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Útdráttur 

Inngangur: Lítið er vitað um grunnkennslu í munnheilsuvernd fyrir starfsfólk í umönnun 

hér á landi, sem sinnir munnhirðu sjúklinga, langveikra og fatlaðra. Þessir einstaklingar 

eiga oft í erfiðleikum með að sinna munnhirðu sjálfir og leggst því ábyrgðin á 

umönnunaraðila líkt og hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og félagsliða. 

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar er að forkanna hversu mikla kennslu nemendur í 

hjúkrunarfræði, sjúkraliða- og félagsliða námi, fái varðandi munnheilsuvernd á Íslandi. 

Aðferðir: Í þessari rannsókn, sem var þversniðsrannsókn, var sendur út rafrænn 

spurningalisti á úrtakshóp. Úrtakshópurinn var hentugleikaúrtak og samanstóð hann af 

kennurum í grunnnámi hjúkrunarfræði, á sjúkraliðabraut og á félagsliðabraut sem voru 

líklegir til að koma að kennslu um munnheilsuvernd. Niðurstöðugögnin sem fengust úr 

könnuninni voru færð yfir í Microsoft Excel og var þeim síðan lýst í textaformi, með töflum 

eða með myndum.  

Niðurstöður: Alls voru fimmtán manns sem tóku þátt í rannsókninni, þar af voru níu 

kennarar sem störfuðu á framhaldsskólastigi og sex kennarar sem störfuðu á háskólastigi.  

Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru með skráð í námsskrá sinni nám í munnhirðu, og 

93,3% þátttakenda voru með skráð nám í munnheilsu í námsskránni. Niðurstöður leiddu í 

ljós að hjúkrunarfræðingar báru mestan þunga af allri kennslu tengdri munnheilsuvernd. 

Einungis 33,3% þátttakenda svöruðu játandi að nemendur væru skyldugir að ljúka 

námskeiðum varðandi munnheilsuvernd en af þeim þátttakendum var meirihlutinn sem 

starfaði á háskólastigi (n=4). Meðalfjöldi kennslustunda í munnheilsuvernd voru 5,5 

kennslustundir á námsleið í heild sinni. 

Ályktun: Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að nám í munnheilsuvernd sé 

ábótavant. Þó svo að námsefnið sé skráð í námsskrá námsleiða að þá tala kennarar um að 

ónægur stuðningur sé við kennslu í námsefninu. Áætla má að með bættum fjölda 

kennslustunda megi bæta gæði kennslunnar.  

Efnisorð: Munnheilsuvernd, tannsmíði, heilbrigðisstarfsfólk, menntakerfi. 
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Abstract 

Introduction: There is insufficient information about basic education in oral health care 

for health personnel in Iceland. These personnel see to the oral health of the elderly, 

chronically ill patients and the disabled. Since these individuals often have difficulties 

taking care of oral health themselves, they place the responsibility on caregivers such as 

nurses and auxiliary nurses. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how much education nurses and 

auxiliary nurses receive regarding oral health care in Iceland. 

Methods: In this study, which was a cross-sectional study, an e-mail administered 

questionnaire was sent to the sample group. The sample group was a convenience sample 

which consisted of teachers in nursing and auxiliary nursing that were likely to be involved 

in teaching about oral health care. The results obtained from the survey were transferred 

to Microsoft Excel and then described in text, tables and pictures.  

Results: A total of fifteen people participated in the study, of which nine were teachers 

working at upper secondary level and the other six teachers working at university level. 

All participants in the study had oral hygiene listed in their curriculum, and 93.3% of 

participants had oral health listed in their curriculum. The results showed that nurses 

carried the most weight of teaching material related to oral health care. Only 33.3% of the 

participants reported mandatory courses with the majority working at university level 

(n=4). The average number of lessons in oral health care was 5,5 lessons in the study whole 

study program. 

Conclusion: The results of this study indicate that education in oral health care is deficient. 

Even though oral health care is listed in the curriculum of the study programs, teachers say 

that there is insufficient support for teaching in the study material. It can be estimated that 

with an increased number of lessons the quality of teaching can be improved.  

Key words: Oral health, dental technology, health personnels, educational system. 
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Þessi ritgerð er tileinkuð heilbrigðisstarfsfólki sem annt er um skjólstæðinga sína.  
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BS-gráðu í Tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla 

Íslands. Verkefnið er 16 ECTS eininga rannsóknarverkefni unnið af Elsu Hlíðberg 

Hauksdóttur og hófst undirbúningur verkefnisins á haustmisseri 2021. Rannsóknarvinna 

og ritgerðarskrif stóðu yfir frá janúar til apríl 2022 undir leiðsögn Aðalheiðar Svönu 

Sigurðardóttur, formans námsbrautar í tannsmíði. 

Áhugi á rannsóknarefninu kviknaði eftir að höfundur byrjaði að starfa á hjúkrunarheimili. 

Þekking starfsfólks á munnhirðu íbúana var í flestum tilfellum lítil, sem endurspeglar þær 

upplýsingar sem nýtt starfsfólk fær, hvort sem þau eru faglærð eða ekki.  

Höfundi þótti því áhugavert að kanna hvernig þekking er hjá þeim fagaðilum sem vinna 

umönnunarstörf og skoða hvernig menntastofnanir eru að kenna þetta ákveðna 

viðfangsefni þar sem munnheilsa hefur svo miklu meiri áhrif á líf fólks heldur en margir 

gera sér grein fyrir. 
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Hugtök og skammstafanir 

Föst tanngervi (e. Fixed prosthodontics): Ígildi tanna og stundum aðliggjandi vefja. Um 
er að ræða krónur, brýr, innlegg, álegg sem ýmist eru límd eða skrúfuð á 
tennur eða tannplanta, einnig heilgómar sem skrúfaðir eru á tannplanta í 
munni.  

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

vefja. Um er að ræða tannparta eða heilgóma. 
 
Munnheilsa  (e. Oral health) Vísar til heilbrigðis eða sjúklegs ástands slímhúðar, 

tanna, tungu, gómboga o.s.frv. innan munnhols. 

 

Munnheilsuvernd   Í þessari ritgerð er hugtakið munnheilsuvernd samheiti yfir þær aðferðir 
sem notaðar eru til að viðhalda munnheilsu fólks. 

 

Munnhirða  (e. Oral care) Öll þrif innan munnhols og utan á lausum gervitönnum og 
pörtum  
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Þakkir 

Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda mínum Aðalheiði Svönu Sigurðardóttur 

formanni námsbrautar í tannsmíði fyrir góða leiðsögn og alla aðstoð sem hún hefur gefið 

mér meðan á ritgerðarskrifum stóð.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir allan þann stuðning og hvatningu sem þau 

veittu mér í gegnum námið og á meðan ritgerðarskrifum stóð yfir. Sérstaklega vil ég þakka 

systir minni Unni Hlíðberg Hauksdóttur fyrir yfirlestur og góð ráð varðandi ritgerðarskrif.  
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1 Inngangur  

Með hækkandi aldri og minnkandi heilsu geta daglegar athafnir fólks eins og munnhirða 

orðið erfiðari. Þeir þættir sem geta haft áhrif á skerta getu til sjálfsbjargar geta verið léleg 

líkamleg heilsa, skert hreyfigeta auk elliglapa eða heilabilunar. Íbúar á hjúkrunarheimilum 

eiga oft í erfiðleikum með að sinna munnhirðu sjálfir og leggst ábyrgðin því á 

umönnunaraðila, líkt og hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og félagsliða. Þess vegna er 

mikilvægt að þeir umönnunaraðilar sem aðstoða aldraða hafi lágmarks þekkingu á 

munnhirðu og munnheilsu (Forsell o.fl., 2011; Moraes o.fl., 2019). Hjúkrunarfræðingar, 

sjúkraliðar og félagsliðar eru þjálfaðir til að vinna ýmis heilbrigðisstörf og er algengast að 

þau séu unnin á heilbrigðisstofnunum svo sem dvalar- eða hjúkrunarheimilum og 

sjúkrahúsum (Samson o.fl., 2010).  

