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Útdráttur 

Inngangur: Notkun lausra tanngerva er algeng hjá ungum sem öldnum og er tilkomin 

ýmist vegna tannmissis, tannréttingar meðferðar, tannvöntunar, gnísturs eða hrota. 

Sjúklingar sem nota heilgóma eða parta, tannréttingatæki, bithlífar eða önnur tanngervi 

eiga á hættu að fást við vandamál tengd munnheilsu. Til þess að koma í veg fyrir slík 

vandamál þarf að upplýsa notendur tanngerva um hættur sem fylgja myndun tannsteins 

og bakteríum sem safnast á tækin. Eigandi tanngervisins þarf auk þess að vera 

meðvitaður um það hversu mikilvægt sé að þrífa munn og tanngervi reglulega og stuðla 

þannig að góðri munnheilsu. 

Tilgangur: Markmið rannsóknarinnar var að kanna þekkingu almennings á umhirðu 

lausra tanngerva.  

Aðferðir: Í þessari þversniðsrannsókn var snjóboltaúrtak notað til þess að ná til 

þátttakenda á samfélagsmiðlinum Facebook. Í könnuninni var spurt um tegundir 

tanngerva, notkun og aðferðir við þrif og bakgrunns upplýsingum safnað. Lýsandi 

tölfræði var reiknuð með SPSS tölfræðiforriti og niðurstöður fengnar. 

Niðurstöður: Meirihluti þátttakenda (N = 464) voru konur (82%), flestir þátttakenda 

(28%) voru á aldrinum 45-54 ára og höfðu lokið grunnnámi við háskóla (30%). Flestir 

þátttakendur höfðu reynslu af því að nota part með gervitönnum (33%). Tæplega 

helmingur þeirra sem nota eða hafa notað laust tanngervi höfðu fengið munnlegar 

leiðbeiningar um umhirðu munns og tanngervis og stór hluti þátttakenda (36%) þrifu 

tanngervið sitt tvisvar sinnum á dag. 

Ályktun: Ljóst er að upplýsingagjöf til notenda tanngerva er ábótavant í einhverjum 

tilfellum, munnlegar upplýsingar virðast ekki skila sér til lengri tíma. Meðferðaraðilar 

mættu huga að því hvort skriflegar upplýsingar og gagnvirkar upplýsingar á vefmiðlum 

gætu höfðað betur til notenda tanngerva og þar með dregið úr hættu á vandamálum 

tengdum tannheilsu. 

Efnisorð: Tannsmíði, tanngervi, tannhirða, gervitennur, samfélagsmiðlar 
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Abstract 

Introduction: The use of removable dental devices is common in most age groups, due 

to various oral health problems like tooth loss, malocclusion, bruxism or snoring. Patient 

using complete or partial dentures, orthodontic appliances, mouthguards or other dental 

prosthesis are at risk of oral health problems. To prevent oral health problems while 

using these devices, the patients must be informed of the risk of accumulation of dental 

plaque and oral bacteria. Nonetheless, they need to be knowledgeable of the impact of 

regular oral and device hygiene to maintain good oral health. 

Purpose: The aim of this study was to evaluate the awareness of the general public of 

cleaning procedures used for removable dental prosthesis.  

Methods: In this cross-sectional study a snowball sample was used on Facebook to 

involve participants in the study. The survey collected information of type of devices, use 

and hygiene procedures and background information. Descriptive Statistics was 

calculated using SPSS to present the findings. 

Results: Most of the participants (N = 464) were women (82%) and largest part (28%) 

were between 45-54 years of age and had completed a bachelor’s degree (30%). Partial 

dentures were the most (33%) frequently used prosthesis in this survey. Almost half of 

those who use or have used removable prosthesis had received oral instructions regarding 

hygiene of mouth and device and greatest part of users (36%) cleaned their devices twice 

a day. 

Conclusion: It is clear that removable dental prosthesis users are in some cases not being 

provided with sufficient information on prosthesis care, verbal information does not seem 

to be effective in the long run. Therapists should consider whether written information 

and interactive information could suit prosthesis users better, thereby reducing the risk of 

dental health problems. 

Key words: Dental technology, Prosthesis, Oral hygiene, Dentures, Social media  
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Þessi ritgerð er tileinkuð öllum þeim sem láta draum sinn um háskólanám rætast.                                    
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BS gráðu í tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla 

Íslands. Ritgerðin er 16 ECTS eininga rannsóknarverkefni. Verkefnið var unnið af 

Herdísi Traustadóttur sem hóf nám í tannsmíði á námsbraut í tannsmíði við 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands haustið 2018. 

Lögð voru drög að lokaverkefninu með gerð rannsóknaráætlunar á haustmisseri 2020 en 

öll megin vinna við verkefnið var unnin á vormisseri, frá janúar til apríl 2021 undir 

dyggri handleiðslu Aðalheiðar Svönu Sigurðardóttur, formanns námsbrautar í tannsmíði. 

Hugmyndin að efni lokaverkefnisins kviknaði út frá áhuga á námsefninu og þeirri 

staðreynd að ég varð vör við það að einstaklingar sem að mér standa og nota laus 

tanngervi virðast ekki búa yfir þeirri þekkingu sem æskileg er til þess að viðhalda 

fullnægjandi hreinlæti þeirra. 

Mér finnst áhugavert að skoða það hver þekking almennings er þegar kemur að umhirðu 

lausra tanngerva og þá sérstaklega hvort munur sé á þekkingu þeirra einstaklinga sem 

nota, eða hafa notað laus tanngervi í samanburði við þá sem ekki hafa notað þau. 
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Hugtök og skammstafanir 

Ásetugómur (e. Hybrid denture, overdenture): Heilgómur sem hefur stuðning eða 

festu á rótarenda eða tannplanta. Festingar ásetugóms geta verið 

margvíslegar svo sem smellur, seglar eða krækjur sem festa má á barra. 

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. 

Forréttingar Tannréttingainngrip á tannskiptaaldri með lausum eða álímdum 

tækjum. Slík inngrip eru almennt gerð til að leiðrétta bit eða koma í veg 

fyrir óæskilega þróun bits. 

Fóðrun (e. Relining): Þegar breytingar hafa átt sér stað á undirlagi heilgóms og 

gómaplast er vel útlítandi er skipt um gómaplast sem snýr að 

heilgómastæði án þess að breyta afstöðu tanna.  

Gómbogi Í efri og neðri kjálka mynda tennur skeifu eða boga. Tennur koma upp 

úr gómboga. 

Gómur Efsti hlutur munnsins sem aðskilur munnholið frá nefholinu. Gómurinn 

skiptist í tvennt. Harði gómur er framar í munni en mjúki gómur aftar. 

Gervitennur (e. Denture teeth): Hér notað sem orð fyrir staðgengla náttúrulegra 

tanna. Notuð hafa verið bein, perlur, skeljar, úrdregnar tennur úr fólki, 

dýrum eða hvað eina sem gat komið í stað tapaðra eigin tanna. Í seinni 

tíð eru gervitennur fjöldaframleiddar úr postulíni eða ýmsum gerðum 

plastefna til notkunar í tannsmíði. 

Heilgóma- og partagerð (e. Complete dentures, removable partial dentures) Framleiðsla 

á tanngervi sem byggir upp tapaðar tennur/vefi að hluta til eða öllu 

leyti. Heilgómur er gerður fyrir þá sem tapað hafa öllum eigin tönnum, 

partur er tanngervi sem hvílir að hluta til á eftirstandandi eigin tönnum 

og vefjum. Sjúklingur getur sjálfur fjarlægt tanngervin úr munnholinu. 



 

xi 

Heilgómaplast (e. denture base material): Efni sem heilgómar eru úr og inniheldur 

polymer duft og monomer vökva. Gervitennurnar sitja í 

heilgómaplastinu. 

Heilgómur (e. Complete dentures): Staðgengill glataðs tannbeins og vefja sem 

gervitennur eru festar í. Hér er átt við þegar allar náttúrulegar tennur 

hafa tapast úr munni. Heilgómur getur verið í efri eða neðri kjálka eða í 

báðum sem heilgómasett. 

Hitahert plastefni (e. Heat cure resin): Hitafjölliðað plastefni, sem fjölliðast við blöndun 

dufts (e. polymers) og vökva (e. monomers) við hita. 

Jensen gómur Tegund af stuðningsgómi notaður í kjölfar tannréttinga með föstum 

tækjum. 

Kaldhert plastefni (e. Cold-cure resin): Sjálfharðnandi kaldfjölliðað plastefni, sem 

fjölliðast við blöndun dufts (e. polymers) og vökva (e. monomers). 

Krókar (e. Direct retainer): Íhlutur á tanngervi hannað sem krókur eða ígildi 

hans í formi aukabúnaðar (e. Attachment) á stoðtönn (e. Abutment) til 

að festa og halda parti á fyrirfram ákveðnum stað í munni. Krókur er 

oftast gerður úr tveimur örmum sem sameinast við háls (e. Body) sem 

gæti tengst áhvílu (e. Rest). Annar armurinn þarf að minnsta kosti að ná 

í undirskurð tannar sem hann umlykur og veita hald og stuðning með 

beinum hætti utan á krónunni (e. Extracoronal). 

Kæfisvefnsgómur (e. Anti snoring device): Gómar sem sérsmíðaðir eru fyrir sjúklinginn 

til að halda öndunarveginum opnum. 

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

vefja. Um er að ræða tannparta eða heilgóma. 
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Laus tannréttingartæki (e. Removable appliances): Tannréttingartæki sem viðkomandi 

getur fjarlægt sjálf(ur) úr munni. Slík tæki eru oft notuð við forréttingar 

fyrir tannréttingarmeðferð, ýmist til að laga bit, víkka góma, lyfta biti, 

halda plássi og fleira. Laus tannréttingartæki eru einnig notuð eftir að 

tannréttingarmeðferð með föstum tækjum lýkur og þá til að halda við 

tennur eftir meðferðina. Dæmi um laus tæki eru gómar (plötur), 

aktívatorar, varabogar o.fl. 

Partur (e. Removable partial denture): Laust tanngervi sem viðkomandi getur 

sjálfur fjarlægt úr munni, t.d. ein eða fleiri gervitennur sem festar eru í 

gómaplast og/ eða á burðarvirki (stál- eða Peek plastgrind) og fyllir í 

tannlaus bil milli náttúrulegra tanna. Hald og stuðningur tanngervis 

kemur frá eftirstandandi tönnum, beinvef og/eða slímhúð. Partur 

framleiddur úr plastefni (e. Acryl) hentar til skammtímanotkunar 

(bráðabirgðapartur) en úr málmi/Peek til langtímanotkunar. Notuð eru 

hugtökin stálgrindarpartur, plastpartur og/eða bráðabirgðapartur til að 

lýsa þessum tanngervum. 

Samanbit (e. Occlusion): Þegar efri og neðri tennur bíta saman. 

Sáragómur (e. Immediate denture): Tegund heilgóma sem eru smíðaðir fyrir 

sjúklinga sem enn eru tenntir en tennurnar þarf að draga. Gómnum er 

komið fyrir í munni strax að loknum tannúrdrætti og lokar hann þannig 

sárunum. Slíka góma þarf yfirleitt að fóðra innan skamms tíma. 

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. 

Stálgrind (e. Removable partial denture): Stálgrind er tanngervi úr málmblöndu 

sem framleitt er til langtímanotkunar fyrir sjúklinga sem þurfa part sem 

tanngervi. Sjá skilgreiningu á hugtakinu partur. 
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Tanngervi (e. Prosthesis) Kemur í stað tanna að hluta til eða í heild, getur verið 

bæði fast eða laust tanngervi. 

Tannhold (e. Gingiva): Slímhúð í munnholi og umhverfis tennur, skiptist í laust 

og fast tannhold hjálpar til að halda tönnum í stæði sínu. 

Tannholdsbólga (e. gingivitis): Bólgusjúkdómur, tennur hafa fulla festu, ekki beintap, 

blæðir undan pokamæli við pokamælingu. 

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. 

