to metal): Skammstöfunin stendur fyrir 

vinnsluaðferð í tannsmíði, þegar postulín er brennt á málmkjarna. 

PMMA: (e. Polymethyl methacrylate): plastfjölliða sem er til í ýmsum útgáfum 

allt eftir því hvers konar tanngervi á að smíða. Notað m.a. í parta, 

heilgómagerð og tannréttingartæki. 

Skinna/ur: Sérsmíðuð skinna fyrir einstakling sem umlykur allar tennur í efri eða 

neðri góm. Skinnu er hægt að framleiða úr mismunandi plastefnum í 

ýmsum tilgangi t.d. til varnar gnístri og sliti á eigin tönnum, til að lýsa 

lit náttúrulegra tanna með sérstökum efnum (lýsingarskinna), rétta 

minniháttar tannskekkjur (tannréttingarskinna) eða stýriskinnu til að 

staðsetja tannplanta á réttan stað í skurðaðgerð. 

Stoðliður: (e. Abutment): Getur átt við stoðlið í brú eða stoðlið sem er hluti af 

tannplanta.  

 Brú: Sú eða þær krónur sem hvíla á stoðtönnum og bera uppi milliliðina 

Tannplanti: Stoðliður er lítið stykki sem skrúfað er ofan á tannplanta. 

Tilgangur stoðliðar er nokkurs konar millistykki á milli tannplantans og 

tanngervisins sem skrúfast beint niður í tannplantann. Tanngervið er svo 
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annað hvort límt á stoðliðinn eftir að hann er skrúfaður innan í 

tannplantann í munni eða stoðliðurinn er límdur innan í tanngervið hjá 

tannsmið síðan er samsetningin skrúfuð beint á tannplantann. Einnig eru 

stoðliðir notaðir á formi smella fyrir laus tanngervi þ.e. ásetugóma. 

Stýriskinna: (e. Surgical guide eða template): Hjálpartæki sem hægt er að nota í 

tannplanta- aðgerð til að skipuleggja staðsetningu og stefnu tannplanta 

fyrirfram.  

Tanngervi:  (e. Prosthesis) Kemur í stað tanna að hluta til eða í heild, getur verið 

bæði fast eða laust tanngervi. 

Tannplanti:  (e. Dental implant): Tannplanti er staðgengill tannrótar. Títanskrúfu 

hefur verið komið fyrir í rótarstæði þar sem líkaminn myndar bein sem 

smám saman festir skrúfuna. Skrúfuhausinn er síðan notaður sem 

undirstaða fyrir nýja sérsmíðaða tönn eða tanngervi. Á tannplanta er 

hægt að smíða föst tanngervi og laus. 

Tannréttingartæki: (e. Orthodontic appliances) Laus tæki sem notuð eru á 

tannskiptaaldri til að leiðrétta bit eða koma í veg fyrir óæskilega þróun 

bits 

Tannskurður  (e. preparation): Þegar tannlæknir mótar tönn undir krónu. 
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Þakkir 
 
Bestu þakkir fara til leiðbeinanda míns, Aðalheiðar Svönu Sigurðardóttur, aðjúnks í 

tannsmíði og Formanni Námsbrautar í Tannsmíði og meðleiðbeinanda míns, Ásthildar 

Þóru Reynisdóttur, verkefnastjóra Námsbrautar í Tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla 

Íslands. Með þeirra faglegu leiðsögn, góðum samskiptum og ánægjulegu samstarfi skilaði 

höfundur lokaverkefni sem hann er stoltur af.  

Ég vil þakka fjölskyldu og kærustu minni fyrir mikinn stuðning á námi mínu og fyrir mikla 

hvatningu og þolinmæði þegar ritgerðarskrif stóðu yfir.  

Einnig vil ég þakka starfsfólki Tannsmiðjan Króna, fyrir aðstoð þeirra við yfirferð 

nokkurra spurninga kannaninnar. Mig langar einnig að þakka Tannlæknafélagi Íslands og 

Samtökum Iðnaðarins fyrir þeirra aðstoð við dreifingu spurningalistans til þátttakenda. 

Sérstakar þakkir til þeirra tannlækna og tannsmiða sem gáfu sér tíma í að taka þátt í 

könnuninni. Síðast en ekki síst þá langar mig að þakka öllum þeim sem komu að ritgerðinni 

á einn hátt eða annan.  
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1 Inngangur  
Fyrir um sjö árum síðan var gerð rannsókn á notkun CAD (computer-aided design) og 

CAM (computer-aided manufacturing) meðal tannlækna og tannsmiða á Íslandi. Í þeirri 

rannsókn kom í ljós að meiri hluti þeirra notaði ekki CAD/CAM tækni og að þátttakendur 

héldu að notkun CAD/CAM í tannsmíði myndi aukast á næstu 10 árum. Þó flestir væru 

sammála um að notkun myndi aukast þá fannst flestum ólíklegt að þau myndu sjálf fjárfesta 

í tækninni (Alexander Mateev, 2013).  

Megin tilgangur þessara rannsóknar er að kanna hvernig notkun tölvustuddrar tannsmíði 

hefur þróast hér á landi og skoða hvort viðhorf fagfólks hefur breyst á þessum tíma. Með 

nýjum og uppfærðum niðurstöðum þá fá þær stéttir sem notast við CAD/CAM tækni betri 

yfirsýn yfir hvert viðhorf fagaðila er hérlendis og gagnast þær upplýsingar Tannlæknadeild 

Háskóla Íslands einnig.  

Það er mikilvægt að heilbrigðisstarfsmenn stundi endurmenntun alla sína starfsævi og 

fylgist með nýjungum á sínu sviði til að geta sinnt starfinu af bestu getu. Í ljósi þess er það 

þýðingamikið fyrir stéttirnar tvær, að kanna notkun, útbreiðslu og viðhorf þátttakenda til 

viðfangsefnisins. Einnig er áhugavert að komast að því hvort viðhorfsbreytingar hafi átt 

sér stað á síðastliðnum áratug eða svo og hvort fleiri eða færri telji að þessi tækni sé ekki 

nauðsynleg í sínu starfi.  

Höfundur ritgerðarinnar leitast eftir svörum við rannsóknarspurningunni: Hvernig hefur 

notkun CAD/CAM á Íslandi breyst meðal fagfólks frá 2013? 
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2 Yfirlitsgreinar 
Í fögum á borð við tannlækningar og tannsmíði eru oft miklar framfarir á skömmum tíma, 

þar sem sífellt er verið að finna nýjar og betri aðferðir, ný og betri efni.  

Í yfirlitsgreinum verður farið yfir þá þróun sem hefur átt sér stað í CAD/CAM tækninni 

síðustu ár, hvaða framleiðsluaðferðir hafa breyst frá handvirkri framleiðslu í vélræna. Mest 

verður fjallað um föst tanngervi, þar sem rannsóknin er á því sviði, og tannsmíðafagið sem 

hefur náð mestum árangri í að innleiða tæknina. Að lokum verða framtíðarmöguleikar 

tækninnar rædd og möguleg þróun fagsins.  

2.1 Þróun handverks í stafrænu umhverfi 

Síðustu áratugi hefur sennilega mesta breytingin verið í tölvustuddri tannsmíði sem felur í 

sér notkun forrita og vélbúnaðar til framleiðslu tanngerva í stað hefðbundins handverks. 

Þessum framförum fylgir ný nálgun á tannlækningar og tannsmíði sem og í menntun 

fagstéttanna (Alghazzawi, 2016).  

CAD/CAM er skammstöfun sem stendur fyrir hönnun „computer-aided design“ og 

framleiðslu „computer-aided manufacturing“. Tæknin er notuð til þess að búa til brýr, 

tannplanta og krónur svo eitthvað sé nefnt með sérstökum vélbúnaði. Fyrsta 

hugbúnaðarkerfið sem kom á markaðinn fyrir fagfólk var á áttunda áratugnum (Adil O. 

Abdullah, 2017). Öll CAD/CAM hugbúnaðarkerfi hafa sömu þrjá íhluti– notkun 

munnskanna til að taka stafræna máttöku, CAD hugbúnað þar sem tanngervið er hannað 

sér og að lokum CAM tæki sem fræsir tanngervið (Susic, Travar og Susic, 2017). Dæmi 

um slík hugbúnaðarkerfi eru Exocad, 3Shape, Roland og Millbox. Notkun 

hugbúnaðarkerfanna hefur notið vinsælda í tannsmíði, ekki síst þar sem tæknin hjálpar 

fagfólki til að framleiða mun nákvæmri tanngervi og á skemmri tíma en hefðbundnar 

aðferðir.  

Í dag eru 35 ár liðin síðan Dr. Mörmann þróaði fyrsta CAD/CAM kerfið, CEREC 1, með 

það í huga að möguleiki væri að framleiða tanngervi samdægurs (Abdullah, Tsitrou og 

Pollington, 2016; Baroudi og Ibraheem, 2015). Innleiðing CAD/CAM tækni meðal 

fagfólks hefur marga kosti í för með sér svo sem varðveisla stafrænna gagnasafna úr 

meðferðinni, en einnig galla eins og til dæmis háan byrjunarkostnað við tækjakaup. 
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Yfirleitt verða gallarnir til þess að hindra innleiðingu nýrrar tækni, efna og aðferða. 

Algengara virðist vera að CAD/CAM tækni sé innleidd á stærri verkstæði með meiri 

mannafla frekar en þau minni (Cooper og Ludlow, 2016).  

 
2.1.1.1 Tannlæknavísindi og tölvutækni 

Með aukinni þekkingu í tannlækningum, tækni og bættri tannheilsu eru fleiri einstaklingar 

tannlausir að hluta til fremur en tannlausir með öllu. Meðferð við tannmissi eða tannleysi 

getur því verið margskonar og tanngervin sömuleiðis. Því geta tenntir einstaklingar fengið 

föst eða laus tanngervi á eigin tennur eða á tannplanta og tannlausir heilgóma sem ýmist 

eru með eða án festinga á tennur eða tannplanta, en valið fer iðulega eftir aðstæðum hverju 

sinni (Saeed o.fl., 2020). 

Í dag geta tannlæknar notað stafræna tækni til að taka mát af sjúklingum í stað þess að nota 

mátefni og mátskeiðar. Þegar tekið er hefðbundið mát af tönnum og gómum sjúklinga er 

oft erfitt að greina galla að mátttöku lokinni. Gallar geta verið í tannskurði (e. preperation), 

mátefnið getur rifnað, bil, eyður eða loftbólur geta komið í mátið eða það skemmst við 

flutning á milli staða. Með stafrænni mátttöku getur tannlæknir greint mátið á tölvuskjá og 

séð hvort eitthvað vanti upp á og komið þá í veg fyrir óþarfar endurkomur sjúklinga í nýja 

mátttöku (Masri og Driscoll, 2015). Þessi nýja tækni hefur aukið jákvæða upplifun 

sjúklinga (Cooper og Ludlow, 2016). Notkun munnskanna útilokar smithættu sem er til 

staðar þegar fagaðilar flytja blóðug mát og þess háttar sín á milli, þar sem ekki er lengur 

þörf fyrir að meðhöndla mátefnin (Suese, 2020). Þegar mát er tekið með munnskanna (e. 

oral scanner) þá skannar tannlæknir góminn hjá sjúklingi, vistar stafræna mátið á STL skrá 

og sendir það í CAD búnað tannsmíðaverkstæðis. Stafrænar máttökur geta sparað mikinn 

tíma en þrátt fyrir það hentar munnskanni ekki alltaf til dæmis ef brúnir á tannskurði sem 

eru fyrir neðan tannholdið sjálft eða ef tannholdsskora (e. sulcus gingivalis) er mjög djúp 

en þá nær munnskanninn ekki öllu því svæði. Þessi tækni er ekki sjálfsögð á öllum 

tannlæknastofum þar sem hún er mjög dýr (Runkel, Guth, Erdelt og Keul, 2020).  