Rannsóknir sýna að skortur er á fræðslu um munnheilsuvernd í námi hjúkrunarfræðinga-, 

sjúkraliða- og félagsliðanema. Margar niðurstöður hafa leitt í ljós að þeir sem kenna 

námsefni um munnheilsuvernd hafa ekki nógu mikla þekkingu eða jafnvel ekki áhuga á 

efninu (Dolce o.fl., 2018; Mehl o.fl., 2016; Samson o.fl., 2010). 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hversu mikla kennslu nemendur á Íslandi í 

hjúkrunarfræði, sjúkraliðanámi og félagsliðanámi fá um munnhirðu í sínu námi. Mikilvægt 

er að búa til námsmarkmið er varðar munnheilsuvernd, með það markmið að nemendur 

séu vel undirbúnir fyrir að veita þessa umönnun í framtíðarstarfi sínu og viti hvernig eigi 

að takast á við þau vandamál sem upp geta komið er varðar munnheilsuvernd. Með því 

yrði kennurum gert skylt að fylgja formlegum námsmarkmiðum til þess að auka gæði í 

kennslu.  

Markmið þessara rannsóknar er að niðurstöður veki athygli hjá forsvarsmönnum 

námsgreina í hjúkrunarfræði, sjúkraliðanámi og félagsliðanámi á fyrirkomulagi kennslu í 

munnheilsuvernd. Með von um aukinn áhuga á að búa til ákveðinn staðal um þá þætti sem 

nauðsynlegt er að hafa í námsefninu til að undirbúa nemendur sem best fyrir framtíðarstörf 

sín í umönnun. Einnig er það ósk rannsakanda að niðurstöður þessarar rannsóknar veki 

meiri áhuga nemenda í heilbrigðisgreinum á mikilvægi góðrar munnheilsu. 
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Í rannsókn þessari verður leitast við að sanna eða afsanna tilgátuna um að starfsfólk í 

heilbrigðisþjónustu sem snýr að umönnun fái ekki næga kennslu um tannheilbrigði og 

leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni „hvernig er starfsfólk í 

heilbrigðisþjónustu formlega undirbúið til að takast á við tannheilbrigðisþjónustu?“. 
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2 Yfirlitsgreinar 

2.1 Íbúar á stofnunum fyrir aldraða 

Með hækkandi aldri minnkar færni og geta fólks og getur þeim reynst erfitt að sjá um sínar 

daglegu athafnir sjálft. Þegar einstaklingar geta ekki lengur búið heima hjá sér þrátt fyrir 

heimahjúkrun eða annan sambærilegan stuðning er næsta skref að breyta um búsetuúrræði 

þar sem boðið er upp á þá þjónustu sem þeir fá ekki á sínum heimilum. Í 14.gr. laga um 

málefni aldraðra eru stofnanir fyrir aldraða skilgreindar á tvennskonar hátt; 

a. Dvalarheimili og sambýli; sérhannaðar íbúðir fyrir aldraða einstaklinga sem eru ekki færir 

um að annast heimilishald heima hjá sér þrátt fyrir heimaþjónustu sveitarfélaga. Á slíkum 

stofnunum er varsla allan sólarhringinn, öryggiskerfi í hverri íbúð og fjölbreytt þjónusta. 

Þjónusta er byggð á einstaklingsbundnu mati á þörfum hins aldraða og byggist hún fyrst 

og fremst á hjálp til sjálfshjálpar. 

b. Hjúkrunarheimili; ætluð öldruðum einstaklingum sem eru of lasburða til þess að vera á 

dvalarheimilum eða sambýlum. Reynt er að huga að því að stofnunin sé heimilisleg og að 

íbúar hafi eigið herbergi. Á hjúkrunarheimilum skal vera veitt hjúkrunar- og læknaþjónusta 

og endurhæfing. Einnig skal vera sérstök aðstaða fyrir aldraða. 

(Lög um málefni aldraðra. nr 125/1999) 

Til þess að fá pláss inn á dvalar- eða hjúkrunarheimili þarf einstaklingur að fara í gegnum 

ákveðið færni- og heilsufarsmat. Þetta mat er byggt á ákveðnum matslista sem metur 

heilsufar, andlegt ásand og félagslegar aðstæður einstaklinga ásamt því að meta færni 

þeirra til að sinna athöfnum daglegs lífs. Niðurstöðurnar gefa síðan til kynna hvort þörf sé 

á varanlegri búsetu á dvalar- eða hjúkrunarheimili eða hvort einstaklingur geti búið heima 

við með stuðning heimahjúkrunar (Embætti Landlæknis, 2021). Einstaklingar sem fá 

búsetu á dvalar- eða hjúkrunarheimili eru almennt með mjög lélega heilsu og mjög illa á 

sig komnir líkamlega. Stærsti hluti þessara einstaklinga eða 80,0% eru með einhverja 

líkamlega fötlun eða sjúkdóma, og 74,0% eru með einkenni heilabilunar eða annarra 

vitrænnar skerðingar (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, 2007). Út frá þessum hlutföllum 

sést að meirihluti íbúa á dvalar- eða hjúkrunarheimilum þarfnast mikillar aðstoðar við 

umönnun og athafnir daglegs lífs. Undir þetta falla þættir eins og að klæða sig, baða sig, 

salernisaðstoð, hreinlæti, bursta tennur, taka lyf og borða svo eitthvað sé nefnt. Mikilvægt 
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er að starfsfólk sem starfar við umönnun á dvalar- eða hjúkrunarheimilum hafi viðeigandi 

þekkingu og kunnáttu til þess að aðstoða skjólstæðinga sína og hjúkra þeim eins og við á.  

2.2 Hjúkrunarþjónusta helstu starfsstéttir í umönnun 
Þeir sem einna helst starfa á stofnunum fyrir aldraðra eru hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar 

og félagsliðar. Þessar stéttir sinna oftast stjórnunarstörfum á dvalar- og hjúkrunarheimilum 

og sjá um að skipuleggja starfið og forgangsraða þjónustu og meðferðum. Starfssvið þeirra 

er misjafnt og krafist er ólíkrar hæfni og ábyrgðar. Skipulag náms er misjafnt milli stétta 

og ekki eru allar stéttir með starfsleyfi heilbrigðisstarfsmanns (Sigrún Gunnarsdóttir og 

Helga Bragadóttir, 2012).  

2.2.1 Hjúkrunarfræðingar  
Hjúkrunarfræðingar eru framlína hjúkrunarþjónustu í landinu. Þeir bera ábyrgð á því að á 

heilbrigðisstofnunum sé veitt fullnægjandi hjúkrun. Hjúkrunarfræðingar þurfa að búa að 

þekkingu sem varða lög og reglur og þurfa að bera ábyrgð á þeim hjúkrunarmeðferðum, 

greiningum, forvörnum og ráðgjöf sem þeir veita. Þess vegna er mikilvægt að nám 

hjúkrunarfræðinga endurspegli þá vitneskju sem þeir þurfa að hafa. Hjúkrunarfræðingur 

þarf að hafa faglega færni, umhyggju og góða samskiptahæfileika í samskiptum við bæði 

sjúklinga og aðstandendur (Jóna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 

2006). 

2.2.1.1 Námskröfur og hæfni  

Hjúkrunarfræðinám leggur áherslu á að nemendur öðlist skilning á margbreytileika 

mannsins og áhrifum heilbrigðis og sjúkleika á líðan hans og aðstæður. Markmið 

hjúkrunarfræði er að nemendur verði færir um að viðhalda og efla heilbrigði skjólstæðinga 

sinna og bæta líðan þeirra í veikindum. Hjúkrunarfræðingar eiga að vera færir um að sinna 

almennum hjúkrunarstörfum, sem og stjórnunar- og fræðslustörfum á flestum sviðum 

heilbrigðisþjónustu um land allt.  

Að loknu hjúkrunarfræði námi skal nemandi hafa öðlast hæfni til að; 

- Hafa þekkingu og skilning á mannslíkamanum, bæði heilbrigðum og sjúkum og þekkja 

mikilvægi heildrænnar hjúkrunar. 