Tannréttingatæki (e. Orthodontic appliances) Laus tæki sem notuð eru á tannskiptaaldri 

til að leiðrétta bit eða koma í veg fyrir óæskilega þróun bits. 

Þenslugómur/Expansionplata Gómplata með þanskrúfu. Oftast notuð til að víkka út efri 

góm til lagfæringar á krossbiti. 

 



 

xiv 

Þakkir 

Kærar þakkir vil ég færa leiðbeinanda mínum Aðalheiði Svönu Sigurðardóttur formanni 

námsbrautar í tannsmíði fyrir góða tilsögn og aðstoð í tengslum við þetta lokaverkefni. 

Mig langar sérstaklega að þakka kærastanum mínum honum Rafni Heiðari fyrir 

dýrmætan stuðning síðastliðna mánuði og vinkonum mínum þeim Margréti Halldóru og 

Hildi Jónu fyrir yfirlestur á verkefninu. Öllum vinum, fjölskyldu og samstarfsfólki þakka 

ég ómælda trú á getu mína frá því að þessi vegferð mín innan veggja Háskóla Íslands 

hófst. Síðast en alls ekki síst vil ég þakka dóttur minni, henni Haddý Lilju, fyrir ómælda 

þolinmæði, stuðning og trú á móður sína á síðastliðnum þremur árum. 
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1 Inngangur  

Tannheilsa er mjög mikilvægur hluti af almennri heilsu fólks, jafnvel mikilvægari en 

margir gera sér grein fyrir. Þegar tannheilsu hrakar og einstaklingar missa nokkrar eða 

allar tennur hefur það talsverð áhrif á lífsgæði fólks og vellíðan. Einkenni geta verið 

vandamál sem tengjast því að nærast og verkir í tönnum, tannleysi getur haft áhrif á tal, 

fólk verður meðvitaðra um útlit sitt auk þess sem kostnaður við viðgerðir getur orðið 

umtalsvert meiri en þegar viðhaldi er sinnt. Í þessari ritgerð verður fjallað um tanngervi, 

og þá sérstaklega um laus tanngervi. Laus tanngervi eru m.a. partar með tönnum og 

heilgómar sem í daglegu tali eru oft kallaðir gervitennur. Þessi tanngervi þjóna 

mikilvægu hlutverki sem lækningatæki fyrir þá sem misst hafa tennur af einhverjum 

orsökum. Tannmissir getur komið til vegna vanhirðu tanna en einnig vegna sjúkdóma 

eða slysa. Í ritgerðinni verður einnig fjallað um aðrar tegundir lausra tanngerva sem 

notuð eru í tengslum við tannréttingar og til þess að varna sliti á tönnum og minnka 

hrotur. 

Í grein sem birt var í Sviss 2019 kemur fram að tannheilsa fullorðinna hefur batnað til 

muna í flestum löndum Evrópu á síðustu 20 árum og þó að tannheilsa aldraðra sýni ekki 

sömu framfarir þá má þó merkja breytingar hjá þeim hópi í rétta átt. Tannleysi í 

aldurshópnum 35-44 ára mælist varla eftir árið 2000 en enn er nokkuð um tannleysi hjá 

eldra fólki. Bætt tannheilsa eldra fólks vekur von um að þessi hópur nái að viðhalda 

sínum eigin tönnum betur á komandi árum og áratugum (Carvalho og Schiffner, 2019). 

Í þessari rannsókn er markmiðið að svara spurningunni „Hver er þekking almennings á 

umhirðu lausra tanngerva?“ með því að skoða niðurstöður úr rafrænum spurningalista á 

samfélagsmiðlinum Facebook. Niðurstöður könnunarinnar geta gefið vísbendingu um 

það hvort almenningur viti hvaða aðferðir séu bestar til þess að þrífa laus tanngervi en 

einnig er fróðlegt að skoða hvaða munur sé á þekkingu þeirra sem hafa reynslu af því að 

nota laus tanngervi og þeirra sem ekki hafa þá reynslu. Verði niðurstaðan sú að þekking 

sé almennt góð segir það okkur að upplýsingagjöf sé til staðar en ef að í ljós kemur að 

þekkingu sé ábótavant gefur það til kynna að veita þurfi betri upplýsingar og fræðslu. 
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2 Yfirlitsgreinar 

Í þessum kafla verður fjallað um mismunandi tegundir lausra tanngerva, úr hvaða efnum 

þau eru búin til, hvernig æskilegt er að umgangast þau og mikilvægi hreinlætis. Fjallað 

verður um það sem hafa þarf í huga til þess að koma í veg fyrir vandamál og sjúkdóma 

sem geta fylgt notkun slíkra tanngerva og hvernig æskilegast er talið að fræða skuli 

sjúklinga almennt um hreinlæti og umhirðu lausra tanngerva. 

2.1 Laus tanngervi  

Laus tanngervi eru meðal annars það sem í daglegu máli kallast gervitennur eða falskar 

tennur, þ.e.a.s. plast gómur með fjöldaframleiddum tönnum oftast gerðum úr plast- eða 

postulínsefnum sem kemur í stað eigin tanna í munni. Til lausra tanngerva teljast líka 

önnur tæki sem einstaklingur getur sjálfur fjarlægt úr munni, s.s. hrotugómur, 

tannréttingagómur, tannréttingaskinnur eða bitskinna sem kemur í veg fyrir tanngnístur. 

Hér á eftir kemur upptalning á nokkrum tanngervum og megin tilgangi þeirra. 

2.1.1 Heilgómar 

Heilgómur er staðgengill eigin tanna og aðliggjandi vefja og búinn til úr plasti og plast 

tönnum (Sowter, 1986). Heilgómar eru í daglegu tali kallaðir gervitennur. Þeir koma í 

stað allra tanna í tannboga einstaklings, þeir geta verið stakir þ.e.a.s. einungis í efri góm 

(Mynd 1, bls. 3) eða neðri kjálka, eða svokallað heilsett sem þýðir að allar eigin tennur 

vantar og einstaklingurinn notar þá heilgómasett (Mynd 2, bls. 3), bæði í efri góm og 

neðri kjálka. Hlutverk heilgóms er að tryggja færni tannlausra einstaklinga við tyggingu, 

tal og framburð auk þess að styðja við andlits og tyggingarvöðva og viðhalda bithæð 

einstaklings. 

Plastið sem notað er í heilgóminn er bleikt akrýl plast sem er hert í sjóðandi vatni, þetta 

efni þykir henta vel þar sem það líkist náttúrulegu útliti tannholdsins, er ódýrt og auðvelt 

í meðhöndlun (Costa o.fl., 2021). Yfirborð plastsins inniheldur oft míkró loftbólur sem 

eru agnarsmáar holur á yfirborði þess, en þessar loftbólur auðvelda bakteríum að loða við 

tanngervið. Ekki er mælt með því að tannlausir einstaklingar noti tanngervið sitt allan 

sólarhringinn. Best er að geyma tanngervið í vatni eða hreinsilausn þegar sofið er, þannig 

er komið í veg fyrir að plastið í tanngervinu verpist og það hvílir líka tannholdið í 

tannlausum tannboganum og minnkar þannig líkur á bólgum í tannholdinu (Felton o.fl., 

2011). 



 

3 

Þegar tannsmiður velur tennur í heilgóm þá er tekið tillit til andlitsfalls sjúklings, lögunar 

á eigin tönnum fyrir tannmissi, mögulegra sérstakra óska sjúklings ásamt því að litur 

tanna er ákveðinn en tannlæknir kemur einnig að þessu ferli. Áður fyrr var algengra að 

notaðar væru postulíns tennur í laus tanngervi, þær hafa þann galla að vera mjög harðar 

og með tímanum valda sliti á eigin tönnum ef einstaklingur notaði bara stakan heilgóm 

en var með eigin tennur á móti. Postulíns tennur í heilgómi geta líka valdið því að 

tannbeinið sem tanngervið situr á eyðist vegna þess hve harðar þær eru og valda þannig 

miklu álagi á tannbeinið. Nú til dags eru oftast notaðar fjöldaframleiddar plasttennur, en 

mjög gott framboð er á þeim, gæðin eru mikil og þær þykja mjög náttúrulegar og 

fallegar. 

 

Mynd 1. Stakur heilgómur. 

 

Mynd 2. Heilgómasett. 

 

2.1.2 Partar 

Partur er laust tanngervi sem kemur í stað einnar eða fleiri tapaðra eigin tanna. Til eru 

bráðabirgðapartar og stálgrindapartar. Bráðabirgðapartur er búinn til úr plasti og plast 

tönnum ásamt því að oft eru krókar á honum, í hann er notað kaldhert bleikt akrýl plast 

sem oft er kallað gómaplast. Krókarnir eru búnir til úr ryðfríum stálvír sem beygður er 

þannig að krókarnir passi utan um þær tennur sem þeir eiga að halda sér í til þess að auka 

stöðugleika tanngervisins í munninum (Sowter, 1986). 

Kaldhert plastefni er sjálfharðnandi kaldfjölliðað plastefni sem fjölliðast við blöndun 

dufts (e. Polymers) og vökva (e. Monomers). Hita hert plastefni er hins vegar 

hitafjölliðað plastefni, sem fjölliðast við blöndun dufts og vökva við hita. 

Borin var saman bakteríu söfnun á kald- og hitahertu plastefni í tanngervi, niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að umtalsvert fleiri bakteríur greindust á kaldherta plastinu 

en því sem var hert með hita (Morgan og Wilson, 2001). Snefilagnir af ómeðhöndluðum 
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vökva er jafnframt að finna í meira magni þegar plast er kaldhert heldur en þegar það er 

soðið (Rashid, Sheikh og Vohra, 2015). 

Bráðabirgðaparta (Mynd 3 og 4) á að nota til styttri tíma og eru þeir notaðir í ýmsum 

tilfellum, t.d. þegar búið er að fjarlægja tennur og setja tannplanta í tannbeinið, þá er gott 

að nota bráðabirgðapart á meðan beðið er eftir að tannplantinn festist í kjálkabeinið. 

Bráðabirgðapartur hentar fyrir börn sem missa tennur á meðan að þau eru enn að vaxa og 

ekki er tímabært að fá fast tanngervi eins og t.d. krónu á tannplanta. Partur hentar líka til 

þess að viðhalda tannlausu bili og þannig koma í veg fyrir að eigin tennur færist inn í 

bilið. Bráðabirgðapartur er einnig útbúinn á meðan smíðaður er stálgrindarpartur, sem er 

varanlegt laust tanngervi, sem eins og áður sagði kemur í stað einnar eða fleiri tapaðra 

eigin tanna (Nallaswamy, 2007). 

Stálgrindarpartur inniheldur grind úr kóbalt króm málmi (e. Cobalt chrome) sem passar í 

það tannlausa bil þar sem tennur vantar í tannboga (Mynd 5). Á grindinni eru bæði 

krókar og svokallaðar restar sem styðjast við eigin tennur í munni til þess að tryggja 

stöðugleika og festu ásamt því að verja tannholdið fyrir of miklu álagi. Plast tönnum er 

stillt upp á stálgrindina og þær festast í bleikt akrýl gómaplast sem soðið er með 

stálgrindinni og tönnunum (Tyson, Yemm og Scott, 2007). 

Að mörgu leyti á það sama við um parta og heilgóma, t.d. það að ekki er æskilegt að sofa 

með tanngervið, betra er að geyma það í vatni eða hreinsilausn yfir nótt til þess að 

viðhalda plastinu í gómnum og til þess að hvíla tannholdið og minnka líkur á bólgum og 

sjúkdómum. Yfirborð plastsins getur líka verið hrjúft vegna míkró loftbóla, en fleiri 

bakteríur finnast á yfirborð tanngervis úr kaldhertu plasti heldur en á tanngervi sem hefur 

verið hert við suðu (Felton o.fl., 2011). 

 

Mynd 3. Bráðabirgðapartur. 