 
2.1.1.2 Notkunarsvið innan tannsmíði 

Fagfólk hefur náð hvað lengst að innleiða og nota tæknina í krónu- og brúargerð, þar hefur 

nýtt vinnulag skipt sköpum varðandi framleiðslu fastra tanngerva sem styðjast að mestu 

við stoðtennur eða tannplanta (Joda, Zarone og Ferrari, 2017). Þrátt fyrir að í upphafi hafi 

CAD/CAM vinna verið ætluð til framleiðslu á tanngervum sem studd eru af eigin tönnum 
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breyttist hugmyndin fljótlega því menn sáu að einnig var hægt væri að nýta hana í að hanna 

og framleiða tannplanta studd tanngervi (Patzelt, Spies og Kohal, 2015). 

Þegar einstaklingur þarf að fá tannplanta þá skiptir staðsetning tannplanta gífurlega miklu 

máli fyrir lokaútkomu tanngervisins og endingartíma þess. Með hjálp CAD/CAM og 

munnskanna þá er hægt að búa til stýriskinnur (e. surgical template) sem hannaðar eru til 

þess að staðsetja tannplanta á æskilegan stað í munninum svo hægt sé að framleiða betra 

tanngervi í kjölfarið (Hinz, Ellmann, Wegner, Bomicke og Bensel, 2020). 

Með hjálp munnskanna og CAD/CAM hefur meðferð tannplanta sjúklinga tekið 

breytingum (Joda, Ferrari, Gallucci, Wittneben og Bragger, 2017). Framleiðsla stoðliða úr 

sirkoníum (e. zirconium) á tannplanta hefur aukist samhliða notkun títan málms, mikilvægt 

er því að vera meðvitaður um hvaða efni verður fyrir valinu þar sem sirkoníum stoðliðir 

hafa meiri hörku en títan stoðliðir (Markarian, Galles og Franca, 2021). Í dag er 

CAD/CAM tækni nýtt í framleiðslu á krónum, brúm, tannplanta studdum tanngervum og 

bæði föstum eða lausum tanngervum (Abdulla, Ali og Jamel, 2020).  

2.1.2 Föst tanngervi og helstu efni í CAD/CAM framleiðslu 
Í CAD/CAM tækni er efnisval fjölbreytt en notagildi þeirra misjafnt. Helstu efni sem hægt 

er að nota í framleiðslu þar sem fræsa á tanngervi með vélbúnaði eru sem dæmi IPS 

Empress CAD, IPS E.max CAD, CEREC Blocks, sirkoníum, PMMA, PEEK og ýmsir 

málmblendingar (Co-Cr og títan). Öll þessi efni hafa hvert um sig góða kosti en þau henta 

ekki í hvaða verkefni sem er (Sulaiman, 2020). 

Áhugi á notkun sirkoníum hefur aukist gífurlega, þökk sé stöðugleika, styrkleika og 

eiginleikum þess sem henta vel vélrænni framleiðslu. Efnið er algengt í tanngervi í dag og 

hefur reynst vel enda er árangur framleiðslunnar góður og tanngervi nákvæm (Saeed o.fl., 

2020). Sirkoníum er gjarnan notað sem kjarni fyrir brýr og er talið hafa ákjósanlegri útlits 

eiginleika heldur en málmur (Sulaiman, 2020). 

 

2.1.2.1 Notkunarsvið 

Postulíns efni eins og IPS Empress CAD er úr styrktu levsít (e. Leucite) og henta þau vel 

á framtannasvæði. Þetta efni er sambærilegt feldspar (e. feldspathic) postulíni fyrir utan 

nokkra mekaníska eiginleika. Eitt af fyrstu efnunum sem notuð hafa verið í CAD/CAM 

framleiðslu er feldspar postulín. Framleiðendur þeirra efna eru t.d. CEREC Blocs og 

VITABLOC. Þessi gerð af postulíni hentar tanngervum á borð við innlegg (e. inlay), álegg 

(e. onlay) og framtannakrónur (Sulaiman, 2020).  
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Framleiðsla á tanngervum í fullri stærð úr fjöldaframleiddu einsleitu efni (e. monolithic 

restoration) hefur þróast mikið síðastliðin áratug og hafa efni eins og sirkoníum reynst þar 

vel. Þessi tegund tanngerva hefur þann eiginleika að ekki er nauðsynlegt að leggja viðbótar 

postulín á tanngervið og við þetta minnkar brothætta þess. Mikilvægt er þó að vera 

meðvitaður um hvort mótherji tanngervisins ráði við álagið frá tanngervi í fullri stærð úr 

sirkoníum (Silva o.fl., 2017). 

Sirkoníum og lithium disilicate (e. max) einsleit fjöldaframleidd efni eru algengust í dag 

samhliða CAD/CAM framleiðslu. Styrkur efnanna er þó mismikill, til að mynda hentar 

lithium disilicate ekki í tanngervi með mörgum liðum og ef um brú er að ræða þá þarf 

aftasti liðurinn að nema við forjaxlasvæði. Það hefur hins vegar betri fagurfræðilega 

eiginleika samanborið við sirkoníum og er kjörið til notkunar í stakar krónur á framtanna-

og jaxlasvæði og þriggja liða brýr á framtannasvæði (Singh, 2020). Þó sirkoníum búi yfir 

vissum fagurfræðilegum eiginileikum hefur það háan styrk og hentar það því vel bæði á 

framtanna- og jaxlasvæði (Al Mortadi, Bataineh og Al Janaideh, 2020).  

PEEK (e. Polyetheretherketone) fjölliðuefni hefur góða mekaníska eiginleika og er 

lífsamhæft, það hentar í framleiðslu á ýmsum föstum tanngervum, en frekari 

langtímarannsóknir þarf til að hægt sé að mæla með efninu í stað annarra hefðbundna 

CAD/CAM efna. Í samanburði við sirkoníum, lithium disilicate og málma sem innihalda 

gull þá hefur PEEK fjaðurstuðull (e. modulus of elasticity) sem minnkar álagið sem 

myndast á stoðtönninni (Papathanasiou, Kamposiora, Papavasiliou og Ferrari, 2020).  

Niem, Youssef og Wostmann, (2020) rannsökuðu nokkur CAD/CAM postulínsefni og 

könnuðu vatnsupptöku og áhrif munnhitastigs (e. Dental thermocycling) á hörku efnisins. 

Notast var við þriggja punkta álags próf við mælingar til að skoða álagsstuðul (e. flexural 

strength), sveigjustuðul (e. modulus of elacticity), styrkleikastuðul (e. modulus of 

toughness) og mótstöðu, það er hvort efnin næðu upprunalegu formi ef álagi væri aflétt (e. 

elastic recovery). Niðurstöðurnar sýndu fram á að munnhitastig dró lítillega úr 

mekanískum eiginleikum plastblenda (e. hybrid composite) en hafði þó engin áhrif á 

postulínsefnin.  

Ef hefðbundnar aðferðir eru bornar saman við tölvustuddar aðferðir þá er lokaútkoma 

tanngerva sambærileg þegar horft er á gæði, nákvæmni og fagurfræði (Memari o.fl., 2019).  

Eins og með öll tanngervi þá er góð áseta þeirra lykillinn að góðum endingartíma og 

ánægju sjúklinga. Notkun CAD/CAM við framleiðslu þessara flóknu tanngerva getur leitt 
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til færri mannlegra mistaka, þar sem meiri líkur voru á slíkum mistökum með notkun 

hefðbundinna aðferða (Al Mortadi, Alzoubi og Williams, 2020). 

 

2.1.2.2 Postulínsefni og tannheilsa  

Tanngervi sem framleidd eru úr postulíni eykur slit á eigin tönnum sem standa á móti og 

eru mótherjar tanngervis í samanbiti. Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða 

þetta. Mundhe, Jain, Pruthi og Shah, (2015) skoðuðu hvort slit eftir sirkoníum og krónur 

brenndar á málm (PBM) væri sambærilegt á glerung eigin tanna. Þau komust að því að slit 

glerungs á mótherjum væri meiri hjá þeim sem voru með PBM heldur en sirkóníum krónur. 

Sambærilega rannsókn gerðu Suputtamongkol, Anusavice, Suchatlampong, Sithiamnuai 

og Tulapornchai, (2008) nema þau könnuðu hvernig slitamyndun væri á eigin tönnum og 

krónum úr litíum dísilikat (e. lithium-disilicate) postulíni einu ári eftir að sjúklingar hefðu 

fengið tanngervið. Niðurstöður sýndu fram á að slit á postulíns jaxlakrónum væri marktækt 

minni en slit glerungs á eigin tönnum á sama svæði. Hins vegar var slit forjaxla króna og 

mótherja sambærilegt.  

2.1.3 Laus tanngervi og CAD/CAM framleiðsla  
Laus tanngervi eru almennt þau tanngervi sem sjúklingur getur sjálfur fjarlægt úr munni, 

sum eru ætluð til skamms tíma á meðan önnur eru notuð í nokkur ár. Algeng laus tanngervi 

eru til dæmis heilgómar, tannréttingaplötur og partar.  

Í dag er hægt að framleiða laus tanngervi með CAD/CAM tækni úr mismunandi 

málmefnum eða úr efnum sem innihalda engan málm eins og PEEK, PMMA, hitaþolin 

efni (e. thermoplastic material) og sirkoníum (Takaichi o.fl., 2021). Framleiðsla tanngerva 

er ekki einungis möguleg með fræsivélum heldur er hægt að nýta þrívíddartækni til að 

prenta tanngervi og aðra hluti sem tilheyra framleiðslu tanngerva. Má þar nefna 

þrívíddarprentaðar einstaklingsmátskeiðar og bitplötur bæði fyrir tennta og tannlausa 

sjúklinga. Aðferðin þykir hentug því auðveldara er að stjórna starfrænt hönnuninni og taka 

tillit til líffræðilegra aðstæðna (Tarraf og Ali, 2018). Tæknin hentar líka í framleiðslu á 

sérhönnuðum krónum, stoðliðum og grindum prentuðum úr plastefni sem er svo kastað í 

málm. 

Þrívíddartæknin sem notuð er við CAD hugbúnaðarkerfi kom fyrst fram seint á áttunda 

áratugnum (Dawood, Marti Marti, Sauret-Jackson og Darwood, 2015). Þegar fyrstu CAD 

kerfin litu dagsins ljós var notuð stereolithography (SLA) tækni til að prenta tanngervi. 

Með auknum vinsældum tölvustuddar tannsmíði þá hefur þrívíddarprentun fylgt fast á eftir 
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og er notuð víða innan fagsins. SLA þrívíddarprentun er í dag elsta og algengasta tæknin 

sem notuð er við framleiðslu tanngerva og annarra hluta sem notaðir eru í tannlækningum 

(Kessler, Hickel og Reymus, 2020). Notkun CAD/CAM samhliða þrívíddarprentun hefur 

verið sannreynd og er notuð með aðstoð selective laser melting (SLM) til framleiðslu 

tannplanta studdra tanngerva, málm- og bráðabirgða króna (Oberoi o.fl., 2018). Ókosturinn 

við þessa tækni er að hún er mjög dýr í rekstri og enn á vissu frumstigi (Hosseini, Halvaei, 

Ebrahimi, Shamekhi og Baghaban Eslaminejad, 2020). 