- Geta kynnt og tileinkað sér nýjustu þekkingu innan hjúkrunarfræði og vera meðvitaður um 

mikilvægi rannsókna. 

- Þekkja undirstöðuatriði leitar og upplýsingatækni. 



 

5 

- Geta lagt sjálfstætt mat á ástand, þarfir og viðbrögð skjólstæðinga og tekið rökstuddar 

klínískar ákvarðanir byggðar á fræðilegri þekkingu. 

- Vera fær um að setja markmið, meta fræðsluþarfir, fræða einstaklinga og hópa og meta 

árangur fræðslu. 

- Geta greint hvenær þörf er á upplýsingum og hafa færni til að finna þær, meta áreiðanleika 

þeirra og nýta á viðeigandi hátt. 

- Geta skráð hjúkrun á kerfisbundinn hátt eftir ákveðnum flokkunarkerfum og fylgt henni 

eftir. 

- Geta tekið virkan þátt í þverfaglegu samstarfi, miðlað reynslu sinni, hugmyndum sínum og 

kunnáttu og leitt, skipulagt og stjórnað verkhópum innan hjúkrunar.  

- Vera fær um að styrkja og vera talsmaður skjólstæðinga sinna og aðstandenda þeirra. 

(Háskóli Íslands, e.d.; Háskólinn á Akureyri, e.d.) 

2.2.2 Sjúkraliðar  
Sjúkraliðar vinna oftar en ekki í samvinnu við hjúkrunarfræðinga, lækna og annað 

heilbrigðisstarfsfólk. Þeir þurfa að hafa þekkingu á hjúkrunar- og umönnunarstörfum og 

geta metið líkamlegt, andlegt og félagslegt ástand skjólstæðinga sinna og vinna að meðferð 

í samræmi við ástand þeirra ásamt hjúkrunarfræðingum eða læknum. Helstu verkefni 

sjúkraliða er umönnun sjúklinga, aðstoða þá við athafnir daglegs lífs og eftirlit með ástandi 

þeirra og að leiðbeina almennu starfsfólki við aðhlynningu (Menntamálastofnun, e.d.-b). 

2.2.2.1 Námskröfur og hæfni  

Samkvæmt námsbrautarvef menntamálastofnunnar er tilgangur sjúkraliðabrautar að 

undirbúa nemendur undir krefjandi störf við hjúkrun, endurhæfingu og forvarnir bæði á 

stofnunum og heimilum fólks þar sem reynt er á samskiptafærni og siðferðisvitund. Í 

náminu er lögð mikil áhersla á samvinnu við annað starfsfólk og stjórnendur í 

heilbrigðisþjónustu. Sjúkraliðar starfa á hjúkrunarsviðum og starfa undir stjórn þess 

hjúkrunarfræðings sem er við stjórn.  

Að loknu sjúkraliðanámi skal nemandi hafa öðlast hæfni til að; 

- Nýta sérhæfða þekkingu í hjúkrunarfræði og heilbrigðisgreinum til að takast á við 

viðfangsefni sjúkraliðastarfsins. 

- Forgangsraða verkefnum og greina hvaða hjúkrunarmeðferðir henta hverju sinni. 

- Beita, rökstyðja og ígrunda þær hjúkrunarmeðferðir sem valdar eru. 

- Sýna faglega umhyggju gagnvart skjólstæðingum.  

- Miðla þekkingu og upplýsingum til skjólstæðings, aðstandenda og samstarfsfólks. 
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- Nýta samskiptafærni við margvíslegar aðstæður og tjá eigin hugmyndir og skoðanir. 

- Nýta tölvukunnáttu við upplýsingaleit, varðveislu og skráningu upplýsinga ásamt mati á 

faglegum upplýsingum.  

- Taka þátt í þverfaglegu samstarfi og koma á framfæri sérhæfðri þekkingu sem á við hverju 

sinni.  

- Vinna eftir gæðaviðmiðum og reglum um vinnuvernd 

- Starfa eftir siðareglum og sýna siðferðisvitund, fordómaleysi, umburðarlyndi og víðsýni í 

starfi. 

- Vinna að eigin starfsþróun og tileinka sér nýjungar í starfi. 

(Menntamálastofnun, e.d.-b) 

2.2.3 Félagsliðar  
Félagsliðar starfa í félags- og umönnunarþjónustu. Þeir vinna í samvinnu við aðrar 

fagstéttir við að sinna skjólstæðingum sínum og meta þarfir þeirra og getu. Helstu 

verkefni félagsliða er umönnun sjúklinga og aðstoða þá við athafnir daglegs lífs, veita 

félagslegan stuðning og finna hentug úrræði fyrir skjólstæðinga sína(Menntamálastofnun, 

e.d.-a). 

2.2.3.1 Námskröfur og hæfni 

Samkvæmt námsbrautarvef menntamálastofnunnar er markmið félagsliðabrautar að auka 

þekkingu og fagkunnáttu þeirra sem sinna einstaklingum sem þurfa sérhæfða þjónustu. 

Markmið námsins er að nemendur séu færir um að styrkja sjálfsmynd þeirra einstaklinga 

sem þiggja þjónustuna, stuðla að auknu sjálfstæði og getu þeirra til að sinna athöfnum 

daglegs lífs. Kenndar eru aðferðir til að greina, skilja og virða þarfir fólks auk þess sem 

stefnt er að því að auka lífsgæði þeirra sem þiggja þjónustuna. Í náminu er lögð sérstök 

áhersla á að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til þess að takast á við raunveruleg verkefni 

sem og ófyrirséð verkefni og aðstæður þar sem lausnir liggja ekki fyrir og þekkingar er 

krafist.  

Félagsliðar starfa á sviði félags- og umönnunarþjónustu og eru helstu starfsstaðir þeirra 

hjúkrunarheimili, heimaþjónusta og sambýli fyrir fatlaða einstaklinga. Félagsliði er ekki 

lögverndað starfsheiti og flokkast því ekki sem heilbrigðisstétt eða er með starfsleyfi 

heilbrigðisstarfsmanns. 

Að loknu félagsliðanámi skal nemandi hafa öðlast hæfni til að; 
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- Standast þær kröfur sem gerðar eru til félagsliða með því að skipuleggja og forgangsraða 

verkefnum sínum tengd félagslegri þjónustu og umönnun á ábyrgan, gagnrýnan og skýran 

hátt. 

- Aðlaga tjáskipti sín að ólíkum viðmælendum í samræmi við aðstæður. Geta lesið 

líkamstjáningu, svipbrigði og raddblæ til að meta hvort skilaboðin skiljist, auk þess að geta 

sett sig í spor annarra og haldið ró sinni í samskiptum við mismunandi einstaklinga. 

- Eiga fagleg samskipti við þá sem nýta þjónustuna, aðstandendur og samstarfsfólk. 

- Lesa þarfir og aðstæður þjónustunotenda og geta brugðist við á faglegan hátt. 

- Skipuleggja störf sín við félagslega virki, afþreyingu, umönnun og sýna sjálfstæði og 

ábyrgð í störfum. 

- Ábyrgjast framkvæmd og eftirlit með skráningu á þjónustu við notendur. 

- Bera ábyrgð á, skipuleggja og útfæra faglegt starf og sinna fjölbreyttum verkefnum með 

þeim sem nýta sér þjónustuna.  

- Miðla þekkingu til samstarfsfólks, þjónustunotenda og aðstandenda ásamt því að bera 

ábyrgð á aðlögun nýrra starfsmanna og handleiðslu félagsliðanema. 

- Þekkja lög og reglugerðir sem gilda um starfið og fylgja þeim í daglegu starfi. 

- Vinna eftir gæðaviðmiðum og taka þátt í gerð gæðahandbóka og verkferla til þess að bæta 

þjónustu við notendur. 

- Starfa eftir gildandi siðareglum, viðmiðum um trúnað, þagmælsku og persónuvernd.  

- Bera ábyrgð á eigin starfsþróun, tileinka sér nýjungar á sínu sviði og hagnýta þá þekkingu. 

- Huga að vinnuvernd og öryggi á vinnustað og vera fær um að veita skyndihjálp ef slys eða 

óhapp á sér stað. 