 

Mynd 4. Bráðabirgðapartur 

 

Mynd 5. Stálgrindarpartur 
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2.1.3 Tannréttingaplötur og -skinnur 

Tannréttingaplötur, sem oft eru kallaðar tannréttingagómar, eru búnar til úr kaldhertu 

akrýl plasti og vírum auk þess sem að í sumar þeirra er sett svokölluð þanskrúfa (e. 

Expansion). Plastið sem notað er í tannréttingaplötur fæst í allskonar litum og jafnvel 

með glimmer en þessi tæki eru þannig gerð meira spennandi fyrir börn sem eru helstu 

notendur þeirra. Hlutverk tannréttingaplata getur verið mismunandi, allt frá því að halda 

við tennur eftir að tannréttingum er lokið, til þess að hækka bit, framkvæma hreyfingu á 

tönnum með þrýstingi eða nýta vöðva í munnholinu til að skapa aðstæður til að örva vöxt 

eða breyta vexti á munnsvæðinu (Luther og Nelson-Moon, 2013). Margar þeirra eru hluti 

af svokölluðu forréttinga ferli, þar sem einstaklingur notar tannréttingaplötu í ákveðinn 

tíma til þess að undirbúa tannbogann og góm fyrir tannréttingar, t.d. með því að víkka 

góminn og auka þannig pláss fyrir tennur (Mynd 6, bls. 6) eða til þess að hækka bit sem 

er of djúpt auk margra annarra þátta þar sem þessi tæki geta komið til hjálpar. Þegar 

einstaklingar hafa lokið tannréttingum fá þeir oftast tannréttingaplötu sem heitir Jensen 

plata (Mynd 7, bls. 6), þetta tannréttingatæki hefur þann tilgang að halda við tennurnar og 

koma þannig í veg fyrir að þær færist úr stað eftir að tannréttingameðferð er lokið. 

Tannréttingaplötur eru notaðar daglega í ákveðinn tíma til þess að ná fram tilætluðum 

áhrifum. Notkunartími er mismunandi og fer eftir umfangi hvers tilfellis fyrir sig (Luther 

og Nelson-Moon, 2013). 

Tannréttingaskinnur eru glærar plastskinnur sem hannaðar eru til þess þrýsta hæfilega 

mikið á tennur og færa þær þannig smám saman á réttan stað (Mynd 8, bls. 6). 

Tannréttingaskinnur eru stundum notaðar í stað þess sem í daglegu tali eru kallaðir 

tannréttingateinar. Einstaklingur notar hverja skinnu í 20-22 klukkustundir á dag í 

fyrirfram ákveðinn tíma, yfirleitt tvær vikur í senn, og í ákveðinni röð til þess að ná fram 

þeim breytingum á tönnunum sem óskað er eftir (Luther og Nelson-Moon, 2013). 

Í rannsókn sem gerð var meðal ítalskra ungmenna árið 2015 leiddu niðurstöður í ljós að 

mun minna var um vandamál tengd hreinlæti, s.s. tannholdsbólgu og tannskemmdir, hjá 

þeim sem notuðu tannréttingaskinnur samanborið við þá sem voru með tannréttingateina 

(Abbate o.fl., 2015). 
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Mynd 6. Þan plata. 

 

Mynd 7. Jensen plata. 

 

   

  Mynd 8. Invisalign tannréttingaskinna. 

 

2.1.4 Mjúkar og harðar bithlífar 

Hlutverk bithlífa er að vernda tennur fyrir tanngnístri í svefni. Tanngnístur hefur neikvæð 

áhrif á einstaklinga, það veldur sliti á tönnum, eymslum í vöðvum, stækkun á vöðvum í 

kringum kjálkaliði, hefur áhrif á gæði nætursvefns og veldur þreytu eða syfju á daginn. 

Rannsóknir sýna að þeir sem gnísta tönnum og nota harða bithlíf finna fyrir minni 

verkjum í vöðvum og minni þreytu auk þess að hreyfigeta í kjálkalið verður meiri og 

samanbit verður sterkara. Síðast en ekki síst eykur bithlífin gæði svefns (Rosar o.fl., 

2017). Bithlífar eru annað hvort úr mjúku eða hörðu glæru plasti og eru bara notaðar á 

meðan sofið er, en tannlæknir metur það hvor tegundin hentar hverju sinni. Harða hlífin 

er ætluð þeim sem gnísta mikið og fast og er hún gerð úr glæru hita hertu akrýl plasti 

(Mynd 9, bls. 7) en sú mjúka þeim sem bíta fast saman og gnísta minna en hún er mun 

þægilegri og auðveldari að venjast og er gerð úr mjúkri plast filmu sem er hituð og mótuð 

á afsteypu af tannboganum með sogi (Mynd 10, bls. 7) (Seifeldin og Elhayes, 2015). 
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Mynd 9. Hörð bithlíf. 

 

Mynd 10. Mjúk bithlíf. 

 

2.1.5 Hrotugómar 

Hrotugómur er gerður úr mjúku plasti og heldur neðri kjálka í 6-10 mm. frambiti þegar 

sofið er, eða um 50-75% af getu einstaklings til þess að færa neðri kjálkann fram (Mynd 

11). Í þeirri stöðu slaknar á kjálkavöðvum og gómurinn heldur öndunarveginum opnum 

og dregur þannig úr hrotum og kæfisvefni. Hrotugómur getur gagnast flestum svo lengi 

sem nægilega margar heilbrigðar tennur, a.m.k. 6-10, eru til staðar í hvorum tannboga. 

Þeir einstaklingar sem eru t.d. með einhverskonar vandamál í kjálkalið gætu mögulega 

ekki nýtt sér þetta hjálpartæki þar sem það gæti verið erfiðleikum háð fyrir þá að halda 

neðri kjálka í frambiti í lengri tíma. Flestir sjúklingar finna marktækan mun á gæðum 

nætursvefns og merkja minni þreytu á daginn eftir að hafa notað hrotugóm (Ferguson, 

Cartwright, Rogers og Schmidt-Nowara, 2006). 

   

  Mynd 11. Hrotugómur. 
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2.2 Mikilvægi hreinlætis 

Hreinlæti er mjög mikilvægur þáttur í tannheilsu fólks, á það bæði við um fólk sem er 

með allar sínar eigin tennur og þá sem notast við laus tanngervi. Góð tannhirða viðheldur 

heilbrigði tannanna og munnholsins ásamt því að takmarka líkur á vandamálum tengdum 

ófullnægjandi tannhirðu. Mikilvægt er að þeir einstaklingar sem nota laus tanngervi fái 

fullnægjandi upplýsingar um það hvernig eigi að hugsa um tanngervið sitt, bæði hvað 

varðar hreinlæti og til þess að tryggja endingu þess (Milward, Katechia og Morgan, 

2013). Rannsóknir sýna oft á tíðum fram á takmarkaða þekkingu einstaklinga þegar 

kemur að umhirðu lausra tanngerva. Í rannsókn Milward o.fl. var þekking fólks með laus 

tanngervi könnuð með tilliti til þess hvernig ætti að tryggja hreinlæti tanngervanna. Það 

kom í ljós að tæplega 40% þátttakenda þreif tanngervin sín vel, meðan meirihlutinn þreif 

tanngervin illa eða einungis sæmilega. Rúmlega 90% þátttakenda sögðust fjarlægja 

tanngervið úr munni fyrir svefninn og nánast allir (99,5%) sögðust þrífa tanngervið 

daglega. Tíðni þrifa gefur augljósa mynd af hreinlæti tanngervisins. Það kom í ljós að 

tanngervi sem voru þrifin einu sinni á dag uppfylltu ekki þau viðmið að þykja hrein en 

þau tanngervi sem voru þrifin þrisvar sinnum á dag voru í tæplega 87% tilfella það hrein 

að talið var um fullnægjandi meðhöndlun að ræða. Það hefur einnig komið í ljós að það 

er bein tenging milli þess að eftir því sem einstaklingur með laust tanngervi er duglegri 

að heimsækja tannlækninn sinn, því betur er hugað að hreinlæti þess (Milward o.fl., 

2013). 

2.2.1 Vandamál tengd notkun og sjúkdómar 

Bakteríur í munni loða við laus tanngervi eins og við eigin tennur. Þegar ekki er hugað 

nægilega vel að þrifum tanngervis og munns getur það valdið ýmsum vandamálum, 

bólga verður í tannholdi auk þess að hætta er á að sjúkdómar myndist. Hér á eftir verður 

fjallað um vandamál og sjúkdóma sem geta myndist við notkun lausra tanngerva. 

2.2.1.1 Heilgómar og partar 

Þeir sem nota laus tanngervi og huga ekki nægilega vel að hreinlæti eru í mun meiri 

hættu á að fá tannholdsbólgu, tannskemmdir og sveppasýkingu í munni. Þar sem 

gómaplastið liggur við góminn og tannholdið verða til aðstæður fyrir bakteríur til að 

hreiðra um sig og mynda bólgur og sveppasýkingu þar sem munnvatn og tunga komast 

ekki að til þess að hreinsa munninn. Einnig safnast bakteríur í kringum króka á pörtum 

og stuðla þannig að auknum tannskemmdum. Einstaklingur sem notar part allan 
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sólarhringinn í stað þess að hvíla sig á honum yfir nóttina eykur umtalsvert líkur á 

tannskemmdum í eigin tönnum (Milward o.fl., 2013). 

Hafa þarf í huga að akrýl plastefni og mónómer vökvi sem blandaður er við það til þess 

að framkalla efnahvarf og þannig búa til gómaplast getur haft neikvæð áhrif á þann sem 

kemur að vinnslustigi þess á meðan á því stendur og einnig þann sem mun nota 

tanngervið, þar sem snefilagnir af ómeðhöndluðu efni geta orðið eftir í tanngervinu og 

valdið ofnæmisviðbrögðum. Minna af snefilögnum er að finna í tanngervum sem eru hert 

í sjóðandi vatni heldur en þeim sem eru kaldhert. Þegar grunur er um ofnæmi þarf fyrst 

að ganga úr skugga um það að ekki sé um að ræða önnur einkenni, t.d. vegna núnings frá 

illa passandi tanngervi eða vegna lélegs hreinlætis (Rashid o.fl., 2015). 

Eðlilegt er að tanngervi missi festu með tímanum þar sem tannbeinið sem það situr á 

rýrnar. Tanngervi sem er óstöðugt getur valdið margskonar vandamálum, erfiðara verður 

að nærast, þetta getur haft áhrif á talfærni og heilgómur sem hefur ekki næga festu í 

munni er líklegri til að valda sárum í slímhúð munnsins, sveppasýkingu og ofvexti í 

tannholdi (e. Fibrous hyperplasia) (Turker, Sener, Koçak, Yılmaz og Özkan, 2010). Til 

þess að bæta stöðugleika tanngervisins er oft hægt að fóðra það en þá er nýtt mát tekið af 

gómi/tannboga sjúklings og tannsmiður lagar tanngervið þannig að það passi breyttum 

aðstæðum í munni.  

Þegar hreinlæti er ábótavant og bakteríuskán myndast á tanngervi þá eykur það 

umtalsvert líkur á ásvelgslungnabólgu eða öðrum lungna sýkingum, sérstaklega hjá 

öldruðum einstaklingum og ef sofið er með tanngervið þá geta líkur á lungnasýkingu 

tvöfaldast (Duyck o.fl., 2016). 

Til eru heilgómar sem smellt er á tannplanta í munni, þeir teljast því laust tanngervi þar 

sem hægt er að fjarlægja þá úr munni með því að losa þá af tannplanta smellunni. Oftast 

er tveimur tannplöntum komið fyrir í tannboganum. Mikilvægt er að þrífa tannplanta 

smellurnar vel þar sem bakteríur safnast á og í kringum þær og geta valdið bólgum í 

tannholdi við tannplanta (e. Peri-implantitis). Viðvarandi tannplanta bólgur geta orðið til 

þess að tannplantarnir losna og tapast (Mok, Emami, Kobayashi og Feine, 2007). 