 

2.1.3.1 Heilgómagerð 

Fyrstu kynni fagaðila varðandi hönnun og framleiðslu heilgóma með notkun CAD/CAM 

var árið 1994 en vegna flókinnar framleiðslu á þeim tíma þá liðu um það bil tuttugu ár þar 

til fullnægjandi hugbúnaðarkerfi kom á markaðinn (Janeva o.fl., 2018). Í dag eru heilgómar 

meira og minna framleiddir með hefðbundnum hætti. Sú aðferð getur verið ansi tímafrek 

þar sem sjúklingar gætu þurft að koma í allt að fimm heimsóknir til tannlæknis áður en 

viðkomandi fær heilgóminn afhentan. Með notkun CAD/CAM er möguleiki á að þetta ferli 

geti tekið einungis tvær heimsóknir (Han o.fl., 2017).  

Til þess að framleiða stafrænan heilgóm í kjölfar munnskönnunar þá þarf að flytja 

viðeigandi skrá inn í CAD forrit og stilla upp heilgóm þar. Ef notuð var hefðbundin máttaka 

þarf að skanna gifs módelin inn í CAD forrit, því næst þarf að hanna heilgóminn og klára 

uppstillingu tanna og svo væri annað hvort hægt að þrívíddarprenta heilgóminn eða fræsa 

hann út í viðeigandi efni (Wang, Shi, Xie og Wu, 2021). Nýlegar rannsóknir sýna fram á 

að hægt er að framleiða stafræna heilgóma með þrívíddarprentun en þessi aðferð er 

nákvæm, tryggir auðveldari og hraðari framleiðslu og getur stytt meðferðartíma sjúklinga 

til muna (Saeed o.fl., 2020). Þau efni sem eru hvað mest notuð í framleiðslu heilgóma eru 

PMMA og PEEK (Sulaiman, 2020). 

CAD/CAM hefur náð góðri fótfestu í framleiðslu fastra tanngerva meðan tæknin er ekki 

endilega notuð jafn mikið í framleiðslu lausra tanngerva. Ef við berum saman stafrænt 

framleidda heilgóma við hefðbundna heilgóma þá er meðferðartíminn sambærilegur, en 

CAD/CAM framleiddir heilgómar hafa reynst ódýrari fremur en hefðbundir heilgómar og 

styttir tíma sjúklings í stól tannlæknis (Arakawa o.fl., 2021).  
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2.1.3.2 Partagerð 

Stálgrindur og partar eru iðulega notaðir þegar einstaklingar hafa eigin tennur að hluta til 

í munni og hægt er að nota þær til þess að festa tanngervið með hjálp króka (e. direct 

retainer), áhvíla (e. rest), barra og viðloðun slímhúðarinnar (Johnson, Patrick, Stokes, 

Wildgoose og Wood, 2015). Við framleiðslu parta sem innihalda einhverskonar málm 

burðargrind (e. framework), er yfirleitt notuð útbrennslu „vax og kast tækni“ (e. lost-wax-

technique). Burðargrind partsins er vöxuð upp, steypt í hitaþolið efni, vaxið síðan brætt út 

svo holrúm myndist að lokum. Fljótandi málmi er síðan kastað með miðflóttarafli inn í 

holrúmið svo burðarvirkið steypist í málm. Það má rekja hönnun og framleiðslu 

partagerðagrinda með CAD/CAM allt til ársins 2004 (Soltanzadeh, Suprono, Kattadiyil, 

Goodacre og Gregorius, 2019), en síðan þá hafa komið fram fjölliðuefni sem standast álag, 

eru nákvæm og henta til notkunar í parta. PEEK efni hefur sýnt fram á að geta verið 

staðgengill málma í slík tanngervi (Harb, Abdel-Khalek og Hegazy, 2019). Minna reynir 

á fræsara í vélrænni framleiðslu á PEEK grindum en fræstum málmgrindum og er 

framleiðsla þeirra því hagkvæmari (Sulaiman, 2020). Sýnt hefur verið fram á að 

framleiðsla og gæði parta með CAD/CAM tækni sé sambærileg hefðbundnum aðferðum 

(Carneiro Pereira o.fl., 2021).  

 

2.1.3.3 Tannréttingar, bithlífar og skinnur  

Í dag er hægt að þrívíddarprenta bitskinnur, bithlífar, hrotugóma eða sambærileg tanngervi 

á fljótlegan hátt og með mikilli nákvæmni. Prentaðar tannréttingarplötur og 

tannréttingaskinnur hafa notið vinsælda hjá fagfólki vegna hagkvæmni og nákvæmra 

afurða. Auk þess hafa prentuð tannréttingartæki kosti í för með sér fyrir sjúklinga umfram 

hefðbundin föst tannréttingartæki (Vasamsetty, Pss, Kukkala, Singamshetty og Gajula, 

2020).  

Nokkur fyrirtæki hafa þróað vörur til tannréttinga sem nota CAD/CAM tækni svo sem 

Incognitoä sem framleiðir óáberandi spangir og Align Technology sem framleiðir glærar 

InvisalignÒ tannréttingarskinnur (Tarraf og Ali, 2018). Auk þess er hægt að gera 

sérsmíðaðar tannréttinga festingar (e. Brackets) til að staðsetja spangir á innanverðar 

tennur við tungu eða gómhvelfingu, gera stoðboga eða teina. Tæknin er einnig komin á 

þann stað að möguleiki er á því að láta CAD/CAM beygja víra fyrir sig (Nguyen og 

Jackson, 2018). Hægt að framleiða þangóma sem víkka góminn með tækninni og nota 

sneiðmyndatöku (e. Cone-Beam Computed Tompgraphy) til að ákvarða æskilega 
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staðsetningu skrúfa sem festar eru í efri góminn. Að lokum til þess að tryggja rétta 

ísetningu er gott að nota þrívíddarprentaðar stýriskinnur til verksins (Sanchez-Riofrio, 

Vinas og Ustrell-Torrent, 2020). 

Milli 5-12% einstaklinga glíma við sjúkdóma í kjálkaliðum og tyggingarfærum (e. 

Temporomandibular disorder), oft vegna ávana til dæmis í svefni. Slíkt er hægt að leysa 

með gerð bithlífa (e. occlusal splint/night guard) en þær eru yfirleitt framleiddar úr 

plastefnum eða polymethylmethacrylate (PMMA). Þeir sem gnísta tönnum (e. bruxism) 

slíta frekar efninu og þá virkar bithlífin ekki rétt. Stafrænar bithlífar eru taldar vera 

ákjósanlegri vegna framúrskarandi efnavals og framleiðsluaðferða. Hægt er að nota efni 

eins og polycarbonate (PC) og tilbúna fjöldaframleidda PMMA diska sem talið er hafa 

eftirsóttari eiginleika heldur en gómar framleiddir með hefðbundnum hætti (Benli o.fl., 

2020). 

Íþróttamenn í snertiíþróttum geta orðið fyrir tannáverkum á æfingum eða í leik. Sé hætta á 

áverkum tanna er hægt að kaupa fjöldaframleidda íþróttagóma eða láta sérsmíða þá 

sérstaklega fyrir sig. Þar sem sýnt hefur verið fram á að notkun fjöldaframleiddra 

íþróttagóma gætu haft óafturkræf áhrif á bit einstaklings, er einstaklingum ráðlagt að fá 

sérsmíðaðann íþróttagóm fremur en fjöldaframleidda. Reynsla af framleiðslu einstaklings 

íþróttagóma úr PEEK efninu með CAD/CAM lofar góðum árangri (Li o.fl., 2020). 

2.1.4 Framtíð tölvustuddar tannsmíði 
Eins og hefur komið fram hér í köflunum að ofan, þá hefur CAD/CAM tæknin snert mörg 

svið, ef ekki öll svið innan tannlæknavísinda. Tæknin hefur haft jákvæð áhrif á fagsstéttina. 

Hún hefur stytt verkferla sem gætu annars verið ansi tímafrekir auk þess sem stafrænar 

máttökur ýta undir frekari vinnuhagræðingu bæði hjá tannsmiðum og tannlæknum. 

Auðvelt og fljótlegt er að flytja stafrænar skrár á milli aðila og hægt er að draga úr 

mistökum sem gjarna eiga sér stað við hefðbundnar máttökur, tannsmíði og framleiðslu. 

Þrátt fyrir miklar og hraðar þróanir í tölvustuddri tannsmíði þá treystir framleiðsla 

tanngerva verulega á vinnu tannsmiða og handverk þeirra. Þá þarf alltaf að hafa fagaðila 

sem kann verkin þegar kemur að hönnun tanngerva með hjálp CAD/CAM. Þessi tanngervi 

koma ekki alltaf fullkomin út, hvort sem er verið að framleiða full eða hálfunnin tanngervi 

og fagaðilar þurfa alltaf að leggja lokahönd á hvert verkefni. 

Að mörgu leiti er CAD/CAM tölvutæknin að opna margar dyr í tannlæknavísindum og í 

framleiðslu tanngerva sem hér áður fyrr þótti nær ómögulegt að áorka. Hugbúnaðarkerfin 
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eru alltaf að þróast og með tímanum verða þau betri að því leiti að auðveldara er að læra á 

hugbúnaðinn og fleiri geta nýtt sér hann (Rekow, 2020). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð/snið 
Í þessari rannsókn notaðist rannsakandi við megindlega rannsóknaraðferð þar sem sú 

aðferð styðst við töluleg gildi og meðaltöl og eru spurningalistar ein algengasta aðferðin í 

megindlegum rannsóknum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Höfundur notaðist við eldri 

könnun af fyrrum nemanda til stuðnings við nýrri útgáfu spurningalistans. Sá listi var settur 

upp í Surveymonkey og var vefslóðinni dreift á þátttakendur rannsóknarinnar. Þegar 

þátttakendur hafa svarað könnuninni, notast höfundur við Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) til þess að fá ítarlega niðurstöðu á svörum sem munu vera túlkaðar og 

skilgreindar síðar í rannsókninni. Niðurstöður verða birtar í formi texta, töflum og 

myndum.  

Megin markmið rannsóknarinnar er að fá víðtækt sjónarhorn um notkun CAD/CAM 

tækninnar í tannlæknavísindum meðal fagfólks. 

3.1.1 Þátttakendur 
Í rannsókninni er þýðið (e. population) starfandi tannlæknar og tannsmiðir. Úrtakið eru 

þeir sem eru skráðir í Tannsmiðafélags Íslands (TÍ) og Tannlæknafélags Íslands (TFÍ) og 

meðlimir innan Facebook síðunnar „Tannsmíði á Íslandi“. 

Alls eru 380 félagsmenn skráðir í TÍ, af þeim eru 290 starfandi sem tannlæknar og í TFÍ 

eru 80 manns starfandi. Í Facebook hópnum eru 151 meðlimir innan hópsins. Þar sem 

viðfangsefni ritgerðarinnar höfðar til sérhæfðar starfsstétta þá á hentugleika úrtak vel við 

en þá eru þátttakendur valdir í rannsóknina úr frá þekkingu eða reynslu af rannsóknarefninu 

(Polit og Beck, 2004). 