- Bera ábyrgð í samráði við annað fagfólk á tiltekinni stjórnun á stofnunum og öðrum 

starfseiningum sem falla undir starfssvið félagsliða. 

(Menntamálastofnun, e.d.-a) 

2.2.4 Almennt starfsfólk 
Almennt starfsfólk á dvalar- og hjúkrunarheimilum eru þeir sem einna helst sjá um að sinna 

umönnun og aðstoð við athafnir daglegs lífs eins og að klæða fólk, gefa því að borða, sinna 

almennu hreinlæti þeirra o.fl.. Önnur verkefni sem almennt starfsfólk sinnir sem tengist 

ekki beinni aðhlynningu er til dæmis að veita heimilisfólki félagsskap og afþreyingu, halda 

sameiginlegu rými heimilis snyrtilegu, skipta um á rúmum, tæma rusl heimilismanna, 

passa að til sé klósettpappír, bleyjur og fleira hjá íbúum, ásamt mörgum öðrum verkefnum 

(Jóna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). 

Á hjúkrunarheimilum á Íslandi er 63,5% starfsfólks í umönnun ófaglærðir einstaklingar 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2021) og er stór hluti þeirra af erlendum uppruna. Reynst hefur 
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erfitt að manna heilbrigðiskerfið hér á Íslandi síðustu ár, vegna þessa hefur erlendu 

starfsfólki fjölgað mjög mikið (Anna María Ómarsdóttir o.fl., 2021).  

2.2.4.1 Almennt starfsfólk 

Almennt starfsfólk hefur í flestum tilfellum ekki fengið neina formlega kennslu um 

umönnun annarra, en eru þeir sem einna helst sinna almennri umönnun án nokkurs eftirlits. 

Hjúkrunarfræðingar og annað fagmenntað starfsfólk þarf því að kenna og fræða 

starfsfólkið um umönnun og hvernig best er að vinna verkin. Munnhirða er meðal þess sem 

almennt starfsfólk sinnir með litla sem enga þjálfun. Almennt starfsfólk þarf því að treysta 

á að þeim sé leiðbeint vel og með réttum upplýsingum (Anna María Ómarsdóttir o.fl., 

2021). 

2.3 Áherlsur í námsskrá 
Hér á landi er lítil áhersla lögð á tannheilbrigði samkvæmt námsskrám sem aðgengilegar 

eru á Internetinu. Samkvæmt hæfniviðmiðum þessara þriggja starfsgreina sem rætt er um 

hér að framan er hvergi talað um nemandi skuli hafa hæfni til að sinna munnhirðu annarra 

einstaklinga að námi loknu. Í öðrum löndum er staðan mjög svipuð. Kennslan er mjög háð 

menntun, vitneskju og áhuga kennara (Mehl o.fl., 2016). 

Í dag heldur fólk sínum náttúrulegu tönnum mun lengur en áður var og er mikið af fólki á 

dvalar- eða hjúkrunarheimilum enn með sínar eigin tennur sem eykur mikilvægi þess að 

stuðla að góðri munnhirðu og að umönnunaraðilar hafi skilning á munnheilsu (Peter W. 

Holbrook o.fl., 2017). Samkvæmt rannsóknum hefur heilbrigðisstarfsfólk sem starfar við 

umönnun mjög takmarkaða þekkingu á munnhirðu skjólstæðinga sinna sem og 

munnheilsu. Heilbrigðisstarfsfólk talar sjálft um að það viti ekki hvernig best sé að sinna 

munnhirðu annarra og þess vegna setji það munnhirðu skjólstæðinga sinna ekki í forgang 

(Catteau o.fl., 2016; van Noort o.fl., 2020). Miðað við niðurstöður annarra rannsókna er 

almennt starfsfólk í umönnun líklegast til þess að veita munnhirðu þrátt fyrir enga faglega 

þekkingu (Sigurdardottir o.fl., 2022). 

2.4 Munnhirða 
Mikilvægt er að kennsla við að annast munnhirðu annarra snerti á ólíkum hópum 

einstaklinga, sem dæmi má nefna aldraðir, aldraðir með heilabilun, hreyfihamlaðir, 

fjölfatlaðir, rúmfastir o.fl., til þess að umönnunaraðili geti tekist á ólíkum og 

ófyrirsjáanlegum aðstæðum (Mehl o.fl., 2016).  Kennsla ætti ekki einungis að leggja 
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áherslu á verklega getu nemenda, heldur líka tryggja það að nemendur hafi skilning á 

munnheilsu og þeim áhrifum sem munnheilsa getur haft á almenna heilsu einstaklinga og 

daglegt líf þeirra.  

2.4.1 Dagleg munnhirða  
Góð munnhirða er lykilatriði fyrir heilbrigði munnhols. Tennur þarf að bursta að lágmarki 

tvisvar á dag, kvölds og morgna, í tvær mínútur í senn. Mælt er með því að nota tannkrem 

sem inniheldur flúor og þegar tennur hafa verið burstaðar á að skyrpa tannkreminu og ekki 

skola munninn á eftir. Þegar munnurinn er skolaður er verið að skola burt öllu flúorinu og 

þá þjónar það ekki lengur sínum tilgangi. Hreinsa þarf á milli tannana með tannþræði að 

lágmarki einu sinni á dag. Ef bilin milli tannana eru stór er gott að nota millitannabursta til 

þess að hreinsa þar á milli. Hver tönn hefur fimm fleti, sem heita allir eftir stöðu sinni, 

nærflötur (e. mesial surface), fjarflötur (e. distal surface), innflötur (e. lingual surface), 

útflötur (e. facial surfce) og tyggiflötur (e. occlusal surface). Þegar við burstum tennurnar 

með tannbursta erum við að bursta þá fleti tannarinnar sem við sjáum, sem eru innfletir, 

útfletir og tyggifletir. Ef við notum ekki tannþráð til þess að þrífa milli nærflata og fjarflata, 

erum við einungis að hreinsa þrjá af fimm flötum tannarinnar. Sem þýðir í raun og veru að 

við erum bara að hreinsa 60% af tönnunum (Coleman og Watson, 2006).  

Þetta eru viðmið um æskilega daglega munnhirðu, en rannsóknir hafa sýnt að þessum 

viðmiðum er sjaldan náð hjá öldruðum sem búa á stofnunum. Hjá einstaklingum sem ekki 

geta sinnt þessu sjálfir er mikilvægt að umönnunaraðili sjái um að sinna verkinu og geri 

það vel. Rannsóknir sýna að munnhirða er í minnstum forgang hjá umönnunaraðilum og 

ef mikið er að gera og tíminn er lítill þá er munnhirðu oftast sleppt. Þegar tennur hjá íbúum 

dvalar- og hjúkrunarheimila eru burstaðar er það yfirleitt ekki gert nema einu sinni á dag 

og í aðeins 16 – 52 sekúndur (Coleman og Watson, 2006; Hólmfríður Guðmundsdóttir, 

2012; van Noort o.fl., 2020). 

Þegar verið er að bursta tennur annarra getur verið gott að nota frauðplastpinna til að 

auðvelda opnun munns og að auðvelda sjúklingnum að halda munninum opnum meðan 

tennur eru burstaðar. Frauðplastpinninn er staðsettur á jaxlasvæði á annarri hlið munnsins 

og á meðan eru tennurnar á móti burstaðar, síðan er frauðplastpinninn færður yfir á hina 

hliðina og eru tennurnar á móti burstaðar (National Institute of Dental and Craniofacial 

Research, 2020).  
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2.4.2 Munnhirða lausra og fastra tanngerva 

2.4.2.1 Laus tanngervi  

Með lausum tanngervum er átt við tanngervi sem hægt er að fjarlægja úr munni eins og 

heilgómar eða partar. Þegar skjólstæðingur er að hluta til eða alveg tannlaus er mikilvægt 

að halda bæði tanngervi hreinu og undirliggjandi slímhúð heilbrigðri til að forðast 

slímhúðarbólgu og sveppasýkingar (Martori o.fl., 2014). Laus tanngervi eru fjarlægð úr 

munni þegar þau eru hreinsuð, það er gert með því að smeygja annaðhvort fingri eða nögl 

undir og losa tanngervið varlega úr.  