Til þess að minnka líkur á þeim sjúkdómum og vandamálum sem talin hafa verið upp hér 

að ofan er mikilvægt að vera í reglulegu eftirliti hjá tannlækni ásamt því að þrífa 

tanngervin vel og vandlega (Mynd 12, bls. 10). Tannlæknir metur það hvort tímabært sé 

að fóðra tanngervið til þess að endurheimta stöðugleika þess eða hvort jafnvel sé 



 

10 

tímabært að fá nýtt auk þess sem hann fylgist með heilbrigði munnholsins og kemur með 

lausnir við vandamálum ef við á. Til þess að bæta festu tanngervis er hægt að notast við 

tannlím sem fæst í lyfjaverslunum, ef farið er eftir notkunar leiðbeiningum getur það bætt 

lífsgæði til skemmri tíma (Felton o.fl., 2011). 

   

  Mynd 12. Óhreinn heilgómur. 

 

2.2.1.2 Tannréttingaplötur og -skinnur 

Á meðan tannréttingaplötur eru notaðar geta þær stuðlað að aukinni tíðni og útbreiðslu 

sveppasýkingar (e. Candida) í munni ásamt því að hafa áhrif á sýrustig munnvatns og 

myndun tannsýklu (e. Plaque). Flestar bakteríur er að finna á tannréttingaplötunni sjálfri 

en einnig halda þær sig í slímhúð gómsins sem er í snertingu við tanngervið. Það er 

mikilvægt að þrífa tanngervið vel til þess að minnka hættu á tannskemmdum og 

sveppasýkingu, sem getur orðið þrálát ef ekki næst að vinna almennilega bug á henni. 

Bakteríur eiga tiltölulega auðvelt með að loða við tanngervið þar sem það er úr kaldhertu 

plasti og eru míkró loftbólur mjög algengar á yfirborði þess. Ef að tanngervið er ekki 

þrifið vandlega með reglubundnum hætti þá getur orðið litabreyting á því auk þess sem 

ólykt getur myndast sem orsakar þá andfýlu hjá þeim sem notar hana (Eichenauer, 

Serbesis og Ruf, 2011). 

Áður en tannréttingaskinnum er komið fyrir í munni er mjög mikilvægt að búið sé að 

þrífa tennurnar vel og vandlega, ef það er ekki gert þá geta bakteríur sem eru til staðar 

hreiðrað um sig á innanverðum skinnunum, fjölgað sér og orsakað sýkingar. 

Tannréttingaskinnur geta haft áhrif á örveruflóru munnsins með þeim hætti að 

bakteríuflóran sem er til staðar lítur á tanngervið sem aðskotahlut sem eykur þ.a.l. líkur á 
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vandamálum eins og tannholdsbólgu, andfýlu og tannskemmdum (Levrini, Novara, 

Margherini, Tenconi og Raspanti, 2015). 

2.2.1.3 Bitskinnur og hrotugómar 

Bitskinnur og hrotugómar eru alla jafna í munni yfir nótt og bakteríur safnast á þessi 

tanngervi eins og önnur. Ef ekki er hugað að því að þrífa þau geta þau valdið sýkingum í 

munni og andfýlu. Þegar búið er að þrífa tanngervið þarf að leggja það til þerris á hreint 

yfirborð. Sé það ekki gert og tanngervið sett beint í lokað ílát getur það stuðlað að 

hröðum vexti baktería (UCI Wellness, 2021). 

Í yfirlitsgrein sem Ferguson o.fl. birtu árið 2006 kemur fram að aukaverkanir sem fylgja 

því að nota hrotugóm geti verið annað hvort vægar og tímabundnar eða talsverðar og 

viðvarandi, en þær geta komið í ljós hvenær sem er á meðan tanngervið er notað. Til 

vægra aukaverkana teljast t.d. verkur í kjálkalið, verkur í bandvef sem umlykur vöðva í 

andlitinu, tannverkur, aukin munnvatnsframleiðsla, smellir í kjálkalið, munnþurrkur, 

erting í gómi og breyting á samanbiti tanna eftir nætursvefn en þessar aukaverkanir eru 

tímabundnar og lagast í flestum tilfellum með reglulegri notkun tanngervisins. Alvarlegri 

og langvarandi aukaverkanir eru viðvarandi verkir í kjálkalið, bandvef, tönnum og gómi, 

munnþurrkur og munnvatnsframleiðsla. Í sumum tilfellum verða þessar aukaverkanir til 

þess að hætta verður notkun tanngervisins. Almennt er ekki mælt með því að 

einstaklingar sem gnísta tönnum noti hrotugóma þar sem tanngnístur getur bæði skemmt 

tanngervið og valdið verkjum hjá þeim sem gnístir (Ferguson o.fl., 2006). Sjaldgæf 

aukaverkun sem getur fylgt notkun hrotugóms er að tennur færist lítillega úr stað og bit 

skekkist. Vegna þessa er ráðlegt að fara reglulega í eftirlit til tannlæknis á meðan að 

tanngervið er notað til þess að hægt sé að fylgjast með og grípa inn í ef þörf er á (Fritsch, 

Iseli, Russi og Bloch, 2001). 

2.3 Aðferðir og efni við þrif 

Eins og fram hefur komið þá er ljóst að hreinlæti er gríðarlega mikilvægt þegar kemur að 

lausum tanngervum. Fjöldinn allur af rannsóknum eru til sem sýna fram á gagnsemi 

mismunandi aðferða við þrif en niðurstöður þeirra eru samt sem áður alla jafna þær að 

vöntun er á heildstæðum rannsóknum sem sýna fram á hvaða aðferðir séu raunverulega 

bestar. Hér á eftir kemur því yfirlit yfir helstu niðurstöður sem fundust við heimildaleit í 

tengslum við efnið. 
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2.3.1 Heilgómar 

Heilgóma þarf að þrífa daglega og helst eftir hverja máltíð. Best er að bursta tanngervið 

vel að innan sem utan með mjúkum tannbursta og sérstakri sápu sem ætluð er fyrir 

tanngervi. Burstun tanngervis fjarlægir sýnileg óhreinindi en frekari þrif eru nauðsynleg 

til þess að eyða bakteríum sem loða við gómaplastið og tennurnar. Athuga þarf að ekki 

má nota sömu sápu á tanngervið og á munnholið. Til eru sérstakir tannburstar sem 

ætlaðir eru fyrir þrif á heilgómum og pörtum en einnig er hægt að nota hefðbundinn 

tannbursta með mjúkum hárum sem rispar ekki yfirborð plastsins í tanngervinu. Ekki 

þykir æskilegt að bursta tanngervi með hefðbundnu tannkremi þar sem að í því eru 

slípiefni sem geta rispað yfirborð plastsins og þannig auðveldað ýmiskonar bakteríum að 

loða við það. Hægt að nota bragðlitla sápu við þrif eða viðurkennd hreinsiefni sem fást í 

apótekum. Þessu til viðbótar er nauðsynlegt að nota reglulega hreinsitöflu sem leyst er 

upp í vatni eða hreinsivökva sem inniheldur klórhexidín sem er sýkladrepandi efni, og 

láta tanngervið liggja í þessari lausn yfir nótt. Enn betri árangur næst ef að tanngervið er 

sett í ómhreinsitæki ásamt hreinsiefni yfir nótt (Hólmfríður Guðmundsdóttir, 2012). 

Ef að um er að ræða svokallaðan smellugóm sem er festur á tannplanta í munni er 

tanngervið sjálft þrifið á sama hátt og hefðbundinn heilgómur en hafa þarf í huga að 

einnig þarf að þrífa tannplantana í munninum með því að bursta þá, nota tannþráð og 

grisju (Mok, Emami, Kobayashi og Feine, 2007). 

Ein frekar óhefðbundin leið sem hægt er að nota í sambandi við hreinsun á tanngervi er 

að leggja málmlaust tanngervi í ílát með dauðhreinsuðu vatni og setja það í örbylgjuofn í 

þrjár mínútur við 650 vött. Þessi aðferð hefur ekki neikvæð áhrif á yfirborð plastefnisins 

en hafa þarf í hug að ekki eru til rannsóknir sem sýna fram á hverjar mögulegar 

afleiðingar eru fyrir tanngervið sé þessi aðferð notuð til lengri tíma (Felton o.fl., 2011). 

2.3.2 Partar 

Um þrif á pörtum gildir að mestu það sama og um heilgóma en það ber að hafa í huga að 

oftast er kaldhert akrýl plastefni notað í parta og þá sérstaklega bráðabirgða parta, en 

bakteríur eiga auðveldara með að loða við kaldhert plast heldur en plast sem hefur verið 

hert með suðu (Felton o.fl., 2011). Æskilegt er að þrífa tanngervið eftir hverja máltíð. 

Bursta þarf tanngervið með mjúkum bursta og þar til gerðri sápu og leggja það daglega í 

bleyti með hreinsitöflu. Passa þarf að krókar aflagist ekki við þrif en erfitt er að komast 

að öllum flötum króka til þess að þrífa almennilega í kringum þá. Mælt er með því bursta 
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yfir fati eða skál með vatni í til þess að varna því að tanngervið brotni ef það skyldi detta 

á hart yfirborð eins og t.d. vask. Til þess að ná sem bestum árangri í baráttunni við 

bakteríurnar er áhrifaríkast að bursta tanngervið, eins og komið hefur fram, ásamt því að 

leggja það í bleyti í ómhreinsitæki með hreinsitöflu yfir nótt. Þessi samblanda af 

hreinsiefni og titringi í tækinu nær að hreinsa þá staði sem tannburstinn nær ekki til og 

tryggir þannig fækkun baktería (Papadiochou og Polyzois, 2018). 

2.3.3 Tannréttingaplötur og -skinnur 

Í könnun sem Eichenauer, Serbesis og Ruf gerðu og fjallaði um aðferðir sem þýskir 

tannlæknar mæla með að sjúklingar þeirra noti við þrif á lausum tannréttingatækjum kom 

í ljós að nær allir mæla með því að tækið sé burstað með tannbursta. Rétt um 37% mæla 

einnig með notkun á þar til gerðum hreinsiefnum og um 30% töluðu um að nota ediks 

blöndu eða sítrónu sýru. Þrátt fyrir að þátttakendur í könnuninni hafi í heldur litlu mæli 

mælt með notkun á hreinsi efnum við sjúklinga sína þá hafa vísindagreinar sýnt fram á að 

það sé besta leiðin til þess að viðhalda hreinlæti tanngerva. Það getur reynst erfitt að 

hreinsa þessi tæki fullkomlega þar sem stundum er erfitt að komast að öllum flötum 

þeirra, t.d. þegar um er að ræða tannréttingaplötur með vírum, klemmum og þan 

(expansion) skrúfu. Auk þess finnast bakteríur í míkró loftbólum á yfirborði plastefnisins 

og í rispum sem verða til þegar tannkrem er notað til þess að þrífa tanngervið 

(Eichenauer o.fl., 2011). 

Rannsókn sem gerð var á Ítalíu árið 2015 þar sem kannað var hvaða aðferð væri 

áhrifaríkust þegar kom að þrifum á tannréttingaskinnum leiddi í ljós að bestur árangur 

náðist með því að leggja skinnurnar í bleyti í köldu vatni með hreinsiefni í a.m.k. 30 

mínútur og síðan burstað þær með mjúkum tannbursta og viðeigandi tannkremi, áður en 

þeim var komið aftur fyrir í munni (Levrini o.fl., 2015). Til viðbótar við þetta er hægt að 

hreinsa tannréttingaskinnur í ómhreinsitæki en slík aðferð tryggir allt að helmingi betri 

árangur í baráttunni við bakteríurnar (Shpack, Greenstein, Gazit, Sarig og Vardimon, 

2014). 