3.1.2 Mælitæki 
Spurningarkönnunin inniheldur 25 spurningar til að varpa ljósi á viðhorf þátttakenda 

gagnvart notkun og þróun CAD/CAM hér á landi. Í könnuninni var stuðst við 

spurningalista Alexander Mateevs sem gerði sambærilega rannsókn fyrir rúmum sjö árum 

síðan (2013). Könnunin var endurmetin og spurningar voru umorðaðar, fjarlægðar eða 

nýjum spurningum var bætt við sem eiga betur við í dag.  

Spurningarnar afla upplýsinga um bakgrunn þátttakenda, viðhorf og reynslu. Flestar 

spurningar eru lokaðar þó verður hægt að skrifa eigin svör ef svarkostir einstakra spurninga 
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eru ekki tæmandi. Sumar spurningar voru skilyrtar og ef þau hökuðu við ákveðinn 

valmöguleika þá voru þau færð sjálfkrafa á næstu spurningu sem ætluð er þeim. 

Spurningalistinn var færður á rafrænt form í forritinu Surveymonkey til að safna gögnum.  

Áður en hann var sendur út var hann forprófaður til að kanna hvort að spurningalistinn 

virki ekki örugglega og hvort að einhverjar villur væru sýnilegar hvort sem það væri 

stafsetningarvilla eða hvort einhverjir erfiðleikar reyndust þátttakendum við forprófun 

kannaninnar. Leiðréttingar voru gerðar á uppsetningu en að öðru leiti voru spurningar og 

svarkostir óbreyttir frá fyrstu uppsetningu í Surveymonkey. 

3.1.3 Framkvæmd 
Í samráði við skrifstofur TÍ og TFÍ og með leyfi formanna félaganna var sent kynningarbréf 

í netpósti til félagsmanna með vefslóð á könnunina og henni dreift til úrtakshópanna. 

Vefslóð á könnuninni var einnig dreift á Facebook hóp „Tannsmíði á Íslandi“, en eins og 

nefnt var fyrir ofan er ekki vitað hvort þátttakendur hópsins hafi svarað könnuninni. Tekið 

var fram að könnunin væri nafnlaust með öllu og að ekki sé hægt að rekja svör til 

þátttakenda. Þegar úrvinnslu gagna er lokið verður verður gögnum rannsóknarinnar eytt. 

Engin siðferðisleg álitamál eiga við könnunina og var þátttaka í henni frjáls og óbundin. 

Engin skilyrði voru að svara ákveðnum spurningum.  

Tíu dögum eftir útsendingu spurningalistans til félagsmanna TFÍ og TÍ var sendur 

áminningarpóstur til þátttakenda til að hvetja þá til þátttöku. Vefslóð á könnunina var 

einungis dreift einu sinni á Facebook hópinn Tannsmíði á Íslandi og var það um sama leyti 

og áminningarpóstur var sendur til félagsmanna TFÍ og TÍ.  

 

3.1.3.1 Gagnaúrvinnsla 

Markmið rannsóknar var að skoða hvort eða hvernig breytingar hafi átt sér stað hér á landi 

varðandi CAD/CAM í tannlækningum. Niðurstöður verða greindar með lýsandi tölfræði 

og út frá kyni, aldri, menntun og starfsvettvangi til að kanna hvort martækur munur sé á 

milli hópa í rannsókninni út frá bakgrunni. Einnig verða niðurstöður bornar saman við 

fyrirliggjandi niðurstöður úr rannsókn frá árinu 2013. 

Notuð eru úrtaksbundin próf (e. nonparametric tests) til að skoða dreifingu gilda á 

ósamfelldum breytum í spurningum mældum með nafnakvarða og kanna marktækan mun 

milli tveggja hópa (Mann-Whitney U próf mælir hvar gildi raðast innan hópa), ANOVA 

fyrir þrjá eða fleiri hópa (Kruskal-Wallis, ANOVA) og kannaður munur á tíðni í 

krosstöflum með kíkvaðrat prófi.  
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Í öllum tölfræðiprófum er stuðst við tvíhliða próf með vendigildi p = 0,05 til að skoða 

marktækan mun á milli hópa. 

3.1.4 Styrk- og veikleikar 
Styrkleikar rannsóknarinnar eru að niðurstöður sem fást úr þessari rannsókn er hægt að 

bera saman við sambærilega rannsókn sem gerð var árið 2013. Samanburður á niðurstöðum 

mun svo sýna fram á það hvort breyting hafi orðið og hvort einhver þróun hafi átt sér stað.  

Almennt er talið að stórt úrtak auki gæði rannsókna og niðurstaðna þeirra. Dreifing 

spurningalistans gæti valdið úrtaksvillu, þar sem hlekk að könnuninni var dreift inn í opinn 

Facebook hóp „Tannsmíði á Íslandi“ og er því ekki víst að hann hafi borist öllum sem 

honum var ætlaður. Því gætu þeirra sjónarmið verið undanskilin í niðurstöðum.  

Til að mynda þá er fjöldi tannlækna og tannsmiða ekki mikill og skiptir því máli að þátttaka 

sé góð svo niðurstöður séu marktækar. Einn veikleiki gæti verið sá að skráðir meðlimir 

TFÍ og TÍ eru mögulega ekki með virk netföng eða þá að pósturinn rati í ruslapóst 

þátttakenda. Við svörun spurninga þá má gera ráð fyrir mannlegum mistökum þátttakenda 

í mögulegum mislestri spurninga eða hak við vitlausan svarreit. Einnig má ekki útiloka 

mannleg mistök hjá rannsakanda við úrvinnslu gagnasöfnunar og/eða mistök hjá 

rannsakanda við gerð spurningalistans.  

Þeir þátttakendur sem tóku þátt í sambærilegri rannsókn Alexanders Mateev (2013) gætu 

hafa sest í helgan stein og eru nýir tannsmiðir og tannlæknar komnir í störf og þeirra sýn á 

tölvustuddri tannsmíði allt önnur sem gæti gefið villandi útkomu á niðurstöður 

rannsóknarninnar.  

Við yfirferð og gerð spurningalistans þá var tekin sú ákvörðun að spurt yrði aðeins hvort 

að þátttakendur skilgreindu sig sem karl eða konu. Þegar að niðurstöðurnar komu í ljós þá 

voru 18 manns af 101 þátttakendum sem höfðu sleppt því að svara þeirri spurningu, sem 

olli því að þegar niðurstöður spurningakannarinnar voru rannsakaðar þá sjáum við ekki 

heildartölfræðina yfir hvert raunverulegt hlutfall kynjanna er á starfsvettvangi, starfsaldri 

og fleiri niðurstöðum þar sem fáir eða engir þátttakendur slepptu spurningu. 

Rannsakandi gerir sér líka grein fyrir því að markaðurinn á Íslandi fyrir CAD/CAM tækni 

er ekki mikill og er því augljóst að smærri stofur hafa ekki slíkan tækjabúnað á stofum 

sínum þar sem tækin eru dýr og mikil fjárfesting sem getur leitt til ósvaraðra spurninga.  
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla mun höfundur fara yfir niðurstöður spurningalistans sem má sjá í viðauka. 

Niðurstöðurnar verða birtar í texta, töflum og myndum. Höfundur fer svo í tölfræðilegar 

upplýsingar sem koma að niðurstöðunum og verða þær túlkaðar og greindar. Til að byrja 

með verður farið út í bakgrunnsspurningar og í framhaldi af því fer höfundur niður 

spurningarlistann.  

4.1 Bakrunnur þátttakenda  
Alls tóku 27,3% (101/370) meðlima í TÍ, TFÍ og hópnum „Tannsmíði á Íslandi“ þátt í 

könnuninni, flestir þeirra voru tannlæknar (n = 72; 71,3%) aðrir voru tannsmiðir. Í Töflu 1 

eru bakgrunns upplýsingar þátttakenda samkvæmt þeim sem gáfu upplýsingar um kyn, alls 

gáfu 17,8% (n = 18) þátttakenda ekki upp þessar upplýsingar. 

Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda eftir kyni. 
   Karl  Kona  Samtals  

   Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Aldur 

24 ára eða yngri 0 (0,0) 1 (2,4) 1 (1,2) 

25-34 ára  4 (9,7) 10 (24,4) 14 (17,1) 

35-44 ára*  3 (7,3) 12 (29,3) 15 (18,3) 

45-54 ára  14 (34,2) 9 (22,0) 23 (28,0) 

55-64 ára  11 (26,8) 7 (17,1) 18 (22,0) 

65 ára eða eldri* 9 (22,0) 2 (4,9) 11 (13,4) 
  Samtals 41 (100,0) 41 (100,0) 82 (100,0) 

Starfsheiti 

        

Tannlæknir*  33 (80,5) 24 (57,1) 57 (68,7) 

Tannsmiður  8 (19,5) 18 (42,9) 26 (31,3) 

   41 (100,0) 42 (100,0) 83 (100,0) 

Starfsaldur 

        
Minni en 5 
ár 

 4 (9,8) 9 (21,4) 13 (15,7) 

 5-9 ár  0 (0,0) 9 (21,4) 9 (10,8) 
 10-14 ár  3 (7,3) 4 (9,5) 7 (8,4) 
 15-19 ár  4 (9,8) 2 (4,8) 6 (7,2) 
 20-24 ár  3 (7,3) 5 (11,9) 8 (9,6) 
 25-29 ár  10 (24,4) 7 (16,7) 17 (20,5) 
 30-34 ár  7 (17,0) 3 (7,1) 10 (12,0) 
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 35 ár eða lengur* 10 (24,4) 3 (7,1) 13 (15,7) 
   41 (100,0) 42 (100,0) 83 (100,0) 

Ath: * kíkvaðratpróf marktækur munur milli hópa p < 0.005 

Eins og sést í Töflu 1 var kynjahlutfall jafnt og var meirihluti þátttakenda eldri en 45 ára 

samtals höfðu 20,5% milli 25 – 29 ára langan starfsaldur þó karlar hafi verið fjölmennari. 

Konurnar í þessari rannsókn voru þó fjölmennastar í yngstu starfsaldursflokkunum.  

4.2 Reynsla þátttakenda af CAD/CAM 
Allir þátttakendur svöruðu spurningu nr. 3 um reynslu sína af CAD/CAM í eigin starfi (sjá 

spurningalista í viðauka). Tafla 2 sýnir niðurstöður samkvæmt þeim fjölda sem gaf upp 

kyn, starfsstétt starfsaldur og lífaldur. Fleiri tannsmiðir (90%; 26/29) og konur (69,1%; 

29/42) í þessari rannsókn höfðu slíka reynslu, meðan sambærilegur fjöldi karla og 

tannlækna ýmist hafði hana eða ekki.  