Á tannlausum svæðum er munnholið þrifið með því að væta svamp og strjúka yfir þau 

svæði og eins undir vörum. Tungan er hreinsuð á sama hátt með svampi. Ef ekki er aðgengi 

að munnsvampi er hægt að nota blauta grisju til þess að hreinsa svæðin. Tanngervin er 

síðan þrifin á öllum hliðum, innan vert sem utan vert, með sértilgerðum tannbursta sem 

ætlaður er fyrir þrif á gervitönnum. Þegar tanngervi eru burstuð á aldrei að nota tannkrem 

þar sem þau innihalda slípiefni sem að rispa plastið á tanngervinu og auðvelda þannig 

ýmsum bakteríum að loða við það. Þess í stað á að nota milda handsápu eða önnur 

viðurkennd hreinsiefni sem ætluð eru til hreinsunar á tanngervum (Helpline, e.d.).  

Á meðan verið er að þrífa gervitennurnar er ráðlagt að hafa skál með vatni eða fylla vaskinn 

af vatni til þess að komast hjá því að tanngervið brotni ef að sá sem er að þrífa það missi 

það úr höndum sér.  Að lokum er tanngervinu skilað og sett upp í munn eigandans eða í 

ílát með vatni. Ef að tanngervið er ekki í munni skal það alltaf geymt í vatni þar sem lögun 

tanngervisins getur breyst ef að plastið þornar. Mælt er með því að einstaklingar með laus 

tanngervi sofi ekki með þau. Reglulega eða um það bil einu sinni í viku skal setja 

hreinsitöflu eða annan hreinsivökva sem inniheldur sýkladrepandi efni í ílát og láta 

tanngervið liggja í því yfir nótt (Hólmfríður Guðmundsdóttir, 2012). 

2.4.2.2 Föst tanngervi 

Með föstum tanngervum er átt við tanngervi sem eru föst í munni og þar af leiðandi ekki 

hægt að fjarlægja nema hjá tannlækni. Dæmi um slík tanngervi eru krónur, brýr, innlegg, 

álegg, tannplantar eða heilgómar sem eru skrúfaðir á tannplanta í munni. Munnhirða á 

föstum tanngervum er framkvæmd eins og venjuleg dagleg munnhirða. Mikilvægt er að 

nota millitannabursta til þess að hreinsa vel undir tanngervið (Jepsen o.fl., 2017) eða nota 

tannþráð sem er með stífum enda. Mælt er með því að setja lítið magn af klórhexadín geli 
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á burstann þegar honum er smeygt undir tanngervið (Hólmfríður Guðmundsdóttir, 2012). 

Klórhexadín er bakteríudrepandi efni sem hægt er að fá í formi munnskols, gels og sprey 

(Jones, 1997). 

2.4.3 Hvaða afleiðingar hefur skortur á munnhirðu á sjúklinga? 

Hér er rætt um helstu afleiðingar sem skortur á munnhirðu hefur á aldraða einstaklinga á 

stofnunum eins og dvalar- eða hjúkrunarheimilum.  

2.4.3.1 Munnþurrkur  

Með aldrinum minnkar munnvatnsframleiðsla hjá fólki og veldur munnþurrki. Jafnframt 

er algengt að svefnlyf, deyfilyf, róandi lyf, geðlyf, blóðþrýstingslyf, þvagræsilyf, 

parkinsonlyf og fleiri lyf valdi munþurrki (Bissett og Preshaw, 2011). Rannsóknir hér á 

landi sýna að meirihluti íbúa á hjúkrunarheimilum (60%) nota níu eða fleiri lyf daglega 

(Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, 2007; Peter W. Holbrook o.fl., 2005). Minnkandi 

munnvatnsframleiðsla hjá öldruðum og fjöllyfja notkun getur hvor tveggja aukið áhættu á 

munnþurrk.  

Fyrir utan óþægindin sem munnþurrkur veldur þá eru ýmis vandamál sem fylgja, eins og 

að tala og kyngja. Þessi vandamál skerða lífsgæði einstaklinga verulega en þau geta valdið 

vannæringu og þyngdartapi. Einnig getur munnþurrkur valdið andremmu og myndað 

sveppasýkingu í munni sem getur hamlað félagslega virkni einstaklinga (Hólmfríður 

Guðmundsdóttir, 2012; Peter W. Holbrook o.fl., 2005; Þuríður Þorbjarnardóttir, 2006).  

Munnvatnsframleiðsla er mjög mikilvæg þar sem munnvatn er hluti af ónæmiskerfinu og 

gegnir því mikilvæga hlutverki að verja munninn gegn tannátu. Munnvatnið skolar burt 

matarleifum, berst gegn örverum og hindrar myndun tannsýklu. Minnkuð 

munnvatnsframleiðsla minnkar ónæmisvörn og eykur því líkur á sýkingum og öðrum 

munnkvillum hjá öldruðum  (Bissett og Preshaw, 2011; Peter W. Holbrook o.fl., 2005). 

2.4.3.2 Tannholdsbólga  

Þó svo að ekki sé beint tenging á milli tannholdsbólgu og öldrunar þá er margt sem bendir 

til þess að aldraðir séu í meiri áhættu á að fá tannholdsbólgu (Jepsen o.fl., 2017). 

Tannholdsbólga er mjög algengur tannholdssjúkdómur og myndast þegar tannsýkla fær að 

sitja óáreitt á tannyfirborðinu og byrjar að erta tannholdið. Hún veldur bólgu, roða og 

eymslum á tannholdi og hjá einstaklingum með tannholdsbólgu blæðir mjög auðveldlega 
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úr tannholdinu. Algengasta ástæða tannholdsbólgu er léleg munnhirða, en ef munnhirðan 

er bætt er auðveldlega hægt að koma í veg fyrir myndun hennar (Jepsen o.fl., 2017).  

Eins og rætt var í kaflanum um munnþurrk hér að framan hefur munnvatn þann tilgang að 

hindra myndun tannsýklu og berjast gegn örverum. Þar sem munnvatnsframleiðsla 

minnkar með aldrinum eykur það líkur aldraðra á að fá tannholdsbólgu (Hólmfríður 

Guðmundsdóttir, 2012). 

2.4.3.3 Rótarskemmdir 

Rótarskemmdir eða tannskemmdir á tannhálsi er algengt vandamál hjá öldruðum. Með 

hækkandi aldri byrjar tannholdið oft að hörfa frá tannrótinni og tannrótin verður því óvarin 

(Girestam Croonquist o.fl., 2020). Tannsýklan límir sig við yfirborð rótarinnar og ef 

munnhirða er ábótarvön fær tannsýklan að sitja þar óáreitt og myndar tannskemmdir. 

Tannskemmdir á tannhálsi myndast töluvert hraðar þar sem þar er enginn glerungur sem 

verndar svæðið. Rótarskemmdir geta gert það að verkum að tönn skyndilega brotnar af 

(Hólmfríður Guðmundsdóttir, 2012; Peter W. Holbrook o.fl., 2005). 

2.4.3.4 Laus tanngervi 

Þegar einstaklingur er tannlaus, eða með fáar tennur eftir í munni er mikilvægt að halda 

gervitönnum hreinum og undirliggjandi slímhúð heilbrigðri. Þegar laus tanngervi eins og 

heilgómar eða partar eru í munni liggur gómaplastið á tannholdinu og hindrar flæði 

munnvatns að svæðinu. Á slímhúðarhluta lausa tanngervisins er svæði þar sem tannsýklan 

getur myndast án þess að munnvatn nái að hreinsa hana og getur valdið tannholdsbólgu 

eða öðrum munnkvillum (Addy og Bates, 1979). Bakteríur loða við akrylefnið í 

gómaplastinu sem eykur líka líkur á myndun sveppa á tanngervinu (Brondani o.fl., 2012). 

Þegar hreinlæti lausra tanngerva er ekki nægilegt á einstaklingur í meiri hættu á að fá 

ásvelgslungnabólgu eða aðrar sýkingar í lungum, og ef einstaklingur sefur með tanngervið 

geta líkurnar tvöfaldast (Barnes, 2014; Duyck o.fl., 2016).  