2.3.4 Bitskinnur og hrotugómar 

Mælt er með því að byrja á því að skola bitskinnur og hrotugóma með volgu vatni eftir 

að hafa verið í munni yfir nóttina, síðan þarf að bursta tanngervið með mjúkum 

tannbursta og þar til gerðri sápu. Sumir kjósa að nota sér tannbursta þó það sé ekki talið 

nauðsynlegt. Þegar búið er að bursta skal leggja tanngervið á hreint yfirborð og láta þorna 
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alveg áður en gengið er frá því. Geyma á tanngervið í þar til gerðu boxi á þurrum stað við 

herbergishita, t.d. í svefnherbergi. Þrífa þarf boxið á nokkurra daga fresti með vatni og 

sápu til þess að hreint tanngervið smitist ekki af bakteríum í óhreinu boxi. Þrífa þarf 

skinnuna sérstaklega vel a.m.k. mánaðarlega, t.d. með því að leggja hana í bleyti í 

viðeigandi hreinsiefni og skv. leiðbeiningum efnis hverju sinni (UCI Wellness, 2021). 

2.4 Almenn þekking og árangur fræðslu og forvarna 

Til þess að stuðla að góðri munnheilsu einstaklinga sem nota laus tanngervi þurfa þeir að 

kunna að þrífa þau með fullnægjandi hætti. Gríðarlega mikilvægt er að veittar séu góðar 

upplýsingar um það hvers vegna þrif eru mikilvæg og hvernig sjúklingur eigi að bera sig 

að við að þrífa tanngervið þegar hann fær það afhent. Þannig minnka líkur á 

tannholdsbólgu, tannskemmdum, tannmissi og sveppasýkingum í munni ásamt öðrum 

vandamálum. 

Ítreka þarf að reglulegar heimsóknir til tannlæknis séu nauðsynlegar til þess að viðhalda 

góðri tann- og munnheilsu. Bein tengsl eru milli þess að einstaklingur sem þrífur 

tanngervið sitt og munn vandlega og fer reglulega í eftirlit til tannlæknis upplifir sjaldan 

vandamál í munni eða tannskemmdir. Það hefur komið í ljós að meira magn af bakteríum 

finnst á tanngervum einstaklinga sem einungis fá munnlegar leiðbeiningar um þrif heldur 

en þeirra sem fá munnlegar og skriflegar leiðbeiningar. Að meðaltali man einstaklingur 

sem fær einungis munnlegar leiðbeiningar aðeins 15% af þeim upplýsingum sem honum 

eru veittar, það er því mikilvægt að til viðbótar við munnlegar leiðbeiningar að fólki séu 

einnig afhentar skriflegar leiðbeiningar sem hægt er að skoða til upprifjunar þegar heim 

er komið. Kannanir sem hafa verið gerðar meðal einstaklinga sem nota laus tanngervi 

sýna ítrekað fram á þekkingarleysi þeirra og skort á meðvitund um mikilvægi þess að 

þrífa þurfi tanngervin og hvernig sé best að gera það til þess að viðhalda gæðum þeirra 

og góðri munnheilsu. Hafa skal í huga að þó að þekking sé til staðar er ekki sjálfgefið að 

notast sé við hana (Milward o.fl., 2013). 

Þegar skoðaðar eru heimildir þar sem fjallað er um það hvaða hreinlætisaðferðum 

meðferðaraðilar mæla með kemur í ljós að það getur verið ansi misjafnt hvaða 

leiðbeiningar sjúklingar fá. Allt frá því að leggja tanngervið í bleyti með hreinsitöflu, 

bursta með hefðbundnu tannkremi, bursta með vatni og sápu og síðan var minnihluti sem 

nefndi að hægt væri að nota fljótandi hreinsiefni fyrir tanngervi, munnskol, uppþvottalög, 

matarsóda, edik, saltvatn og klór. Nokkur munur var á ráðleggingum meðferðaraðila í 
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þróuðum og vanþróuðum ríkjum, mun oftar var t.d. mælt með notkun hreinsitafla í 

þróuðum ríkjum (Axe, Varghese, Bosma, Kitson og Bradshaw, 2016). Svona rannsóknir 

renna stoðum undir það sem fram kemur í öðrum rannsóknum um að þekking 

einstaklinga með laus tanngervi sé ekki nægilega góð þegar kemur að hreinlæti, það 

kemur ekki á óvart þegar vísbendingar eru um að leiðbeiningar meðferðaraðila séu ekki 

nógu faglegar. Rannsókn sem gerð var í Þýskalandi á meðal sérfræðinga í tannréttingum 

leiðir í ljós að langflestir ráðlögðu sjúklingum sínum að þrífa tannréttingaplötur með því 

að bursta þær með tannbursta en einungis þriðjungur ráðlagði þeim að leggja tanngervið í 

bleyti með hreinsitöflu (Eichenauer o.fl., 2011). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð/snið 

Í rannsókninni var notuð megindleg aðferðafræði sem byggist á tölum, því sem hægt er 

að mæla og telja. Megindleg nálgun byggist fyrst og fremst á því að finna meðaltal og 

dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig hóparnir tengjast sín á milli (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Gerð var þversniðsrannsókn þar sem 

spurningalisti var gerður aðgengilegur á samfélagsmiðlinum Facebook í ákveðinn tíma 

og þekking almennings þannig könnuð. Unnið var úr svörum við spurningalistanum og 

niðurstöðurnar birtar í texta og töflum. 

3.1.1 Þátttakendur 

Með því að birta spurningalista á samfélagsmiðli var vonast eftir snjóboltaúrtaki þar sem 

þátttakendur myndu deila könnuninni áfram, þar á meðal til þeirra sem nota eða hafa 

notað laus tanngervi. Þýði rannsóknarinnar samanstóð af notendum samfélagsmiðilsins 

Facebook en rannsóknir sýna að samfélagsmiðillinn er árangursríkur miðill þar sem 

auðvelt er að ná til breiðs hóps einstaklinga með ólíkan bakgrunn auk þess að vera ódýr 

og gagnlegur kostur. Það ber að hafa í huga að rannsóknir benda til þess að hvítt fólk, og 

þá sérstaklega konur, séu mun stærri hluti af notendahópi Facebook en fólk af öðrum 

kynþáttum, getur það valdið því að niðurstöður rannsókna á miðlinum endurspegli frekar 

viðhorf þessa hóps en annarra (Whitaker, Stevelink og Fear, 2017). 

Í kynningarbréfi með spurningalistanum kom fram að öll svör væru nafnlaus, 

ópersónugreinanleg og að gögnum yrði eytt þegar vinnu við rannsóknina væri lokið. 

3.1.2 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var rafrænn spurningalisti sem settur var upp í forritinu 

SurveyMonkey. Samið var kynningarbréf rannsóknar með upplýsingum um markmið 

könnunarinnar og með því að svara spurningalistanum gaf þátttakandi upplýst samþykki 

fyrir notkun gagna sem söfnuðust. Spurningalistinn sem notaður var í könnuninni byggir 

að hluta til á rannsóknum á sama sviði (Osmari, Fraga, Braun og Unfer, 2016). Alls voru 

sautján spurningar í listanum, þar af voru þrjár bakgrunnsspurningar þar sem spurt var 

um kyn, fæðingarár og menntun. Fjórtán spurningar voru lokaðar, tvær voru opnar og ein 

var hálfopin. Önnur tveggja opinna spurninga í könnuninni var spurning númer sautján 

og bauð hún svaranda upp á að koma einhverju á framfæri varðandi könnunina væri þess 
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óskað. Í spurningu nr. eitt var spurt hvort þátttakandi hefði notað eða notaði laust 

tanngervi, þeir sem svöruðu spurningunni játandi höfðu möguleika á að svara öllum 

spurningum könnunarinnar en þeir sem svöruðu henni neitandi fluttust sjálfkrafa næst í 

spurningu nr. tíu. Spurningar nr. tvö til níu voru bara ætlaðar þeim sem höfðu notað laust 

tanngervi eða nota það núna. Spurningalistann í heild sinni er að finna í fylgiskjali 2 í 

viðauka. 

Spurningalistinn var forprófaður af leiðbeinanda og þremur öðrum til þess að tryggja eftir 

bestu getu skýrleika spurninga og auka áreiðanleika og réttmæti niðurstaðna. 

3.1.3 Framkvæmd 

Rafrænn spurningalisti var birtur á samfélagsmiðlinum Facebook 15. febrúar 2021. 

Rannsakandi deildi könnuninni á Facebook síðu sinni og var hún öllum aðgengileg. Í 

upphafi könnunar fékk þátttakandi stutta kynningu á rannsakanda, viðfangsefni 

könnunarinnar og útskýrt var stuttlega hvað laus tanngervi eru. Fram kom að þátttakanda 

væri heimilt að hætta þátttöku hvenær sem væri og að heimilt væri að sleppa einstökum 

spurningum, en með þátttöku væri gefið leyfi til þess að nota svörin í úrvinnslu 

rannsóknarinnar. Óskaði rannsakandi eftir því við Facebook vini sína að þeir tækju þátt í 

könnuninni, jafnframt var tekið fram að það væri vel þegið ef fleiri myndu deila 

könnuninni. Alls deildu 23 könnuninni á sínar Facebook síður og rannsakandi deildi 

henni inn á tvo Facebook hópa, annar hópurinn telur 4800 og hinn 6350 meðlimi. 

Rannsakandi ítrekaði tvisvar sinnum beiðni sína um þátttöku á sinni síðu á meðan 

könnunin var opin en spurningalistanum var lokað 3. mars 2021. 

3.1.4 Gagnaúrvinnsla 

Niðurstöður könnunar voru fluttar úr SurveyMonkey og yfir í Excel töflureikni og síðan 

var notast við forritið SPSS við gagnavinnslu og tölfræðiútreikninga. Kí-kvaðrat 

marktektar próf var notað til þess að greina það hvort marktækur munur væri á milli 

mismunandi hópa í tíðnitöflu (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). 

Niðurstöður útreikninga eru settar fram með lýsandi tölfræði og lýst með töflum, 

hlutfallareikningi og tíðnidreifingu. 

 

3.1.5 Styrk- og veikleikar 

Engin rannsókn er gallalaus og er þessi rannsókn engin undantekning, en hún hefur bæði 

styrkleika og veikleika. Helstu styrkleikar hennar eru að hún náði til stórs hóps 
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fullorðinna einstaklinga þar sem henni var deilt á samfélagsmiðli, henni var síðan deilt 

áfram, bæði af einstaklingum og inn í fjölmenna hópa miðilsins sem jók líkur á betri 

svörun. Þátttakendur voru tiltölulega fljótir að svara könnuninni en að meðaltali tók um 3 

mínútur að svara spurningalistanum í heild, þeir sem svöruðu fyrstu spurningu neitandi 

voru enn fljótari þar sem þeir fluttust sjálfkrafa beint í seinni hluta spurningalistans en 

þannig var komið í veg fyrir að þeir svöruðu óvart spurningum sem áttu bara við þá sem 

svöruðu fyrstu spurningu játandi. 

Veikleikar rannsóknarinnar tengjast helst uppsetningu spurningalistans. 464 einstaklingar 

tóku þátt í könnuninni og svöruðu fyrstu spurningu en 372 svöruðu síðustu spurningunni 

sem var bakgrunnsspurning. Þar sem bakgrunnsbreytur eru grundvallaratriði sem hafðar 

eru til viðmiðunar þegar svör við spurningalista eru skoðuð hefði mögulega verið betra 

að hefja könnunina á spurningum um bakgrunn þátttakenda í stað þess að ljúka henni 

með þeim.  
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4 Niðurstöður 

Farið verður yfir niðurstöður með þeim hætti að fyrst verður gerð grein fyrir 

upplýsingum um bakgrunn þátttakenda, þ.e. kyn þeirra, aldur og menntun. Að því loknu 

verður farið yfir svör þátttakenda m.t.t. kyns og þess hvort þeir tilheyri hópi þeirra sem 

nota eða hafa notað laust tanngervi eða ekki.  

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Alls tóku 464 einstaklingar þátt í rannsókninni, meðalaldur þátttakenda var 49 ár ( 13,6 

ár), tíðasta gildi var 43 ár og spannaði aldursbilið 15 – 82 ár. Meirihluti þátttakenda í 

könnuninni voru konur (82,2%). Tafla 1 sýnir bakgrunn þátttakenda innan kyns, en hluti 

þátttakenda gaf ekki upplýsingar um kyn sitt (18,8%; n = 87) eða aldur (20,7%; n = 96). 