Tafla 2. Reynsla þátttakenda af CAD/CAM 
    Já Nei   Samtals  

Kyn  n N (%) n N(%) N (%) 
 Karl 21 (42,0 20 (60,6) 41 (49,4) 
 Kona 29 (58,0) 13 (39,9 42 (50,6) 
  50 (100,0) 33 (100,0) 83 (100,0) 
Starfsheiti        
 Tannlæknir*  35 (57,4) 37 (92,5) 72 (71,3) 
 Tannsmiður* 26 (42,6) 3 (7,5) 29 (28,7) 
  61 (100,0) 40 (100,0) 101 (100,0) 
Aldur        
 24 ára eða yngri 1 (2,0) 0 (,0) 1 (1,2) 
 25-34 ára  11 (22,0) 3 (9,4) 14 (17,1) 
 35-44 ára 8 (16,0) 7 (21,9) 15 (18,3) 
 45-54 ára* 18 (36,0) 5 (15,6) 23 (28,0) 
 55-65 ára  8 (16,0) 10 (31,3) 18 (22,0) 
 65 ára eða eldri  4 (8,0) 7 (21,9) 11 (13,4) 
  50 (100,0) 32 (100,0) 82 (100,0) 
Starfsaldur         
 Minni en 5 ár  10 (16,4) 6 (15,0) 16 (15,8) 
 5-9 ár  7 (11,5) 3 (7,5) 10 (9,9) 
 10-14 ár  3 (4,9) 5 (12,5) 8 (7,9) 
 15-19 ár 4 (6,6) 5 (12,5) 9 (8,9) 
 20-24 ár* 9 (14,8) 1 (2,5) 10 (9,9) 
 25-29 ár 14 (23,0) 8 (20,0) 22 (21,8) 
 30-34 ár 8 (13,1) 3 (7,5) 11 (10,9) 
 35 ár eða lengur  6 (9,8) 9 (22,5) 15 (14,9) 
    61 (100,0) 40 (100,0) 101 (100,0) 

Ath: * kíkvaðratpróf marktækur munur milli hópa p < 0.005 
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Í Töflu 2 sjáum við að marktækur munur er á milli tannsmiða sem höfðu reynslu af 

CAD/CAM og tannlækna sem höfðu ekki reynslu í CAD/CAM (p = 0,001), einnig á milli 

þeirra sem höfðu starfað í 20-24 ár (p = 0,044) og milli þeirra sem voru á aldrinum 45-54 

ára (p = 0,045).  

4.3 Kostir og gallar CAD/CAM 
Meirihluti (95%; 58/62) þátttakenda svaraði spurningu nr. 4 um hver ávinningur tækninnar 

væri. Tafla 3 sýnir svör þátttakenda eftir kyni og starfsstétt. Þar sést að fæstir í þessari 

rannsókn óháð kyni og starfsstétt telja ávinning vera hagkvæm ódýr tanngervi. Svipað 

hlutfall karla og tannsmiða telur helsta ávinning vera stuttan afgreiðslutíma meðan báðar 

starfsstéttir og konur eru sammála að helsti ávinningurinn sé fjölbreytt þjónusta, 

tannlæknar nefna jafnoft betri upplifun sjúklinga sem ávinning. Marktækur munur var á 

viðhorfum milli hópa og kynja og eru marktækar niðurstöður auðkenndar í Töflu 3. 

Tafla 3. Ávinningur af notkun CAD/CAM tækni svarað eftir kyni og starfsstétt. 
        Tannlæknir 

N = 27 
Tannsmiður 

N = 23 
Samtals 

  
        n N (%) n N (%) N (%) 
Karl Hagkvæm ódýr tanngervi 6 (42,9) 1 (14,3) 7 (33,3) 

 Styttri afgreiðslutími 9 (64,3) 6 (85,1) 15 (71,4) 
 Gefur stofunni góða ímynd  10 (71,4) 6 (85,1) 16 (76,2) 
 Eykur fjölbreytni í þjónustu 9 (64,3) 4 (57,1) 13 (61,9) 
 Meiri gæði en hefðbundnar 

aðferðir* 0 (,0) 7 (100,0) 7 (33,3) 
 Betrumbætt upplifun sjúklinga  10 (71,4) 4 (57,1) 14 (66,7) 
    14 (100,0) 7 (100,0) 21 (100,0) 

Kona           
 Hagkvæm ódýr tanngervi 1 (7,7) 3 (18,8) 4 (13,8) 

 Styttri afgreiðslutími* 2 (15,4) 12 (75,0) 14 (48,3) 
 Gefur stofunni góða ímynd  6 (46,2) 11 (68,8) 17 (58,6) 
 Eykur fjölbreytni í þjónustu 11 (84,6) 13 (81,3) 24 (82,8) 
 Meiri gæði en hefðbundnar 

aðferðir 5 (38,5) 7 (43,8) 12 (41,4) 
 Betrumbætt upplifun sjúklinga*  10 (76,9) 3 (18,8) 13 (44,8) 
       13 (100,0) 16 (100,0) 29 (100,0) 

Ath: * Kíkvaðrat próf martækur munur milli hópa p < 0.005 
 

Í Töflu 3 má sjá marktækann mun milli karlkyns tannlækna og tannsmiða sem svara meiri 

gæði en hefðbundnar aðferðir og á milli kvenkyns tannlækna og tannsmiða sem velja styttri 

afgreiðslutími og betrumbætt upplifun sjúklinga.  

 
Fullkomin þátttaka var (100%; 40/40) við svörun spurningu nr. 5 um hvers vegna fólk taldi 

engan ávinning vera af notkun tækninnar. Tafla 4 sýnir svörun þátttakenda eftir kyni og 
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starfsstétt og eru þar flestir (92,5%; 37/40) tannlæknar. Flestir voru sammála því að það er 

mjög dýrt að kaupa CAD/CAM tækjabúnað. Tíðasta svarið þar á eftir, milli beggja 

kynjanna var að það þarf að fara á námskeið til að öðlast færni og þekkingu. Tannlæknar 

voru frekar á því máli það sé of lítill markaður á Íslandi fyrir CAD/CAM og að það sé lítil 

reynsla á tækninni en stór hluti (41,5%; 17/51) þátttakenda nýttu sér þann kost að skrifa 

eigið svar. Algengustu svörin þar voru að það væri næst á dagskrá að fjárfesta og að ekki 

hefur verið þörf fyrir því.  

Tafla 4. Ekki ávinningur af notkun CAD/CAM tækni svarað eftir kyni og starfsstétt. 
        Tannlæknir  Tannsmiður Samtals  

    n N (%) n N (%) N (%) 

Karl Mjög dýrt að kaupa CAD/CAM 
tækjabúnað* 13 (86,7) 0 (,0) 13 (40,6) 

 Tekur mikinn tíma til þess að setja það 
upp 2 (13,3) 0 (,0) 2 (6,3) 

 Þarf að fara á námskeið til að öðlast færni 4 (26,7) 0 (,0) 4 (12,5) 
 Hefðbundnar aðferðir eru betri 3 (20,0) 1 (100,0) 4 (12,5) 
 Lítil reynsla á CAD/CAM 5 (33,3) 0 (,0) 5 (15,6) 
 Lítill markaður fyrir CAD/CAM á Íslandi 4 (26,7) 0 (,0) 4 (12,5) 
    15 (100,0) 1 (100,0) 16 (100,0) 

Kona  
 Mjög dýrt að kaupa CAD/CAM 

tækjabúnað* 7 (77,8) 1 (12,5) 8 (44,4) 

 Tekur mikinn tíma til þess að setja það 
upp 1 (11,1) 0 (,0) 1 (5,6) 

 Þarf að fara á námskeið til að öðlast færni 3 (33,3) 1 (12,5) 4 (22,2) 
 Hefðbundnar aðferðir eru betri 1 (11,1) 0 (,0) 1 (5,6) 
 Lítil reynsla á CAD/CAM 3 (33,3) 0 (,0) 3 (16,6) 
 Lítill markaður fyrir CAD/CAM á Íslandi 1 (11,1) 0 (,0) 1 (5,6) 

        9  (100,0) 1 (100,0)  18  (100,0) 
Ath: * Kíkvaðrat próf marktækur munur milli hópa p < 0,005 

 
Athugað var hvort að marktækur munur væri á milli svörun starfstétta og kynja þeirra. 

Kom í ljós að marktækur munur fannst á milli starfstétta og kynjum þeirra við svörun mjög 

dýrt að kaupa CAD/CAM tækjabúnað.  

4.4 Kynning á möguleikum CAD/CAM 
Meirihluti (94%; 95/101) þátttakenda svöruðu spurningu nr. 6 hvort þau hefðu tekið þátt í 

námskeiði eða kynningu á möguleikum notkunar CAD/CAM tækni og af þeim voru fleiri 

tannlæknar (69,5%; 66/95) sem svöruðu. Á Mynd 1 sjáum við að meirihluti beggja kynja 

og starfsstétta hafa sótt sér endurmenntun. 
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Mynd 1. Þátttakendur sem hafa sótt endurmenntun eftir kyni og starfsstétt. 
 
Um þriðjungur (35,6%; 36/101) þátttakenda svöruðu spurningu nr. 7 hvort þau töldu líklegt 

að þau myndu sækja sér endurmenntun eða ekki. Á Töflu 5 má sjá heildarsvörun 

þátttakenda en meirihluti (52,0%; 13/25) tannlækna sögðust ekki á leið í endurmenntun á 

næstunni. Tannlæknar voru einnig líklegri að sækja endurmenntun innan eins og hálfs árs 

meðan svipað hlutfall var meðal þátttakenda og sem svöruðu innan 7-12 mánaða. Enginn 

þátttakandi ætlaði sér að endurmennta sig innan 4-6 mánaða og var það því tekið úr 

töflunni.  

Tafla 5. Hvort þátttakendur munu sækja sér endurmenntun svarað eftir starfsstétt. 
  Tannlæknir 

N = 25 
Tannsmiður 

N = 7 
Samtals 
  

Svarkostur n (%) n (%)  n (%)  

Nei 13 (52,0) 1 (14,3)  14 (43,7)  

Já, innan 3. mánaða 1 (4,0) 2 (28,6) 3 (9,3)  

Já, innan 7-12 mánaða 3 (12,0) 3 (42,8) 6 (18,8)  

Já, innan 13-18 mánaða 8 (32,0) 1 (14,3) 9 (28,2)  

  25 (100,0) 7 (100,0) 32 (100,0)  

 

4.5 Hugbúnaðar og efnisval 
Mynd 2 sýnir svörun við spurningu nr. 8, 9 og 10. Svarhlutfallið var svipað í öllum þremur 

spurningunum. Alls svöruðu n = 66 (65,3%) spurningu nr. 8, og sami þátttökufjöldi 

(63,4%; n = 64) var við spurningu nr. 9 og 10. Meirihluti (88%; n = 22) tannsmiða notuðu 

CAD í starfi sínu meðan fleiri (n = 25) tannlæknar gerðu það ekki. Meirihluti beggja 
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stéttanna notaðist við skanna í starfi sínu en einungis 12,2% (n = 5) tannlækna notuðust 

við CAM og var svarhlutfall tannsmiða mjög svipað.  

 

Mynd 2. Hverskonar tækni þátttakendur nota í starfi sínu svarað eftir starfsstétt. 
 

Niðurstöður spurningarinnar sýna okkur það að marktækur munur (p = < 0,001) er á milli 

starfsstétta sem notast við CAD og sem nota CAM í starfi sínu, en einnig fannst marktækur 

munur milli svörunar tannlækna og tannsmiða sem notuðust við skanna í starfi sínu (p = 

0,005).  

 

Tæplega helmingur (46,5%; 47/101) þátttakenda svöruðu spurningu nr. 11 um hvaða 

hugbúnaðarkerfi þau nota í starfi sínu. Ef við skoðum Töflu 6 þá sjáum við að algengustu 

kerfin milli starfsstétta, óháð fagi, eru 3Shape (59,1%; 26/44) og Exocad (40,9%; 18/44). 

Roland og Millbox fengu jafnmörg atkvæði (34,8%; (8/23) og voru einungis tannsmiðir 

sem hökuðu við það. Sirona og CERERC fengu jafnmörg atkvæði meðal tannlækna (n = 

5). Hugbúnaðarkerfi Cercon, Ceramill Motion, Everest, Lava, E4D og Nobel Biocare 

fengu engin atkvæði og voru því ekki talin með í töflunni.  