Tannbein hjá tannlausum einstaklingum rýrnar með tímanum svo að eðlilegt er að laus 

tanngervi missi festu sína. Vandamál geta komið upp ef að tanngervi er óstöðugt og passar 

illa í munni, vandamál eins og við að tyggja og tala. Laust tanngervi getur valdið sárum á 

slímhúð, sveppasýkingum og fleiri vandamálum (Turker o.fl., 2010).  
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2.4.4 Munnheilsuvernd, skimun og eftirfylgni 
Tannskemmdir geta myndast án nokkurra vísbendinga um að skemmd sé til staðar, 

sérstaklega hjá sjúklingum sem eru með heilabilanir og/eða geta illa tjáð sig. Mikilvægt er 

að umönnunaraðilar séu meðvitaðir um einkenni tannskemmda eða annarra munnkvilla og 

viti hvernig eigi að snúa sér þegar slíkar aðstæður myndast í munni. Umönnunaraðili 

skoðar munnhol sjúklings þegar munnhirðu er sinnt. Við skoðunina er leitast eftir roða eða 

sárum á tannholdi þar sem slíkt getur bent til bakteríusýkinga, sveppasýkinga, 

tannholdsbólgu og fleira (Hólmfríður Guðmundsdóttir, 2012).  

Til þess að auðvelda umönnunaraðilum að skima fyrir aðstæðum í munni og halda utan um 

ástand skjólstæðings eru til ákveðin munnheilsu matstæki. OHAT (e. oral health 

assassment tool) er skali sem oft er notaður á stofnunum. Hann skiptist í átta flokka, varir, 

tunga, tannhold og slímhúð, munnvatn, rótfastar tennur, gervitennur, hreinlæti munns og 

tannverkir. Í hverjum flokki er gefin einkunn frá núll og upp í tvo; 0 = heilbrigðar aðstæður, 

1 = breytingar á aðstæðum, 2 = óheilbrigðar aðstæður. Heildar einkunn úr öllum flokkum 

er síðan gefin frá 0-16, þar sem lægri einkunn bendir til þess að aðstæður í munni séu 

heilbrigðari. Fylgst er til dæmis með því hvort tannhold sé þurrt, rautt og bólgið, eða bleikt 

rakt og mjúkt. Einstaklingum með einkunn yfir einum er ráðlagt að fara til tannlæknis (Ho 

o.fl., 2022). Eins eru til fleiri sambærilegir skalar sem miða allir að því sama. Þátttakendur 

í rannsókn Norrie (2019) sögðu að þó svo að munnheilsuskimun ætti að vera gerð einu 

sinni á ári væri hún oftast bara gerð við komu einstaklinga á stofnunina og svo færi það 

oftast ekkert lengra fyrr en um vandamál væri að ræða (Patterson Norrie o.fl., 2020). 

Á hjúkrunarheimilum er notað matstæki sem kallast RAI (e. resident assessment 

instrument) til þess að meta almenna heilsu sjúklinga og skoða hverjar hjúkrunarþarfir 

þeirra eru. RAI mat er gert á einstaklingum við innlögn á stofnun og síðan á það að vera 

tekið árlega eftir það, nema ef sjúklingur sýnir mikla breytingu á heilsufari eða þegar þörf 

er á nýrri meðferðaráætlun fyrir sjúkling. RAI mat gefur til að mynda upplýsingar um 

færni, byltuhættu, andlega- og líkamlega líðan, minni, þvag- og hægðarlosun. En 

samkvæmt grein Helgu Hansdóttur og Jóns Eyjólfs Jónssonar metur RAI mat ekki alla þá 

þætti sem nauðsynlegt er að meta og mæla þau með að einnig þurfi að fylgjast með sjón, 

tannheilsu og beinþynningu (Hawes o.fl., 1997; Helga Hansdóttir og Jón Eyjólfur Jónsson, 

2009)  
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2.4.5 Hvaða vandamál upplifir starfsfólk við munnhirðu? 
Þegar kemur að því að sinna munnheilsu annara geta komið upp ýmis konar vandamál. 

Rannsóknir hafa sýnt að helstu vandamál sem starfsfólk upplifi þegar veita þarf sjúklingum 

munnhirðu er hegðunarvandamál heilabilaðra, aðgengi að tannlæknaþjónustu og fleira. 

Sjúklingar með heilabilun geta verið árásargjarnir í garð umönnunaraðila, hvort sem hún 

er munnleg eða líkamleg, og neita alfarið munnhirðu eða aðstoð við aðra umönnun 

(Sólveig Hrönn Gunnarsdóttir og Ingibjörg Hjaltadóttir, 2020). Þessir erfiðleikar geta 

aukist ef að sjúklingur getur ekki tjáð þau óþægindi sem hann finnur fyrir og getur hann 

orðið pirraður eða reiður. Umönnunaraðilar hafa greint frá því að erfiðast sé að sinna 

munnhirðu hjá þeim sjúklingum sem eru með rótfastar tennur og auðveldast hjá þeim sem 

eru með heilgóma eða parta (Wårdh o.fl., 1997). Annað vandamál sem umönnunaraðilar 

upplifa er að sjúklingarnir neita að opna munninn eða jafnvel kreppa saman varirnar þegar 

verið er að fara aðstoða þá með munnhirðu (Wårdh o.fl., 2012). 

Á Íslandi sjá hjúkrunarheimili um að útvega sjúklingum bleyjur, sápu, grisjur og annan 

búnað sem kemur að daglegu hreinlæti. Búnaður til að sinna munnhirðu er hins vegar ekki 

útvegaður af hjúkrunarheimilum. Umönnunaraðilar hafa talað um að skortur á þessum 

búnaði sé mjög mikill. Tannbursta, tannkrem og allt sem snýr að munnhirðu þurfa 

sjúklingar að sjá um að kaupa sjálfir eða aðstandendur þeirra (Sigurdardottir o.fl., 2022).  

Aðgengi að tannlæknaþjónustu getur reynst erfitt fyrir sjúklinga. Til þess að flytja 

sjúklinga til og frá tannlæknastofu þarf oftar en ekki að fá ferðaþjónustuaðila til þess að 

flytja þá á milli staða. Gallinn við ferðaþjónustu er að bílunum getur seinkað, þeir eru ekki 

með aðgengi fyrir hjólastóla eða göngugrindur, eða þeir hreinlega koma ekki. Í rannsókn 

Norrie greindi einn svarandi frá því að sjúklingur hennar hafi lagt af stað til tannlæknis 

klukkan níu að morgni og hann var kominn til baka um hálf 12 að kvöldi. Svona atvik eru 

ekki boðleg fyrir veikburða fólk (Patterson Norrie o.fl., 2020). 

Þegar fólk talar ekki sama móðurmál, sama í hvaða umhverfi, getur það haft áhrif á skilvirk 

samskipti fólks og oft getur það leitt til misskilnings. Í umönnunarstörfum geta slíkar 

tungumálahindranir haft áhrif á samskipti starfsfólks sín á milli en einnig á samskipti við 

skjólstæðinga sem í kjölfarið getur haft áhrif á umönnun. Eins og fram kom hér að ofan er 

stór hluti starfsfólks í heilbrigðisstörfum hér á landi af erlendum uppruna (Ali og Watson, 

2018).  
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2.5 Árangur af inngripi í munnhirðu hjá heilbrigðisstarfsfólki 
Nokkrar leiðir hafa verið prófaðar til þess að bæta þekkingu heilbrigðisstarfsfólks í 

munnhirðu. Í University of North Carolina at Chapel Hill var hannað námskeið sem kallast 