Flestir voru á aldrinum 45 – 54 ára og höfðu lokið fyrstu háskólagráðu. Borin voru saman 

hlutföll milli kynja og voru marktækt fleiri karlar en konur sem höfðu lokið iðn- eða 

tæknimenntun, annað reyndist vera sambærilegt, sjá Töflu 1.  

Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda innan kyns. 

  

Kona Karl Samtals 

  

Tíðni % Tíðni % Tíðni % 

Aldur Yngri en 25 ára 16 (5.3) 1 (1.5) 17 (4.6) 

 
25-34 ára 24 (7.9) 9 (13.8) 33 (9.0) 

 
35-44 ára 68 (22.5) 20 (30.8) 88 (24.0) 

 
45-54 ára 86 (28.5) 16 (24.6) 102 (27.8) 

 
55-64 ára 63 (20.9) 13 (20.0) 76 (20.7) 

 
65 ára eða eldri 45 (14.9) 6 (9.2) 51 (13.9) 

 
Samtals 302 

 
65 

 
367 

 

        
Hæsta 

prófgráða 
Grunnskólapróf 59 (19.3) 14 (20.9) 73 (19.6) 

 
Stúdentspróf 43 (14.1) 5 (7.5) 48 (12.9) 

 
Iðnmenntun/Tæknimenntun* 38 (12.5) 26 (38.8) 64 (17.2) 

 
Háskólagráða (BA, BS, B.ed) 97 (31.8) 14 (20.9) 111 (29.8) 

 

Háskólagráða (meistara-        

eða doktorspróf) 
68 (22.3) 8 (11.9) 76 (20.4) 

 
Samtals 305   67    372    

* Kí-kvaðratpróf marktækur munur p< 0,05 
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4.2 Reynsla og þekking á notkun lausra tanngerva 

Aðeins þeir sem höfðu notað eða notuðu tanngervi svöruðu spurningum um hvers konar 

tanngervi þeir hefðu reynslu af, hversu lengi þeir notuðu tanngervið í viku hverri og 

hversu lengi þeir hefðu notað tanngervið eða tanngervin. Af þeim sem þátt tóku hafði 

rúmlega fjórðungur (26,3%; n = 126) notað eða notuðu tanngervi samanborið við þá sem 

ekki höfðu þá reynslu (73,7%; n = 342). 

Í Töflu 2 sjást svör þátttakenda eftir kyni, í þessari spurningu var hægt að velja fleiri en 

eina gerð af tanngervi. Svörin sýna því algengustu tanngervin sem nefnd voru af þeim 

sem höfðu reynslu af notkun lausra tanngerva. Ef taflan er skoðuð sést að flestir nota eða 

hafa notað part með gervitönnum og reyndust karlar hafa rúmlega 10% oftar reynslu af 

þessu tanngervi en konur. Fæstir höfðu notað hrotugóm eða kæfisvefnsskinnu. Mikill 

meirihluti notaði tanngervin daglega (86%) og höfðu gert slíkt í eitt til fimm ár og voru 

hlutfallslega fleiri konur í þessum hóp en karlar, sjá Töflu 2. 

Tafla 2. Tegund tanngerva, vikuleg notkun og lengd notkunar innan kyns. 

 
Kona Karl Samtals 

  Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Tegund 

tanngervis 

Partur 26 (30.6) 9 (42.9) 35 (33) 

Tannréttingagóm 28 (32.9) 4 (19) 32 (30.2) 

Heilgóm 25 (29.4) 7 (33.3) 32 (30.2) 

Bitskinnu 19 (22.4) 3 (14.3) 22 (20.8) 

Heilgóm smelltan 6 (7.1) 2 (9.5) 8 (7.5) 

Tannréttingaskinnu 8 (9.4) 1 (4.8) 9 (8.5) 

Hrotugóm 5 (5.9) 1 (4.8) 6 (5.7) 

Kæfisvefnsskinnu 1 (1.2) 0 (0.0) 1 (0.9) 

Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

    
      

Notkun á 

viku 

1-3 sinnum 7 (8.2) 2 (9.5) 9 (8.5) 

4-6 sinnum 3 (3.5a) 0 (0.0) 3 (2.8) 

Aldrei 2 (2.4) 1 (4.8) 3 (2.8) 

Alla daga vikunnar 73 (85.9) 18 (85.7) 91 (85.8) 

Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

    
      

Notkunar 

tími 

1-5 ár 35 (41.2) 6 (28.6) 41 (38.7) 

6-10 ár 7 (8.2) 3 (14.3) 10 (9.4) 

Meira en 10 ár 27 (31.8) 4 (19) 31 (29.2) 

Styttra en 1 ár 15 (17.6) 8 (38.1) 23 (21.7) 

Svarar ekki 1 (1.2) 0 0 1 (0.9) 

Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

 



 

21 

Í Töflu 3 eru niðurstöður bornar saman út frá því hvort þátttakendur noti eða hafi notað 

tanngervi eða ekki, aldursflokkum og menntun. Taflan sýnir samanburð milli hópa og er 

tölfræðilega marktækur munur X
2
 (5, N = 368) = 20,944, p = 0,001 á milli fjölda 

þátttakenda í elsta aldurshópnum sem nota tanngervi (26,7%; 27/101) en þeirra sem nota 

þau ekki (9%; 24/267) og marktækt fleiri X
2
 (5, N = 377) = 18,036, p = 0,003 með 

grunnskólapróf, höfðu notað eða notuðu tanngervi (31,8%; 34/107) en ekki (14,4%; 

39/270), sjá Töflu 3. 

Tafla 3. Notkun tanngerva eftir aldursflokkum og menntun. 

Notar tanngervi Já Nei Samtals 

 Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Aldur  

 

Yngri en 25 ára 4 (4.0) 13 (4.9) 17 (4.6) 

25-34 ára 7 (6.9) 27 (10.1) 34 (9.2) 

35-44 ára 17 (16.8) 71 (26.6) 88 (23.9) 

45-54 ára 25 (24.8) 77 (28.8) 102 (27.7) 

55-64 ára 21 (20.8) 55 (20.6) 76 (20.7) 

Eldri en 65 ára* 27 (26.7) 24 (9.0) 51 (13.9) 

Samtals 101  267  368  

Menntun  

 

Grunnskólapróf* 34 (31.8) 39 (14.4) 3 (0.8) 

Háskólagráða (BS, BA, B.ed.) 28 (26.2) 83 (30.7) 73 (19.4) 

Háskólagráða (meistara- eða 

doktorspróf) 
16 (15.0) 62 (23.0) 111 (29.4) 

Iðnmenntun/Tæknimenntun 16 (15.0) 48 (17.8) 78 (20.7) 

Stúdentspróf 11 (10.3) 37 (13.7) 64 (17.0) 

 Svara ekki 2 (1.9) 1 (0.4) 48 (12.7) 

 Samtals  107  270  377  

*Kíkvaðratpróf marktækur munur p< 0,005   

 

Í Töflu 4 sjást svör þátttakenda við spurningum sem sneru að því hvort þeir höfðu fengið 

leiðbeiningar um umhirðu tanngervis þegar þeir fengu það afhent, umhirðu munnholsins 

og hvort þátttakendur höfðu fengið upplýsingar um mikilvægi eftirlits hjá tannlækni, svör 

þátttakenda eru flokkuð eftir kyni.  

Stærsti hópurinn, bæði meðal kvenna (43,5%; 37/85) og karla (47,6%; 10/21), hafði 

fengið munnlegar leiðbeiningar um umhirðu tanngervis. Þegar spurt var hvort 

þátttakendur höfðu fengið leiðbeiningar um umhirðu munnhols kom í ljós að 40% 

kvenna (35/85) og tæplega 43% karla (9/21) höfðu fengið munnlegar leiðbeiningar. 
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Fæstir svöruðu því til að þeir hefðu fengið skriflegar leiðbeiningar og hlutfallslega 

sögðust töluvert fleiri konur en karlar ekki hafa fengið neinar upplýsingar. 

Þegar spurt var hvort þátttakendur hefðu fengið upplýsingar um mikilvægi þess að vera í 

eftirliti hjá tannlækni svöruðu tæplega 64% kvenna (54/85) og rúmlega 52% karla 

(11/21) því neitandi. Rúmlega 13% fleiri karlar en konur svöruðu spurningunni játandi, 

sjá Töflu 4. 

Tafla 4. Leiðbeiningar um umhirðu tanngervis, munnhols og mikilvægi eftirlits.                     

    Kona Karl  Samtals  

    Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Leiðbeiningar 

um umhirðu 

tanngervis 

Engar leiðbeiningar  14 (16.5) 1 (4.8) 15 (14.2) 

Ítarlegar  

leiðbeiningar, skrif- og 

munnlegar  

9 (10.6) 5 (23.8) 14 (13.2) 

Munnlegar leiðbeiningar,  

munnlegar  
37 (43.5) 10 (47.6) 47 (44.3) 

Skriflegar leiðbeiningar  3 (3.5) 0 (0.0) 3 (2.8) 

Litlar leiðbeiningar  22 (25.9) 5 (23.8) 27 (25.5) 

Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

    
      

Leiðbeiningar 

um umhirðu  

munnhols  

  

Engar leiðbeiningar  22 (25.9) 3 (14.3) 25 (23.6) 

Ítarlegar  

leiðbeiningar, skrif- og 

munnlegar  

4 (4.7) 3 (14.3) 7 (6.6) 

  Munnlegar leiðbeiningar,  

munnlegar  
34 (40.0) 9 (42.9) 43 (40.6) 

  Skriflegar leiðbeiningar  1 (1.2) 0 (0.0) 1 (0.9) 

  Litlar leiðbeiningar  23 (27.1) 6 (28.6) 29 (27.4) 

  Svarar ekki  1 (1.2) 0 (0.0) 1 (0.9) 

  Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

    
      

Upplýsingar  

um mikilvægi 

eftirlits hjá 

tannlækni  

Já  29 (34.1) 10 (47.6) 39 (36.8) 

Nei  54 (63.5) 11 (52.4) 65 (61.3) 

Svarar ekki  2 (2.4) 0 (0.0) 2 (1.9) 

Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

 

 

Í Töflu 5 sjáum við svör þátttakenda sem nota tanngervi við spurningum átta til tólf, um 

notkun, umhirðu og þrif flokkuð eftir kyni þátttakenda. Þátttakendur gátu valið fleiri en 

einn svarmöguleika við spurningum ellefu og tólf, niðurstöður sýna tíðni svara af 

heildarsvörum. Algengast var að þátttakendur þrifu tanngervið sitt tvisvar sinnum á dag 

(36%). Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvernig þeir teldu að best væri að þrífa 
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tanngervi svöruðu langflestir að þeir teldu að best væri að nota tannbursta, vatn og 

tannkrem (60,4%) og 69% höfðu fengið upplýsingar um umhirðu tanngervis hjá 

tannlækni, sjá Töflu 5. 

Tafla 5. Notkun, tíðni þrifa, geymsla tanngervis, aðferðir við þrif og upplýsingar. 

    Kona Karl Samtals 

    Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

Sefur þú með  

þitt tanngervi?  
Já  62 (72.9) 16 (76.2) 78 (73.6) 

Nei  23 (27.1) 5 (23.8) 28 (26.4) 

Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

    
      

 

Hversu oft þrífur  

(eða þreifst) þú 

tanngervið þitt? 

  

  

  

  

  

  

  

2-3 sinnum í viku  1 (1.2) 0 (0.0) 1 (0.9) 

4-5 sinnum í viku  4 (4.7) 0 (0.0) 4 (3.8) 

Eftir hverja máltíð  16 (18.8) 4 (19.0) 20 (18.9) 

Einu sinni á dag * 23 (27.1) 10 (47.6) 33 (31.1) 

Einu sinni í viku  4 (4.7) 2 (9.5) 6 (5.7) 

Sjaldnar en einu sinni í  

viku  
3 (3.5) 0 (0.0) 3 (2.8) 

Tvisvar á dag * 33 (38.8) 5 (23.8) 38 (35.8) 

Svarar ekki  1 (1.2) 0 (0.0) 1 (0.9) 

Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

    
      

 

Hvar telur þú að best 

sé að geyma tanngervi 

þegar það er ekki í 

munni?  