Tafla 6. Hugbúnaðarval þátttakenda svarað eftir starfsstétt. 
 

  Tannlæknir 
N = 21 

Tannsmiður 
N = 23 

Samtals 
       

 n n % n n % n n % 
CEREC 
inLab 1 (4,8) 0 0 1 (2.3) 

CEREC 5 (23,8) 1 (4.3) 6 (13.6) 
iMes 1 (4,8) 2 (8.7) 3 (6.8) 
Roland* 0 (,0) 8 (34.8) 8 (18.2) 
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Millbox* 0 (,0) 8 (34,8) 8 (18,2) 
Exocad* 1 (4,8) 17 (73,9) 18 (40,9) 
Dental 
Wings 2 (9,5) 2 (8,7) 4 (9,1) 

Dental Direct 0 (,0) 1 (4,3) 1 (2,3) 
Sirona 5 (23,8) 4 (17,4) 9 (20,5) 
3Shape* 13 (61,9) 13 (56,5) 26 (59,1) 
  21 (100,0) 23 (100,0) 44 (100,0) 

Ath: * Kíkvaðrat próf marktækur munur milli hópa p < 0,005 
 

Marktækur munur reyndist vera á milli tannlækna og tannsmiða sem svöruðu Roland, 

Millbox og Exocad (p = < 0,001) en einnig milli þeirra sem svöruðu 3Shape (p = 0,006). 

 
Rúmlega helmingur (47,5%; 48/101) þátttakenda svöruðu spurningu nr. 12 um hvers konar 

tanngervi þau framleiða með CAD/CAM. Tafla 7 sýnir okkur svörun þátttakenda eftir 

starfsstétt en þeim gafst kostur á að velja fleiri en einn valmöguleika. Mikið samræmi er á 

milli heildarsvörun starfsstétta en framtannakrónur, jaxlakrónur, framtannabrýr og 

jaxlabrýr voru þau tanngervi hvað mest framleidd. Þátttakendum gafst einnig kostur á að 

skrifa eigið svar en 9 þátttakendur (18,9%; 9/48) nýttu sér það og þar kom fram að fagaðilar 

nýttu CAD/CAM einnig í framleiðslu á bráðabirgða krónur og brýr, mátskeiðar, 

lýsingargóma og tannréttingartæki.  

Tafla 7. Hverskonar tanngervi þátttakendur framleiða svarað eftir starfsstétt. 
 

  Tannlæknir 
N = 22 

Tannsmiður 
N = 23 

Samtals 
  

  n N (%) n N (%) n N (%) 

Inlay* 7 (31,8) 16 (69,6) 23 (51,1) 
Onlay* 9 (40,9) 16 (69,6) 25 (55,6) 
Framtannakrónur 16 (72,7) 20 (87,0) 36 (80,0) 
Jaxlakrónur 21 (95,5) 21 (91,3) 42 (93,3) 
Heilgóma 1 (4,5) 2 (8,7) 3 (6,7) 
Tannplantakrónur 15 (68,2) 20 (87,0) 35 (77,8) 

Tannplantabrýr* 12 (54,5) 20 (87,0) 32 (71,1) 

Jaxlabrýr 16 (72,7) 21 (91,3) 37 (82,2) 
Framtannabrýr* 11 (50,0) 20 (87,0) 31 (68,9) 
Abutment* 7 (31,8) 17 (73,9) 24 (53,3) 
Skeljar* 3 (13,6) 14 (60,9) 17 (37,8) 
All-in one brýr 3 (13,6) 7 (30,1) 10 (22,2) 

Partar m. Börrum 3 (13,6) 5 (21,7) 8 (17,8) 

Stálgrindur 4 (18,2) 3 (13,0) 7 (15,6) 



 

21 

Bitskinnur 10 (45,5) 9 (39,1) 19 (42,2) 
Bráðabirgðaparta 8 (36,4) 6 (26,1) 13 (28,9) 
   22 (100,0)  23 (100,0)  45 (100,0) 

Ath: * Kíkvaðrat próf marktækur munur milli hópa p < 0,005 
 
Athugað var hvort að marktækur munur væri á milli svörunar tannlækna og tannsmiða. 

Niðurstöður sýndu að munur væri á milli starfsstéttanna við svörun inlay, onlay, 

tannplantabrýr, framtannabrýr, abutment og skeljar en munurinn var sá sami hjá þessum 

þáttum, p < 0,001.  

 
Minna en helmingur (44,5%; 45/101) þátttakenda svöruðu spurningu númer 13 um hvaða 

efni þau nota og gafst þeim kostur að velja fleiri en einn valmöguleika. Í Töflu 8 sjáum við 

að algengasta efnisnotkun þátttakenda óháð starfsstétt er sirkóníum og emax. Tannsmiðir 

notast frekar við vax og PMMA við framleiðslu tanngerva og tannlæknar notast frekar við 

Empress. Celtra Duo fékk engin atkvæði meðal þátttakenda og var því tekið úr töflunni.  

Tafla 8. Hvaða efni þátttakendur kjósa að nota samhliða CAD/CAM svarað eftir starfsstétt. 
 

  Tannlæknir 
N = 23 

Tannsmiður 
N = 22 

Samtals 
   

  n N (%) n N (%) N (%)  
        

Sirkóníum 22 (95,7) 21 (95,5) 43 (95,6  

Cerec 3 (13,0) 0 (,0) 3 (6,7)  

Emax 17 (73,9 18 (81,8) 35 (77,8)  

Shofu 0 (,0) 1 (4,5) 1 (2,2)  

N!ce 0 (,0) 1 (4,5) 1 (2,2)  

Hyramic 0 (,0) 3 (13,6) 3 (6,7)  

Empress* 8 (34,8 4 (18,2) 12 (26,7)  

VITA In-
Ceram 0 (,0) 1 (4,5) 1 (2,2)  

Co-Cr 5 (21,7) 6 (27,3) 11 (24,4)  

Títan* 2 (8,7) 8 (36,4) 10 (22,2)  

Cercon 0 (,0) 1 (4,5) 1 (2,2)  

Lava Ultimate 3 (13,0) 1 (4,5) 4 (8,9)  

PMMA 11 (47,8) 17 (77,3) 28 (62,2)  

Vax* 0 (,0) 19 (86,4) 19 (42,2)  

Composite 4 (17,4) 7 (31,8) 11 (23,4)  
 23 (100,0) 22 (100,0) 45 (100,0)  

Ath: * Kíkvaðrat próf marktækur munur milli hópa p < 0,005 
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Niðurstöður sýndu að marktækur munur fannst á milli tannlækna og tannsmiða sem notast 

við Empress, títan og vax við framleiðslu tanngerva, en munurinn var sá sami (p < 0,001). 

 
Lítill hluti 7,9% (8/93) þátttakenda svöruðu spurningu nr. 14 um hvaða efni þau myndu 

ekki nota. Sökum lítillar þátttöku í þessari spurningu þá eru þau efni sem hakað var við öll 

með svipaða tíðni og meðal þeirra eru Empress, VITA In-Ceram og vax.  

4.6 Viðhorf fagaðila 
Rúmlega helmingur (53,4%; 54/101) þátttakenda svöruðu spurningu nr. 15 hvort þeim 

þætti líklegt eða ólíklegt að fjárfesta í CAD/CAM tækjabúnaði. Á Mynd 3 má sjá að 

meirihluti tannsmiða (63,2%; 12/19) og tannlækna (31,4%; 11/35) þótti það mjög líklegt 

en stór hluti tannlækna (28,6%; 10/35) þótti það ólíklegt eða mjög ólíklegt. Konur virtust 

vera ögn líklegri að fjárfesta í CAD/CAM tækjabúnaði en að sama skapi svöruðu konur 

frekar hvorki sammála né ósammála. 

 

Mynd 3. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur fjárfesti í CAD/CAM tækjabúnaði 
 

Athugað var hvort að marktækur munur var að finnast milli svörunar starfsstétta og 

reyndist þar vera munur á milli tannlækna og tannsmiða og þeirra sem svöruðu mjög 

sammála (p = 0,006).  

 
Meirihluti (85,1%; 86/101) þátttakenda svöruðu spurningu nr. 16 hversu sammála eða 

ósammála þau væru kennslu CAD/CAM við Tannlæknadeild HÍ. Mynd 4 sýnir okkur að 

allir svarendur þessara spurninga sem voru tannsmiðir (100%; 26/26) voru mjög sammála 

en stór hluti (81,0%; 34/42) kvenna voru einnig mjög sammála meðan karlar voru flestir 
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mjög sammála en ekki í sama hlutfalli og konur. Einungis tannlæknar (13,3%; 8/60) voru 

hlutlausir og lítill hluti þeirra (5,0%; 3/60) voru ósammála.  

 

 

Mynd 4. Hversu sammála eða ósammála þátttakendur eru kennslu CAD/CAM í Háskóla 
Íslands. 
 

Athugað var hvort marktækur munur var að finnast á milli svörunar starfsstétta og kom þar 

fram að marktækur munur var á milli tannlækna og tannsmiða sem svöruðu mjög sammála 

og hvorki né (p = 0,039), mjög sammála og sammála (p = 0,004).  

 
Meirihluti (85,1%; 86/101) þátttakenda svöruðu spurningu nr. 17 hversu sammála eða 

ósammála ertu því að CAD/CAM tækniframfarir hafi jákvæð áhrif á starfsvettvang þinn. 

Mynd 5 sýnir okkur það að flestir (46,7%; 28/60) tannlæknar og tannsmiðir (76,9%; 20/26) 

voru mjög sammála en aðeins einn þátttakandi var ósammála. 
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Mynd 5. Hversu sammála eða ósammála eru þátttakendur að tæknin hafi jákvæð áhrif á 
starfsvettvang þeirra. 
 
Meirihluti (86,1%; 87/101) þátttakenda svöruðu spurningu nr. 18 hvort þau væru sammála 

eða ósammála að CAD/CAM tækniframfarir hefðu neikvæð áhrif á starfsvettvang þeirra. 

Á Mynd 6 sjáum við að flestir (45,9%; 28/61) tannlækna og tannsmiða (42,3%; 11/26) 

voru mjög ósammála og svarhlutfall kynjanna endurspeglar sambærilega svörun. Nokkrir 

(7,7%; 2/26) tannsmiðir voru þó sammála að tæknin hafi neikvæð áhrif á þeirra 

starfsvettvang. 

 

Mynd 6. Hversu sammála eða ósammála eru þátttakendur að tæknin hafi neikvæð áhrif á 
starfsvettvang þeirra. 

 

28

20 19

28

20

3

14

8

11

3

6 6

1 0 1 00 0 0 0

T ANN LÆKN I R TANNSM IÐUR KAR L KONA

FJ
Ö

LD
I

SAMMÁLA EÐA ÓSAMMÁLA AÐ TÆKNIN HAFI  
JÁKVÆÐ ÁHRIF  Á STARFSVETTVANG ÞINN

Mjög sammála Sammála

Hvorki sammála né ósammála Ósammála

Mjög ósammála
0 0 0 00

2 1 1

13

6

8

10

20

7

13 13

28

11

19 18

T ANN LÆKN I R TANNSM IÐUR KAR L KONA

FJ
Ö

LD
I

SAMMÁLA EÐA ÓSAMMÁLA AÐ TÆKNIN HAFI  
NEIKVÆÐ ÁHRIF  Á STARFSVETTVANG ÞINN

Mjög sammála Sammála

Hvorki sammála né ósammála Ósammála

Mjög ósammála



 

25 

Meirihluti þátttakenda (83,1%; 84/101) svöruðu spurningu nr. 19 hvort þeim þætti líklegt 

eða ólíklegt að CAD/CAM tækni dragi úr eftirspurn tannsmiða. Á Mynd 7 sjáum við að 

meirihluti beggja starfsstéttanna töldu það ólíklegt en nokkrir (23,1%; 6/26) tannlæknar og 

tannsmiðir (18,9%; 10/55) töldu það líklegt. Jafnmörgum konum og körlum þótti þetta 

mjög líklegt en fleiri karlar töldu það frekar vera líklegt.  