Mouth Care Without a Battle (MCWB) sem byggir á að kenna starfsfólki gagnreyndar 

einstaklingsmiðaðar aðferðir til bæta munnheilsu einstaklinga með minnisglöp og 

hreyfihamlaða. Einnig er lögð áhersla á að starfsfólk þekki forvarnargildi munnhirðu til að 

draga úr framgöngu munnsjúkdóma sem geta haft áhrif á almenna heilsu.  MCWB kennir 

meðal annars um aðferðir og efni til að hreinsa tennur, tungu, góma og gervitennur, 

munnhirðu við sérstakar aðstæður (t.d. þegar tennur eru lausar eða brotnar). Jafnframt er 

kennt að takast á við munnhirðu hjá fólki sem sýnir hegðunarvandamál (t.d. með söng eða 

öðrum aðferðum) MCWB aðferðafræði var prófuð í tvígang, fyrst fór fram forprófun 

námsefnis á þremur hjúkrunarheimilum á sex mánaða tímabili, síðan var gert inngrip á 

tveimur heimilum yfir tveggja ára tímabil. Í upphafi inngripsins hélt sérfræðingur í 

heilabilun og tannfræðingur fyrirlestra fyrir heilbrigðisstarfsfólk og kynnti markmið 

MCWB ásamt leiðbeiningum og ráðum við að veita munnhirðu. Í kjölfarið voru 

mánaðarlegar heimsóknir á heimilin til þess að gefa ráðleggingar og grípa inn í ef þess 

þurfti varðandi munnhirðu. Á þriggja mánaða fresti kom sérfræðingur sem skimaði ástand 

munnhols hjá öllum sjúklingum. Í upphafi inngripsins var þörf fyrir betri munnhirðu meðal 

íbúa en niðurstaða inngripsins sýndi jákvæða niðurstöður, tannskemmdum fækkaði og 

tannhaldsbólga  minnkaði og hreinlæti í munni var betra. Niðurstöðurnar sýna að það var 

þörf fyrir að bæta kunnáttu starfsfólks í munnhirðu og að það er mögulegt að draga úr 

munnkvillum og auka hreinlæti með því að kenna MCWB aðferðafræðina (Weintraub o.fl., 

2018). 

Eins var svipuð rannsókn gerð í Svíþjóð þar sem tannfræðingur var fenginn til þess að 

koma mánaðarlega inn á hjúkrunarheimili með það markmið að veitta munnhirðu ásamt 

því að leiðbeina starfsfólki. Sú rannsókn sýndi sömu niðurstöður þar sem munnkvillar 

minnkuðu og áhugi starfsfólks jókst (Girestam Croonquist o.fl., 2020). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð/snið 
Í þessari þversniðsrannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð til þess að afla 

gagna en hún beinist fyrst og fremst að því að bera saman svör þátttakenda og finna 

meðaltal og dreifingu. Algeng aðferð við að safna gögnum með megindlegri 

rannsóknaraðferð er að nota spurningalista en í þessari rannsókn var notast við rafrænan 

spurningalista (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Við gagnaúrvinnslu voru niðurstöður settar 

upp í töflur og þeim lýst með texta. 

3.1.1 Þátttakendur 
Við val á þátttakendum var sendur tölvupóstur á eftirfarandi hópa: Sjúkraliðabraut, 

félagsliðabraut og grunnnám hjúkrunar. Notast var við opinberlega birt netföng á vefsíðum 

framangreindra menntastofnana. Hentugleikaúrtak hentaði best við þessa rannsókn þar 

sem leitast var eftir að álykta um tengsl á milli breyta (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013). Úrtakið var starfsfólk skráð sem kennarar við grunnnám hjúkrunarfræði, 

sjúkraliðabrautar og félagsliðabrautar sem gætu komið að kennslu um munnheilsuvernd.  

Þeir skólar sem bjóða upp á nám í þessum greinum hér á Íslandi eru 15 talsins, þar á meðal 

eru tveir skólar sem bjóða upp á nám í hjúkrunarfræði (Háskóli Íslands og Háskólinn á 

Akureyri), tíu skólar sem bjóða upp á sjúkraliðanám (Fjölbrautaskólinn við Ármúla, 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, Fjölbrautaskóli 

Suðurlands, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Fjölbrautaskóli Vesturlands, Framhaldsskólinn í 

Vestmannaeyjum, Menntaskólinn á Ísafirði, Verkmenntaskóli Austurlands og 

Verkmenntaskólinn á Akureyri) og þrír skólar sem bjóða upp á félagsliðanám 

(Fjölbrautaskóli Vesturlands, Menntaskólinn á Egilsstöðum og Borgarholtsskóli).  

3.1.2 Mælitæki 
Í rannsókninni var notast við rafrænan spurningalista sem innihélt bæði opnar og lokaðar 

spurningar. Spurningalistinn var settur upp í vefforritinu Google Forms. Við gerð 

spurningalistans var stuðst við spurningalista úr norskri rannsókn sem gerð var árið 2016 

þar sem markmiðið var að rannsaka hversu mikla kennslu sjúkraliða- og 

hjúkrunarfræðinemar fengu um munnheilsu og munnhirðu (Mehl o.fl., 2016). Alls innihélt 
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spurningalistinn 26 spurningar (sjá Viðauka 2). Bakgrunnsspurningarnar voru frekar 

óhefðbundnar þar sem rannsakanda fannst spurning um kyn og aldur ekki tengjast efninu, 

þess í stað var spurt um menntun einstaklinga, starfsaldur þeirra, skólastig þeirrar 

námsbrautar sem þeir starfa við og hvort námsbrautin sé með kennslu um munnheilsu og 

munnhirðu. Einnig var spurt um hversu mikilvægt eða lítilvægt svaranda fannst að kennsla 

færi fram um munnheilsu og munnhirðu. Í heildina voru 17 spurningar sem fjölluðu um 

námið og uppsetningu þess. Markmið þessara spurninga var að komast að því hve mikla 

kennslu nemendur fá að meðaltali í kennslustundum, hvaða námsefni er tekið fyrir í 

kennslu og hvaða kennsluaðferðir eru notaðar, hvernig kunnátta nemenda er metin og hvort 

kennarar telji nemendur sína vera undirbúna til að annast munnheilsu og munnhirðu 

sjúklinga að námi loknu. Í lok spurningalistans gafst þátttakendum tækifæri á að koma 

skilaboðum eða ábendingum á framfæri til rannsakanda.  

Í kynningarbréfi sem sent var ásamt spurningarkönnun var tekið fram að engin skilyrði 

voru fyrir þátttöku í rannsókninni og að öll svör væru nafnlaus og ópersónugreinanleg. 

Einnig var tekið fram að öllum gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni. 

3.1.3 Framkvæmd 
Þann 11. febrúar 2022 sendi leiðbeinandi út tölvupóst með slóð að rafrænum spurningalista 

ásamt kynningarbréfi á úrtakshóp rannsóknarinnar.  

Í kynningarbréfi sem samið var ásamt leiðbeinanda var markmið rannsóknarinnar kynnt 

og væntingar um að niðurstöður geti nýst til kennsluþróunar, námsefnagerðar eða til að 

skipuleggja samstarf heilbrigðisstétta. Kynningarbréfið í heild sinni má sjá í Viðauka 1. 

Þann 28. febrúar 2022 var sent út áminningarbréf á öll netföngin, og könnuninni lauk 

formlega þann 8. febrúar 2022.  

Niðurstöður úr rannsókninni voru færðar frá Google Forms yfir í Microsoft Excel þar sem 

niðurstöðurnar voru flokkaðar og greindar. Niðurstöðum var lýst með hlutfallareikningi, 

töflum, súluritum og lýsandi texta.  

3.1.4 Styrk- og veikleikar 
Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er sá að við gerð spurningalistans var notast við 

spurningalista sem hefur áður verið notaður í sambærilegri rannsókn og því hægt að bera 

saman niðurstöður milli rannsókna.  
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Veikleikar rannsóknarinnar voru nokkrir. Þátttaka í rannsókninni var afar léleg en einungis 

34,1% af þeim sem fengu spurningalistann sendan tók þátt. Ónæg þátttaka í rannsókninni 

hefur áhrif á réttmæti niðurstaðna og þar sem þátttakan var mjög lítil var ekki hægt að 

vinna úr gögnum með tölfræðiprófum. Þar sem spurningalistinn var sendur með tölvupósti 

getur ástæðan fyrir lélegri þátttöku verið að tölvupósturinn hafi endað í ruslsíu eða að 

netföng hafi verið úrelt. Úrtakshópurinn var einnig mjög lítill en það er óumflýjanlegt þar 

sem fáir skólar bjóða upp á nám tengdu umönnun hér á landi.  