Á þurrum stað við  

herbergishita  
13 (15.3) 6 (28.6) 19 (17.9) 

Í þar til gerðu íláti ÁN  

vatns eða vökva  
32 (37.6) 4 (19.0) 36 (34.0) 

Í þar til gerðu íláti MEÐ  

vatni eða vökva  
38 (44.7) 11 (52.4) 49 (46.2) 

Svarar ekki  2 (2.4) 0 (0.0) 2 (1.9) 

Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

*Z próf marktækt á milli hópa p< 0,005 
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Tafla 5 – frh. Notkun, tíðni þrifa, geymsla tanngervis, aðferðir við þrif og upplýsingar. 

    Kona Karl Samtals 

    Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

 

Hvernig telur þú að 

best sé að þrífa laust 

tanngervi?  

Nota tannbursta, vatn og 

tannkrem * 
53 (62.4) 11 (52.4) 64 (60.4) 

Nota tannbursta og vatn  

en engin hreinsiefni  
17 (20.0) 5 (23.8) 22 (20.8) 

Skola með vatni  16 (18.8) 5 (23.8) 21 (19.8) 

Nota tannbursta, vatn og  

fljótandi sápu  
16 (18.8) 6 (28.6) 22 (20.8) 

Leggja í bleyti í blöndu af

vatni og hreinsiefni fyrir  

tanngervi 

14 (16.5) 4 (19.0) 18 (17.0) 

Leggja í bleyti í blöndu af

vatni og ediki  
2 (2.4) 0 (0.0) 2 (1.9) 

Nota ómhreinsitæki 0 (0.0) 1 (4.8) 1 (0.9) 

Aðrar aðferðir  1 (1.2) 0 (0.0) 1 (0.9) 

Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

    
      

 

Ef þú hefur fengið 

upplýsingar um 

umhirðu lausra 

tanngerva, hver veitti 

þér upplýsingarnar?  

  

  

  

  

  

  

  

  

Annar heilbrigðisstarfs-

maður  
3 (3.5) 0 (0.0) 3 (2.8) 

Annars staðar  2 (2.4) 1 (4.8) 3 (2.8) 

Bæklingur  5 (5.9) 1 (4.8) 6 (5.7) 

Ég hef ekki fengið  

upplýsingar um meðferð  

lausra tanngerva  

20 (23.5) 4 (19.0) 24 (22.6) 

Læknir  1 (1.2) 0 (0.0) 1 (0.9) 

Námsefni  0 (0.0) 1 (4.8) 1 (0.9) 

Netið  4 (4.7) 1 (4.8) 5 (4.7) 

Tannlæknir  58 (68.2) 15 (71.4) 73 (68.9) 

Tannsmiður  8 (9.4) 5 (23.8) 13 (12.3) 

  Samtals 85 
 

21 
 

106 
 

*Z próf marktækt á milli hópa p < 0,005 
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Í Töflu 6 eru eru niðurstöður úr spurningum ellefu og tólf skoðaðar út frá því hvort 

þátttakendur noti eða hafi notað tanngervi eða ekki til að sjá hvort og þá hvaðan 

upplýsingar um þrif tanngerva koma. Alls hafa 21% (25/122) þeirra sem nota eða hafa 

notað tanngervi ekki fengið upplýsingar um umhirðu tanngerva.  

Hægt var að velja fleiri en einn svarmöguleika við spurningunni og sýnir hún tíðni svara 

sem bárust. Kannað var hvort tölfræðilega marktækur munur væri milli notenda og þeirra 

sem ekki nota í öllum svarkostum til að fá mynd af því hvaðan upplýsingar kæmu helst. Í 

töflunni sést að marktækt færri, sem ekki nota tanngervi, hafa fengið upplýsingar um 

umhirðu tanngerva í bæklingi og fleiri engar upplýsingar frá heilbrigðisstarfsmanni. 

Marktækt fleiri notendur höfðu fengið upplýsingar frá tannlækni eða tannsmið en þeir 

sem ekki nota tanngervi. Varðandi þrif þá var marktækur munur milli tíðni svara þessara 

hópa þegar kom að aðferðunum; leggja í bleyti í hreinsiefni, nota tannbursta, vatn og 

engin hreinsiefni og nota ómhreinsitæki, sjá Töflu 6. 

Tafla 6. Upplýsingar um umhirðu og aðferðir við þrif lausra tanngerva. 

Notar tanngervi? 

 

Já Nei Samtals 

Tíðni (%) Tíðni (%) Tíðni (%) 

 

Ef þú hefur fengið 

upplýsingar um 

umhirðu lausra 

tanngerva, hver 

veitti þér 

upplýsingarnar? 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Annar 

heilbrigðisstarfsmaður 
3 (2.5) 12 (3.5) 15 (3.2) 

Annars staðar 3 (2.5) 16 (4.7) 19 (4.1) 

Bæklingur* 6a (4.9) 5b (1.5) 11 (2.4) 

Ég hef ekki fengið 

upplýsingar um meðferð 

lausra tanngerva* 

25a (20.5) 189b (55.3) 214 (46.1) 

Hjúkrunarfræðingur 0 (0.0) 19 (5.6) 19 (4.1) 

Læknir 1 (0.8) 0 (0.0) 1 (0.2) 

Námsefni 1 (0.8) 16 (4.7) 17 (3.7) 

Netið 5 (4.1) 7 (2.0) 12 (2.6) 

Tannlæknir* 74a (60.7) 39b (11.4) 113 (24.4) 

Tannsmiður* 13a (10.7) 16b (4.7) 29 (6.3) 

Samtals 122  342  464  

*Tvíhliða Z próf marktækt á milli hópa p < 0,005    
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Tafla 6 – frh. Upplýsingar um umhirðu og aðferðir við þrif lausra tanngerva 

Notar tanngervi? Já Nei Samtals 

 Tíðni % Tíðni % Tíðni    % 

 

Hvernig telur þú 

að best sé að þrífa 

laust tanngervi?                                                             

Aðrar aðferðir 1 (0.8) 3 (0.9) 4 (0.9) 

Leggja í bleyti í blöndu af 

vatni og ediki 
2 (1.6) 5 (1.5) 7 (1.5) 

Leggja í bleyti í blöndu af 

vatni og hreinsiefni fyrir 

tanngervi* 

19 (15.6) 116 (33.9) 135 (29.1) 

Nota ómhreinsitæki* 1 (0.8) 22 (6.4) 23 (5.0) 

Nota tannbursta og vatn 

en engin hreinsiefni* 
23 (18.9) 35 (10.2) 58 (12.5) 

  
Nota tannbursta, vatn og 

fljótandi sápu 
22 (18.0) 56 (16.4) 78 (16.8) 

 Nota tannbursta, vatn og 

tannkrem 
66 (54.1) 156 (45.6) 222 (47.8) 

Skola með vatni 22 (18.0) 42 (12.3) 64 (13.8) 

Samtals 122  342  464  

*Tvíhliða Z próf marktækt á milli hópa p < 0,005 
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5 Umræður 

Með rannsókninni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Hver er þekking 

almennings á umhirðu lausra tanngerva?“. Markmiðið er að fá svör sem gefa til kynna 

þekkingu þátttakenda þegar kemur að hreinlæti lausra tanngerva og borin verða saman 

svör þeirra sem nota eða hafa notað laust tanngervi og þeirra sem ekki hafa notað slíkt. 

5.1 Samantekt 

5.1.1 Þátttakendur 

Alls voru þátttakendur í rannsókninni 464 talsins og var yfirgnæfandi meirihluti konur 

eða rúmlega 82%. Þennan kynjamun má m.a. skýra með því að mikill meirihluti notenda 

Facebook eru konur (Whitaker o.fl., 2017). Þetta skýrir að einhverju leyti þennan mikla 

mun á svörun kvenna og karla en líka mætti velta því fyrir sér hvort að konur séu almennt 

viljugri til þess að aðstoða með þátttöku í könnunum. Þegar tekið er mið af þessum 

niðurstöðum er óhætt að fullyrða það að niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegli 

þekkingu kvenna á umhirðu lausra tanngerva þar sem svarhlutfall karla í könnuninni er 

einungis 18%. 

5.1.2 Notkun tanngerva og munnhirða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að marktækt fleiri karlar (10%) en konur nota eða hafa 

notað part með gervitönnum, sem reyndist líka vera það tanngervi sem flestir 

þátttakendur höfðu reynslu af. Flestir þeirra sem nota eða hafa notað laust tanngervi 

notuðu tanngervið alla daga vikunnar (86%) og 78% notenda sögðust sofa með 

tanngervið sitt en rannsóknir hafa sýnt að þeir sem sofa með tanngervi eins og t.d. 

heilgóm eiga frekar á hættu að kljást við sveppasýkingar í munni (Felton o.fl., 2011).  

Þegar skoðuð eru svör þátttakenda varðandi tíðni þrifa þá sjáum við að konur eru 

duglegri við að þrífa tanngervin sín, tvisvar sinnum á dag, á meðan hlutfallslega fleiri 

karlar láta nægja að þrífa tanngervið einu sinni á dag. Afgerandi marktækan mun er að 

finna þegar borin eru saman svör þeirra sem nota eða hafa notað tanngervi og þeirra sem 

ekki hafa notað slíkt þar sem 34% þeirra sem ekki hafa notað tanngervi telja að best sé að 

þrífa þau með því að leggja þau í bleyti í blöndu af vatni og hreinsiefni fyrir tanngervi á 

móti 16% þeirra sem nota eða hafa notað laust tanngervi.  
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5.1.3 Þrif á tanngervum 

Rúmlega helmingur notenda lausra tanngerva töldu að best væri að þrífa þau með 

tannbursta, vatni og tannkremi. Hefðbundið tannkrem inniheldur slípiefni og þegar það er 

notað til þess að þrífa tanngervi getur það rispað yfirborð plastsins en hrjúft yfirborð 

auðveldar óæskilega viðloðun baktería (Hólmfríður Guðmundsdóttir, 2012).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að alls 90% notenda telja að best sé að þrífa 

tanngervi með tannbursta og einhvers konar hreinsiefni eða jafnvel einungis með 

tannbursta og vatni, þessar niðurstöður samræmast bæði rannsóknum sem birtar voru í 

Bretlandi 2013 og Grikklandi 2018, þar sem fram kemur að burstun tanngerva sé 

algengasta aðferð við þrif hjá notendum um allan heim (Milward o.fl., 2013; 

Papadiochou og Polyzois, 2018).  

Það er áhugavert að skoða aðferðir við þrif og bera saman við notendur en eins og áður 

sagði töldu flestir þeirra að best væri að þrífa tanngervið með tannbursta og hreinsiefni 

eða einungis bursta með vatni, meirihluti þessa hóps hafði fengið upplýsingar um 

umhirðu tanngervis hjá tannlækni. Með tilliti til þessa skýtur það skökku við að notendur 

skuli ekki nefna það í meira mæli að æskilegt sé að leggja tanngervið í bleyti með 

hreinsiefni og jafnvel nota ómhreinsitæki.  

5.1.4 Upplýsingar um umhirðu 

Meira en helmingur þeirra sem nota eða hafa notað laust tanngervi (61%) höfðu fengið 

upplýsingar um umhirðu lausra tanngerva hjá tannlækni og fimmtungur notenda sögðu 

að þeim hefðu ekki verið veittar neinar upplýsingar um umhirðu við afhendingu 

tanngervisins. 

Það er áhugavert að bera saman niðurstöður þessarar könnunar þegar kemur að hlutfalli 

notenda sem fengu upplýsingar um umhirðu tanngerva saman við niðurstöður rannsóknar 

sem gerð var í Englandi árið 2013, en þar kom fram að rúmlega 90% þátttakenda höfðu 

fengið upplýsingar um umhirðu sinna tanngerva við afhendingu, sem er töluvert stærra 

hlutfall en niðurstöður þessarar könnunar benda til hér á landi (Milward o.fl., 2013). 