 

 

Mynd 7. Hversu líklegt eða ólíklegt finnst þátttakendum að tæknin dragi úr eftirspurn 
tannsmiða. 
 
Meirihluti þátttakenda (83,2%; 84/101) þátttakenda svöruðu spurningu nr. 20 hvort þeim 

þætti líklegt eða ólíklegt að CAD/CAM tækni dragi úr eftirspurn tannlækna. Á Mynd 8 

sjáum við að meirihluti (46,2%; 12/26) tannsmiða fannst það mjög ólíklegt og svarhlutfall 

tannlækna var hið sama við svörun mjög ólíklegt og ólíklegt. Nær helmingur karla (45%; 

18/40) hökuðu frekar við ólíklegt fremur en mjög ólíklegt og konur svöruðu frekar mjög 

ólíklegt. Áhugavert var að sjá að einn tannsmiður (3,8%; 1/26) taldi það líklegt að tæknin 

dragi úr eftirspurn tannlækna. 
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Mynd 8. Hversu líklegt eða ólíklegt þátttakendum finnst að tæknin dragi úr eftirspurn 
tannlækna. 
 
Í spurningu nr. 21 var spurt hvort þátttakendum fyndist stafræn máttaka betri en 

hefðbundnar máttökur. Þessi spurning er tannlæknamiðuð þar sem þau meðhöndla 

munnskanna meira en tannsmiðir, en áhugavert þykir þó að vita viðhorf tannsmiða 

gagnvart notkun munnskanna og gæði þess. Á Mynd 9 sjáum við svörun eftir starfsstétt 

meiri en helmingur (68,3%; 69/101) þátttakenda svöruðu spurningunni og var meirihluti 

(69,6%; 48/69) þeirra tannlæknar. Meirihluti tannlækna voru ekki sammála (52,1%; 25/48) 

og svarhlutfall tannsmiða var svipað.  

 

 

Mynd 9. Hvort þátttakendum finnist stafræn máttaka betri, svarað eftir starfsstétt. 
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Í kjölfarið á spurningu nr. 21 hvort þátttakendum þættu stafrænar máttökur betri en 

hefðbundnar voru þau beðin um að skrifa hvers vegna ekki, ef þeim fannst stafræna 

máttökur ekki betri. Rúmlega þriðjungur (31,7%; 32/101) þátttakenda skrifaði svar sitt við 

spurningu nr. 22 og það helsta sem kom fram meðal tannlækna og tannsmiða var, að ekki 

er hægt að skanna fyrir allar máttökur, venjuleg sílikón mátefni eru mjög áreiðanleg, 

auðveldara fyrir unga sjúklinga, tímafrekt miðað við hefðbundnar aðferðir, fer eftir hæfni 

tannlæknisins og brúnirnar á preppum eru oft ógreinilegar.  
 
Spurning nr. 23 var einnig opin spurning og voru þátttakendur beðnir um að skrifa hvað 

mætti betur fara við notkun CAD/CAM tækni og búnaði í ljósi reynslu þeirra í sínu starfi 

og skrifuðu um fjórðungur (24,8%; 25/101) sitt svar. Algengustu svörin voru að það mætti 

bjóða upp á fleiri námskeið og/eða kynningar hérlendis, það ætti að kenna CAD/CAM 

tækni strax upp í skóla því CAD/CAM er framtíðin, samskipti tannlækna og tannsmiða 

mætti vera betri um hvað mætti betur fara, þetta er mjög hröð þróun og þurfa fagaðilar því 

að vera duglegir að uppfæra sína þekkingu, búnaðurinn er mjög takmarkandi og beðið er 

eftir því að hann geti lesið í gegnum harðan beinvef í gegnum tannhold og lesið í gegnum 

munnvatn og blóð. Einn þátttakandi skrifaði „með áframhaldandi þróun tækninnar mun 

víðtækari notkun eiga sér stað og með þeirri þróun munu stærri tannlækna- og 

tannsmiðastofur hafa betri möguleika á að samnýta dýran búnað“.  
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5 Umræður 
Í dag eru tæplega 8 ár síðan fyrsta rannsóknin var gerð á Íslandi um notkun CAD/CAM 

tækni meðal tannlækna og tannsmiða. Sökum sífelldrar þróunar innan starfstéttarinnar og 

CAD/CAM tækninnar þá ákvað rannsakandi að fylgja fyrrnefndri rannsókn eftir.  

Farið verður yfir helstu niðurstöður og verða þær bornar saman við niðurstöður úr fyrri 

rannsókn (Alexander Mateev, 2013) í þeirri von að sjá hvort að viðhorf fagaðila hefur 

breyst síðastliðin áratug eða svo.  

Rúmlega fjórðungur eða 101 af 370 tóku þátt í rannsókninni sem verður að teljast mun 

lakari þátttaka en vonast var eftir. Af 290 starfandi tannlæknum sem skráðir eru í TFÍ tók 

tæplega 25% (n = 72) þátt, en rúmlega 36% (n = 29) af þeim 80 tannsmiðum sem skráðir 

eru í TÍ. Ítrekunar póstur var sendur til þátttakenda 10 dögum eftir upphaflega póstinn með 

aðstoð SI og TÍ en sá póstur skilaði því miður ekki eins góðum viðbrögðum og búist var 

við. Flestir sem tóku þátt í rannsókninni eru því tannlæknar og þar af leiðandi lýsa 

niðurstöður betur skoðun og reynslu þeirra heldur en tannsmiða sem þátt tóku. 

Athyglisvert var að tæplega 20% (n = 18) gáfu ekki upp upplýsingar um kyn og getur það 

skekkt ýmsar niðurstöður. Það getur meðal annars haft áhrif á þann möguleika að greina á 

milli hópa og nota tölfræðipróf og fer því á mis mikilvægar upplýsingar. Ef litið er á 

kynjaskiptingu í rannsókninni, þá sjáum við að fleiri konur hafi frekar lægri lífaldur og 

starfsaldur en karlar. Fjölmennasti hópurinn var 45-54 ára eða tæp 30% og var algengast 

að þeir hefðu starfað í 25-29 ár.  

Í rannsókninni kom í ljós að meirihluti þátttakenda eða rúmlega 60% (n = 61) höfðu reynslu 

af CAD/CAM í starfi sínu, (Tafla 2), þetta eru frábrugðnar niðurstöður í samaburði við 

sambærilega rannsókn frá 2013, þá voru rúmlega 30% (n = 37) þátttakenda að nota 

CAD/CAM (Alexander Mateev, 2013). Það hefur því orðið umtalsverð fjölgun í hóp 

fagmanna sem nota tæknina í dag.  

Þeir sem höfðu reynslu af CAD/CAM töldu helsta ávinning sinn felast í því að tæknin 

eykur fjölbreytni í þjónustu og gefur stofunni góða ímynd, en marktækt fleiri tannlæknar, 

óháð kyni, merktu við betrumbætt upplifun sjúklinga. Mikill meirihluti (93%) þeirra sem 

ekki töldu sig njóta ávinnings af tækninni voru tannlæknar og því lýsir þessi niðurstaða 

betur viðhorfi tannlækna heldur en tannsmiða. Flestir þátttakendur voru sammála því að 
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helsti ókostur við tæknina er hversu dýr fjárfestingin er sem samræmist niðurstöðum 

íslensku rannsóknarinnar frá 2013 (Alexander Mateev, 2013). Athyglisvert er það þó 

miðað við stefnuna sem tæknin er að fara þá var einn tannsmiður sem valdi að hefðbundnar 

aðferðir eru betri. Cooper og Ludlow (2016), töldu upp ókosti sem tæknin hefur í för með 

sér og var hár byrjunarkostnaður þar á listanum. Það segir okkur það að hár upphafs 

kostnaður er fráhrindandi fyrir marga sem eru í fjárfestingarhugleiðingum og á það enn við 

í dag. 

Aftur á móti töldu helmingur þáttakenda sem voru tannsmiðir og þriðjungur tannlækna 

töldu það mjög líklegt að þau myndu fjárfesta í CAD/CAM tækni (Mynd 3), þessi 

niðurstaða er jákvæð þar sem fyrri rannsókn sýndi að þátttakendum fannst slík fjárfesting 

ólíkleg, hins vegar kom fram í þeirri rannsókn að flestir voru sammála um að aukning yrði 

á tækninni í komandi framtíð (Alexander Mateev, 2013). Óhætt er að segja að viðhorf 

þátttakenda hefur breyst umtalsvert þegar kemur að fjárfestingu í tækninni. Þessar 

niðurstöður geta þýtt ýmislegt, tæknin hefur náð það miklum framförum að fleiri telji þetta 

vera nauðsyn í starfi, tannlækna og tannsmíðastofur gætu verið að samnýta búnaðinn eða 

þá að yngri kynslóð er að koma inn í myndina. Hver sem ástæðan er, þá er ánægjulegt að 

sjá að viðhorf margra hefur breyst að miklu leiti síðastliðin áratug.  

Flest allir þátttakendur hafa tekið þátt í námskeiði eða kynningu á möguleikum notkunar 

CAD/CAM. Fyrirfram var gert ráð fyrir því að meirihluti þátttakenda myndu svara þessar 

spurningu játandi þar sem þessi tækni er stöðugt að þróast og skiptir endurmenntun því 

miklu máli þegar kemur að uppfærslu eigin þekkingar á þessu sviði.  

Það kom á óvart að sá þriðjungur þátttakanda sem svaraði því að þeir hefðu ekki sótt 

endurmenntun sögðust tæp 40% ekki heldur ætla að gera slíkt á næstunni (Tafla 5). Þessar 

niðurstöður eru þó í samræmi við niðurstöður fyrri rannsóknar (Alexander Mateev, 2013).  

Ef við lítum á hugbúnaðarval þátttakenda (Tafla 6), þá var athyglisvert að sjá að þau 

hugbúnaðarkerfi sem fengu engin atkvæði, voru þau kerfi sem nutu mikilla vinsælda meðal 

þátttakenda í fyrri rannsókn (Alexander Mateev, 2013). Þetta sýnir fram á það hversu skjótt 

tæknin er að þróast og hversu hratt vinsæl efni eða kerfi geta dottið úr tísku.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á að sirkóníum og emax séu algengustu efni 

sem tannlækar og tannsmiðir nefna að séu notuð í framleiðslu tanngerva með hjálp 

CAD/CAM, en þær niðurstöður samrýmast niðurstöðum annarra rannsókna á Íslandi og 

erlendis (Alexander Mateev, 2013; Al Mortadi o.fl., 2020; Sulaiman, 2020).  
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Grundvöllur fyrir betri innleiðingu tækninnar og góðan undirbúning er kennsla á 

CAD/CAM við Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Síðastliðin ár, hægt og rólega hefur 

kennsla á CAD/CAM verið að bætast inn í kennsluskrár nemenda, í hið minnsta 

tannsmiðanema, en þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

slíkri kennslu við Tannlæknadeild HÍ (Mynd 4). Tannsmiðir svöruðu allir mjög sammála 

og var meirihluti tannlækna einnig mjög sammála en nokkrir tannlæknar voru þó 

ósammála þessari nálgun, sem kom höfundi á óvart, en þessar niðurstöður samrýmast þó 

fyrri rannsókn (Alexander Mateev, 2013). Þetta segir okkur það að flestir eru á því máli að 

slík kennsla ætti heima í háskólagöngu tannsmiða og tannlæknanema og eru það góðar 

fréttir fyrir framhaldið.  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim þætti stafrænar máttökur betri en hefðbundnar. Þessi 

spurning var meira ætluð tannlæknum, en hvert álit tannsmiða er á þessum máttökum 

skiptir einnig máli og er því gott að vita hvert þeirra álit er. Bæði tannlæknum og 

tannsmiðum fannst hefðbundnar aðferðir betri, þó svarhlutfallið væri ansi jafnt (Mynd 9). 