Einnig er áhugavert að skoða það hversu fáir notendur velja þann kost að best sé að 

hreinsa tanngervi með því að leggja það í bleyti í blöndu af vatni og hreinsiefni eða að 

nota ómhreinsitæki en eldri rannsóknir sýna fram á betri árangur við þrif þegar þessar 

tvær aðferðir eru notaðar saman (Papadiochou og Polyzois, 2018). 
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Sú staðreynd að marktækt fleiri karlar en konur noti part með gervitönnum vekur upp 

spurningar um hver ástæðan geti verið, ein skýring getur verið sú að tannheilsa karla sé 

almennt lakari en kvenna eins og kemur fram á vef Embættis landlæknis (Embætti 

landlæknis, 2017). 

5.1.5 Upplýsingagjöf til sjúklinga 

Túlka mætti þessa niðurstöðu t.d. á þann hátt að mögulega sé upplýsingagjöf frá 

meðferðaraðila til sjúklings ábótavant hvað varðar aðferðir og efni við þrif, ef til vill eru 

meðferðaraðilar ekki nægilega upplýstir um áhrifaríkustu aðferðirnar eða hugsanlega 

sinna notendur ekki þrifum samkvæmt leiðbeiningum og bestu vitund. Þetta eru allt 

mögulegar skýringar sem þyrfti að kafa betur í til þess að fá skýrari svör. Í tengslum við 

þessar vangaveltur er vert að nefna að flestir notendur sögðust hafa fengið munnlegar 

leiðbeiningar frá meðferðaraðila en rannsóknir hafa sýnt að meðal manneskja man um 

15% af upplýsingum sem henni eru veittar með þessum hætti (Milward o.fl., 2013). 

Niðurstöður í rannsókninni gefa vísbendingar um að meðferðaraðilar gætu bætt þjónustu 

við sjúklinga með laus tanngervi t.d. með endurmenntun og eins með því að láta 

skriflegar leiðbeiningar, á hvers kyns formi, fylgja við afhendingu lausra tanngerva. 

5.1.6 Takmarkanir 

Eins og áður sagði voru þátttakendur alls 464 en 367 svöruðu spurningu um aldur og 372 

um hæsta stig menntunar sem þeir höfðu lokið. Þessar bakgrunns spurningar voru hafðar 

í lok könnunar en eftir á að hyggja hefði verið betra að spyrja þeirra í upphafi þar sem 

þetta eru mikilvægar upplýsingar í tengslum við útreikninga og auka mætti þannig líkur á 

svörun við þeim þar sem tilhneigingin virðist vera sú að svörum fækki eftir því sem 

spurningum fjölgi. Hluti spurningalistans átti aðeins við um þá sem að nota eða hafa 

notað laust tanngervi og taldi sá hópur 106 þátttakendur. 

Rannsakandi hefði gjarnan viljað sjá meiri svörun við könnuninni en þegar fjöldi svara er 

borinn saman við aðrar sambærilegar rannsóknir í tengslum við lokaverkefni í tannsmíði 

sem gerðar voru 2017 og 2020 og var deilt á samfélagsmiðlinum Facebook fengust 

annars vegar 400 og hins vegar 366 svör. Því er óhætt að segja að svarhlutfall við 

spurningalista rannsakanda sé sambærilegt ef miðað er við þessar tvær kannanir og er 

svarhlutfall kvenna yfir 80% í öllum tilvikum (Borghildur Aðalsteinsdóttir, 2017; 

Valgerður Elsa Jóhannsdóttir, 2020). 
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Þrátt fyrir að þessari rannsókn sé nú lokið er möguleiki fyrir þá sem á eftir koma að 

skoða viðfangsefnið nánar, hugsanlega út frá því sjónarhorni hvernig hægt sé að upplýsa 

notendur lausra tanngerva betur um aðferðir og efni þegar kemur að þrifum. Væri t.d. 

æskilegt að útbúa einfaldan bækling sem væri aðgengilegur meðferðaraðilum og þeir 

gætu þá afhent sjúklingum sínum eða myndi fólk heldur vilja nálgast þessar upplýsingar 

á heimasíðu eða í gegnum smáforrit (e. app)? 

5.2 Ályktun 

Rannsókn þessi leiddi í ljós að umhirða lausra tanngerva er með svipuðum hætti og 

þekkist annars staðar í heiminum. Það er einnig ljóst að nauðsynlegt er að gera betur til 

þess að bæta munn- og tannheilsu notenda og minnka þannig líkur á vandamálum sem 

tengjast notkun tanngerva og geta haft veruleg áhrif á lífsgæði einstaklinga. Ljóst er að 

upplýsingagjöf til notenda tanngerva er ábótavant í einhverjum tilfellum, munnlegar 

upplýsingar virðast ekki skila sér til langs tíma. Meðferðaraðilar mættu huga að því hvort 

skriflegar upplýsingar og gagnvirkar upplýsingar á vefmiðlum gætu höfðað betur til 

notenda tanngerva og dregið þar með úr hættu á vandamálum tengdum tannheilsu.
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Viðauki 

 

Fylgiskjal 1 

Kynningarbréf 

Kæri þátttakandi. 

 

Ég heiti Herdís Traustadóttir og er að ljúka BS námi í tannsmíði við Tannlæknadeild 

Háskóla Íslands. Ég er þetta misserið að vinna að lokaverkefni mínu um þekkingu 

almennings á Íslandi á umhirðu lausra tanngerva. Laus tanngervi eru til dæmis 

gervitennur, partur með gervitönnum, tannréttingagómur, tannréttingaskinnur, bitskinna 

(gnístur), kæfisvefnsskinna, hrotugómur og önnur tanngervi sem fólk getur sjálft fjarlægt 

úr munni. 

 

Rannsókn þessi byggir á svörun spurningalistans sem finna má í gegnum slóðina hér að 

neðan. Ég yrði afar þakklát ef þú gætir gefið þér 1-3 mínútur til þess að svara 

könnuninni. Könnunin er með öllu nafnlaus og ópersónugreinanleg. Þátttakendum er 

frjálst að sleppa einstaka spurningum og mögulegt er að hætta þátttöku hvenær sem er 

eftir að svörun hefst. Ákveðir þú að taka þátt í rannsókninni minni gefur þú með því leyfi 

þitt til að svör þín verði notuð til úrvinnslu. Gögnum verður eytt að rannsókn lokinni og 

munu niðurstöður verða birtar í BS-ritgerð minni, sem birtist á skemman.is vorið 2021. 

 

Með von um góð viðbrögð og þátttöku í rannsókninni. 

 

Kær kveðja, Herdís 

 

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar: 

Aðalheiður Svana Sigurðardóttir 

Formaður Námsbrautar í tannsmíði 

tannsmidi@hi.is 
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Fylgiskjal 2 

Spurningakönnun 

 

1. Notar þú, eða hefur þú notað laust tanngervi?                                                                                                      

 Já 

 Nei (Vinsamlega svaraðu næst spurningu nr. 10) 

 

2. Hvaða tanngervi notar þú eða hefur notað?                                                                           

(Hægt er að merkja við fleiri en einn svarmöguleika) 

 

 Heilgóm (gervitennur) 

 Heilgóm (gervitennur) smelltur á tannplanta 

 Part með gervitönnum 

 Tannréttingagóm 

 Tannréttingaskinnur 

 Bitskinnu (gnístur) 

 Kæfisvefnsskinnu 

 Hrotugóm 

 Annað 

 

3. Hversu oft notar eða notaðir þú tanngervið á viku? 

 Aldrei 

 1-3 sinnum 

 4-6 sinnum 

 Alla daga vikunnar  

 

4. Hversu lengi notaðir þú laust tanngervi, eða hefur notað? 

 Styttra en 1 ár  

 1-5 ár 

 6-10 ár 

 Meira en 10 ár 
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5. Fékkst þú leiðbeiningar um umhirðu tanngervisins við afhendingu? 

(Vinsamlega merktu við það svar sem best lýsir þeim upplýsingum sem þú 

fékkst) 

 Ég fékk ítarlegar leiðbeiningar, skriflegar og munnlegar 

 Ég fékk leiðbeiningar, skriflegar 

 Ég fékk leiðbeiningar, munnlegar 

 Ég fékk litlar leiðbeiningar 

 Ég fékk engar leiðbeiningar 

 

6. Fékkst þú leiðbeiningar um hvernig eigi að þrífa munninn án tanngervis? 

(Vinsamlega merktu við það svar sem best lýsir þeim upplýsingum sem þú 

fékkst) 

 Ég fékk ítarlegar leiðbeiningar, skriflegar og munnlegar 

 Ég fékk leiðbeiningar, skriflegar 

 Ég fékk leiðbeiningar, munnlegar 

 Ég fékk litlar leiðbeiningar 

 Ég fékk engar leiðbeiningar 

 

7. Fékkst þú upplýsingar um mikilvægi reglulegra heimsókna í eftirlit hjá 

tannlækni í kjölfar þess að fá laust tanngervi? 

 Já 

 Nei 

 

Ef svarið er já, hver veitti þér þessar upplýsingar? 

____________________________ 

 

8. Sefur eða svafst þú með þitt tanngervi? 

 Já 

 Nei 
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9. Hversu oft þrífur (eða þreifst) þú tanngervið þitt? 

 Eftir hverja máltíð 

 Tvisvar á dag 

 Einu sinni á dag 

 4-5 sinnum í viku  

 2-3 sinnum í viku 

 Einu sinni í viku 

 Sjaldnar en einu sinni í viku 

 

10. Hvernig telur þú að best sé að geyma tanngervi þegar það er ekki í munni? 

 Í þar til gerðu íláti ÁN vatns eða vökva 

 Í þar til gerðu íláti MEÐ vatni eða vökva 

 Á þurrum stað við herbergishita 

 

11. Hvernig telur þú að best sé að þrífa laust tanngervi?                                                            

(Hægt er að merkja við fleiri en einn svarmöguleika). 

 

 Nota tannbursta, vatn og tannkrem 

 Nota tannbursta, vatn og fljótandi sápu 

 Nota tannbursta og vatn en engin hreinsiefni 

 Leggja í bleyti í blöndu af vatni og hreinsiefni fyrir tanngervi (klórhexidín, 

Listerine eða sambærileg efni) 

 Leggja í bleyti í blöndu af vatni og ediki 

 Nota ómhreinsitæki (ultrasonic)  

 Skola með vatni 

 Aðrar aðferðir 
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12. Ef þú hefur fengið upplýsingar um umhirðu lausra tanngerva, hver veitti þér 

upplýsingarnar? 

(Hægt er að merkja við fleiri en einn svarmöguleika) 

 Tannsmiður 

 Tannlæknir 

 Læknir 

 Hjúkrunarfræðingur 

 Annar heilbrigðisstarfsmaður 

 Bæklingur 

 Námsefni 

 Netið 

 Annars staðar 

 Ég hef ekki fengið upplýsingar um meðferð lausra tanngerva 

 

13. Hvernig myndi henta þér best að fá upplýsingar um umhirðu lausra 

tanngerva?                                                                                                                         

(Hægt er að merkja við fleiri en einn svarmöguleika). 

 Munnlega hjá meðferðaraðila 

 Í prentuðum bæklingi 

 Sækja forrit (app) í snjalltæki 

 Á Netinu 

 Annað 

 

14. Hvert er kyn þitt? 

 Kona 

 Karl 

 Vil ekki svara 

 

15. Hvert er fæðingarár þitt? 

_________________ 

 

  



 

41 

16. Hvaða menntunarstigi hefur þú lokið?                                                                                                

(Merktu við hæsta stig sem þú hefur lokið eða það sem á best við þína menntun) 

 Grunnskólapróf 

 Iðnmenntun/Tæknimenntun 

 Stúdentspróf 

 Háskólagráða (BS, B.ed. BA) 

 Háskólagráða – meistara- eða doktorspróf 

 

17. Viltu koma einhverju á framfæri varðandi könnunina? 

_________________                                                                               