Þessar niðurstöður, samanborið við fyrri rannsókn (Alexander Mateev, 2013) hefur viðhorf 

þátttakenda lítillega breyst. Niðurstöður gefa það til kynna að þátttakendur eru ekki enn 

allir sannfærðir um og virðast fagaðilar vera á báðum áttum þegar kemur að notkun 

munnskanna. Þeir sem svöruðu neitandi skrifuðu afhverju þeim þætti hefðbundnar aðferðir 

betri og samrýmast svör þátttakenda Masri og Driscoll (2015) og Runkel o.fl. (2020) sem 

sýna fram á að ekki er hægt að nota skanna fyrir allar máttökur, þær eru tímafrekar miðað 

við hefðbundnar aðferðir, brúnir eru oft ógreinilegar og að tæknin sé ekki orðin nógu góð.  

5.1 Ályktun og lokaorð 
Megin tilgangur þessarar ritgerðar var að athuga hvort að viðhorf tannsmiða og tannlækna 

hafi breyst varðandi notkun CAD/CAM tækninnar. Með þessum nýju niðurstöðum sem 

hefur nú verið lýst er óhætt að segja að rannsakandi geti svarað rannsóknarspurningunni 

þannig að viðhorf fagaðila hefur breyst umtalsvert á síðastliðnum áratug og orðið 

jákvæðara, fagmenn virðast gera sér grein fyrir mikilvægi tækninnar nú og í náinni framtíð. 

Fagaðilar hafa aukna reynslu af notkun CAD/CAM tækninnar, fleiri fara á námskeið og 

kynningar um tölvutækni sem notuð er í tannlæknavísindum og fleiri eru móttækilegir fyrir 

þeirri hugmynd að fjárfesta í tækninni. CAD/CAM kennsla hefur verið innleidd að hluta 

til í nám tannsmíða í HÍ en minna hjá tannlæknanemum. Það er mikilvægt að efla þessa 

hæfni verðandi fagmanna því eins og hér kemur fram eru tölvustuddar tannlækningar og 
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tannsmíði að eflast og aukast í atvinnulífinu og því þurfa tannsmiðir og tannlæknar 

framtíðarinnar að búa yfir þessari þekkingu. 
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Viðauki 

Spurningakönnun 
1. Hvert er starfsheiti þitt?  

£ Tannlæknir  
£ Tannsmiður  

 
2. Hversu langur er starfsaldur þinn?  

£ Minni en 5 ár  
£ 5 - 9 ár 
£ 10 - 14 ár 
£ 15 - 19 ár 
£ 20 - 24 ár 
£ 25 - 29 ár 
£ 30 - 34 ár 
£ 35 ár eða lengur  

 
3. Hefur þú reynslu af notkun CAD/CAM í starfi þínu? 

£ Já 
£ Nei 

 
Ef þú svarar „já“ í spurningu 3 vinsamlegast svaraðu næst spurningu 4. 
Ef þú svarar „nei“ í spurningu 3 vinsamlegast svaraðu næst spurningu 5. 
 
4. Ef þú svaraðir JÁ við spurningu 3, hvað telur þú vera ávinninga af notkun tækninnar? 
(Hér má merkja við fleiri en einn valmöguleika).  

£ Hagkvæm ódýr tanngervi 
£ Styttri afgreiðslutími 
£ Gefur fyrirtækinu (stofunni) góða ímynd 
£ Eykur fjölbreytni í þjónustu 
£ Meiri gæði en hefðbundnar aðferðir 
£ Betrumbætt upplifun sjúklinga 
£ Annað? 

 
 
 
 
5. Ef þú svaraðir NEI við spurningu 3, hvers vegna? (Hér má merkja við fleiri en einn 
valmöguleika).  

£ Mjög dýrt að kaupa CAD/CAM tækjabúnað 
£ Tekur mikinn tíma til þess að setja það upp 
£ Þarf að fara á námskeið til þess að öðlast færni og þekkingu  
£ Hefðbundnar aðferðir eru betri 
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£ Of lítil reynsla á CAD/CAM 
£ Lítill markaður fyrir CAD/CAM á Íslandi  
£ Annað?  

 
 
 
 
6. Hefur þú tekið þátt í námskeiði eða kynningu á möguleikum notkunar CAD/CAM 
tækni í tannlækningum og/eða tannsmíði?  

£ Já  
£ Nei  

 
7. Ef þú hefur EKKI tekið þátt í námskeiði eða kynningu á CAD/CAM tækni, telur þú 
líklegt að þú munir fara á námskeið?  

£ Nei 
£ Já, innan 3. mánaða 
£ Já innan 4 - 6 mánaða  
£ Já, innan 7 - 12 mánaða  
£ Já, innan 13 - 18 mánaða  
£ Annað?  

 
 
 
 
 
Hér koma spurningar um vinnu þína við CAD/CAM tölvutækni, ef þú vinnur EKKI 
sjálf/ur með CAD/CAM í starfi þínu vinsamlegast svaraðu næst spurningu nr. 15.  
 
8. Vinnur þú með CAD (e. Computer-aided Design) hugbúnað í starfi þínu?  

£ Já  
£ Nei  

 
9. Vinnur þú með skanna í starfi þínu?  

£ Já  
£ Nei  

 
10. Vinnur þú með CAM (e. Computer-aided manufacture) vél í starfi þínu?  

£ Já  
£ Nei  

 
11. Hvaða CAD/CAM tölvutækni notar þú í starfi þínu? (Hér má merkja við fleiri en einn 
valmöguleika).  

£ CEREC inlab  
£ Cercon  
£ CEREC 
£ Ceramill Motion 
£ Everest 
£ Roland  
£ iMes  
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£ Millbox  
£ Exocad 
£ Dental Wings  
£ Dental Direct  
£ E4D 
£ Sirona  
£ Lava  
£ Nobel Biocare  
£ 3Shape 
£ Annað?  

 
 
 
 
 
12. Hvers konar tanngervi framleiðir þú með CAD/CAM tækjabúnaði? (Hér má merkja 
við fleiri en einn valmöguleika).  

£ Inlay 
£ Onlay  
£ Framtannakrónur  
£ Jaxlakrónur  
£ Heilgóma 
£ Tannplantakrónur  
£ Abutment  
£ Skeljar (e. veeners)  
£ Framtannabrýr  
£ Jaxlabrýr  
£ All-in one brú  
£ Partar með börrum  
£ Tannplantakrónur  
£ Tannplantabrýr  
£ Stálgrindur  
£ Bitskinnur  
£ Bráðabirgðapartar  
£ Annað?  

 
 
 
 
13. Hvers konar efni notar þú samhliða CAD/CAM tækni? (Hér má merkja við fleiri en 
einn valmöguleika).  

£ Sirkoníum  
£ Lithium Disilicate  
£ Cerec  
£ Emax  
£ Celtra Duo 
£ Empress  
£ Shofu 
£ Hyramc  
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£ N!ce  
£ VITA In-Ceram  
£ Co-Cr 
£ Titanium 
£ Cercon 
£ LAVA Ultimate  
£ PMMA  
£ Vax  
£ Composite  
£ Annað?  

 
 
 
 
14. Er eitthvað efni sem þú mundir EKKI nota samhliða CAD/CAM tækni? (Hér má 
merkja við fleiri en einn valmöguleika).  

£ Sirkoníum  
£ Cerec  
£ Emax  
£ Celtra Duo 
£ Empress  
£ Shofu  
£ Hyramic  
£ N!ce 
£ VITA In-Ceram 
£ Co-Cr 
£ Titanium (títan) 
£ Dentsply Sirona  
£ Cercon 
£ LAVA Ultimate 
£ PMMA 
£ Vax 
£ Composite  

Annað?  
 
 
 
 
 
15. Telur þú líklegt eða ólíklegt að þú munir fjárfesta í CAD/CAM tækjabúnaði miðað 
við þróun tækninnar síðastliðin ár? 

£ Mjög líklegt 
£ Líklegt 
£ Hvorki líklegt né ólíklegt  
£ Ólíklegt 
£ Mjög ólíklegt  

 
16. Hversu sammála eða ósammála ertu að kenna eigi CAD/CAM tölvutækni í 
Tannlæknadeild Háskóla Íslands?  
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£ Mjög sammála 
£ Sammála 
£ Hvorki sammála né ósammála  
£ Ósammála 
£ Mjög ósammála  

 
17. Hversu sammála eða ósammála ertu því að CAD/CAM tækniframfarir hafi jákvæð 
áhrif á starfsvettvang þinn? 

£ Mjög sammála 
£ Sammála 
£ Hvorki sammála né ósammála  
£ Ósammála 
£ Mjög ósammála 

 
18. Hversu sammála eða ósammála ertu því að CAD/CAM tækniframfarir hafi neikvæð 
áhrif á starfsvettvang þinn?  

£ Mjög sammála 
£ Sammála 
£ Hvorki sammála né ósammála  
£ Ósammála 
£ Mjög ósammála 

 
19. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að CAD/CAM tækni, dragi úr eftirspurn eftir 
tannsmiðum?  

£ Mjög líklegt 
£ Líklegt 
£ Hvorki líklegt né ólíklegt 
£ Ólíklegt 
£ Mjög ólíklegt  

 
20. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að CAD/CAM tækni, dragi úr eftirspurn eftir 
tannlæknum?  

£ Mjög líklegt 
£ Líklegt 
£ Hvorki líklegt né ólíklegt  
£ Ólíklegt 
£ Mjög ólíklegt  

 
21. Finnst þér máttökur framkvæmdar með stafrænum hætti betri en hefðbundin máttaka? 
(e. Digital impression – chairside system) 

£ Já 
£ Nei  

 
Spurning númer 22 er opin spurning. 
 
22. Ef þú svaraðir NEI við spurningu númer 21, hvers vegna ekki? (Vinsamlega skrifaðu 
í textareitinn)  
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Spurning númer 23 er opin spurning.  
 
23. Í ljósi reynslu þinnar, telur þú að eitthvað megi betur fara við notkun á CAD/CAM 
tækni og búnaði í tannsmíði og/eða tannlækningum? (Vinsamlega skrifaðu í textareitinn) 
 
 
 
 
24. Á hvaða aldri ert þú ?  

£ 24 ára eða yngri  
£ 25 - 34 ára 
£ 35 - 44 ára 
£ 45 - 54 ára  
£ 55 - 64 ára 
£ 65 ára eða eldri  

 
25. Hvort ert þú karl eða kona?  

£ Karl  
£ Kona  

 
 
 

 