Rafrænn spurningalisti hefur sína styrk- og veikleika. Slík gagnasöfnun er auðveld í 

framkvæmd, og þægileg fyrir þátttakendur þar sem þeir geta svarað spurningalistanum 

hvar sem er og hvenær sem er og svörun er ópersónugreinanleg. Gallinn er hins vegar sá 

að auðvelt er að misskilja spurningar og þátttakendur finna sig jafnvel knúna til þess að 

svara því sem þeir töldu vera æskilega svarið eða það sem ætlast sé til að þeim (Sjöström 

o.fl., 1999). 
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4 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður spurningakönnunar. Byrjað verður á því að skoða hvernig 

svörun rannsóknarinnar var og bakgrunn þátttakenda eftir það. Að lokum verður síðan 

skoðað hvernig kennslu í munnheilsuvernd er háttað.  

4.1 Svörun  
Alls voru 44 þátttakendur og netföng skráð í úrtak rannsóknarinnar af þeim tilheyrðu 11 

framhaldsskólastigi og 33 háskólastigi. Þátttaka í könnuninni var frekar dræm á 

háskólastigi en  alls luku 15 kennarar eða 34,1% við að svara spurningalistanum. Af þeim 

voru níu sem störfuðu á framhaldsskólastigi og sex sem störfuðu á háskólastigi. Hlutfall 

kennara á framhaldsskólastigi sem svöruðu könnuninni (n=9, 81,8%) var mun hærra en 

hlutfall kennara á háskólastigi sem svöruðu (n=6, 18,0%).  

4.2 Bakgrunnur þátttakenda 
Af þeim sem svöruðu rannsókninni og gáfu upplýsingar um á hvaða skólastigi þeir miðuðu 

svör sín við var meirihluti eða níu starfsmenn á framhaldsskólastigi og sex starfsmenn á 

háskólastigi eins og má sjá í Töflu 1.  

Allir þátttakendur sem störfuðu á háskólastigi voru menntaðir hjúkrunarfræðingar og á 

framhaldsskólastigi var meirihluti menntaðir hjúkrunarfræðingar, einn einstaklingur var 

menntaður bæði hjúkrunarfræðingur og sjúkraliði og annar var menntaður tannfræðingur. 

Starfsaldur þátttakenda í núverandi starfi var á mjög breiðu bili, en hann var á frá einu ári 

upp í fimm ár og í að vera yfir 25 ár. Tæplega helmingur þátttakenda var með starfsaldur 

yfir 25 ár (46,7%) og þriðjungur var með starfsaldur á milli eitt og fimm ár. Tíðasta gildi 

starfsaldurs meðal kennara á háskólastigi var meira en 25 ár (66,7%), og meðal kennara á 

framhaldsskólastigi voru jafn margir sem höfðu starfað í eitt til fimm ár og í meira en 25 

ár (33,3%). Af þeim 15 sem svöruðu rannsókninni höfðu allir starfað sjálfir við umönnun 

og höfðu reynslu í að sinna munnhirðu annarra.  
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Tafla 1. Bakgrunnur þáttakenda  

 Framhaldsskóli 
(n=9) 

Háskóli 
(n=6) 

Samtals 
(N=15) 

 n % n % n % 

Menntun (N=16)       

Hjúkrunarfræðingur  8 (80,0) 6 (100,0) 14 (87,5) 

Sjúkraliði  1 (10,0) 0 (0,0) 1 (6,25) 

Félagsliði 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Tannlæknir 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Tanntæknir 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Tannfræðingur 1 (10,0) 0 (0,0) 1 (6,25) 

Samtals* 10 (100,0) 6 (100,0) 16 (100,0) 

       
Starfsaldur í núverandi starfi        

Minna en 1 ár 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (00,) 

1-5 ár 3 (33,3) 2 (33,3) 5 (33,3) 

6-10 ár 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

11-20 ár 1 (11,2) 0 (0,0) 1 (6,7) 

21-25 ár 2 (22,2) 0 (0,0) 2 (13,3) 

Meira en 25 ár 3 (33,3) 4 (66,7) 7 (46,7) 

Samtals 9 (100,0) 6 (100,0) 15 (100,0) 
Skýring: * Einn þátttakandi í rannsókninni bar tvo starfstitla því er samtals 16 í flokknum menntun. 

Í Töflu 2 má sjá að nærri allir eða 93,3% þátttakanda eru með nám tengt munnheilsu við 

sína námsbraut og 100,0% eru með nám tengt munnhirðu. Einn þátttakenda svaraði að ekki 

væri kennsla í munnheilsu og taldi mögulega skýringu vera að ekki fáist kennarar til þess 

að kenna námsefnið og að ónægur stuðningur væri við kennslu í námsefninu.  Þrátt fyrir 

að aðrir hafi svarað játandi um að það væri kennsla í bæði munnheilsu og munnhirðu voru  

þrír sem svöruðu hálfopinni spurningu um mögulega skýringu á því hvers vegna kennsla 

ætti sér EKKI stað. Helstu skýringar voru að lítill áhugi væri fyrir kennslu í námsefninu og 

að ónægur stuðningur væri við kennslu í námsefninu. Einn þátttakandi svaraði: „kennslan 

er af mjög skornum skammti en er samt og gat ekki hakað í það hér að ofan. Ég gat bara 

hakað í já/nei og valdi já því jú hún er en mjöööög lítil“ 

Þeir kennarar sem kenna munnheilsutengt nám voru með fjölbreytta menntun en algengast 

var að hjúkrunarfræðingar sjái um kennslu á námsefni í munnheilsuvernd eins og sjá má í 

Töflu 2. Aðrir voru ýmist tannfræðingar, tannlæknar eða tanntæknar. Augljóst er samt að  
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mikill meirihluti þeirra kennarana sem sjá um kennslu í munnheilsuvernd eru menntaðir 

hjúkrunarfræðingar. 

Tafla 2. Kennsla í munnheilsuvernd, munnhirðu og hverjir kenna fagið. 

 Framhaldsskóli Háskóli Samtals 

 n % n % n % 

Nám í munnheilsu er kennt við námsbraut       

Já  8 (88,9) 6 (100,0) 14 (93,3) 

Nei 1 (11,1) 0 (0,0) 1 (6,7) 

Samtals 9 (100,0) 6 (100,0) 15 (100,0) 

       
Nám í munnhirðu er kennt við námsbraut       

Já  9 (100,0) 6 (100,0) 15 (100,0) 

Nei 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Samtals 9 (100,0) 6 (100,0) 15 (100,0) 

       
Menntun kennara sem kennir námsefnið (N=18)       

Hjúkrunarfræðingur  7 (58,4) 4 (66,6) 11 (61,1) 

Tannlæknir 1 (8,3) 1 (16,7) 2 (11,1) 

Tannfræðingur 3 (25,0) 1 (16,7) 4 (22,2) 

Tanntæknir 1 (8,3) 0 (0,0) 1 (5,6) 

Samtals* 12 (100,0) 6 (100,0) 18 (100,0) 
Skýring: * Tveir þáttakendur í rannsókninni merktu við að kennarar væru fleiri en einn. 

4.3 Kennsla í munnheilsuvernd og munnhirðu 
Stærsti hluti þátttakenda (n=12, 80,0%) sögðu að kennsla um munnheilsuvernd væri kennd 

innan annarra faga og einn (6,6%) sagði að kennsla færi fram í sér áfanga. Einn þátttakandi 

sagðist ekki vita og annar þátttakandi svaraði ekki spurningunni.   

Í opinni spurningu um fjölda kennslustunda í munnheilsu og munnhirðu voru þátttakendur 

beðnir um að svara hversu margar kennslustundir þeir áætla að sé kennd á námsleiðinni í 

heild samkvæmt námsskrá. 

Í munnheilsu áætluðu þrír (20,0%) að það væru fimm kennslustundir eða fleiri, þrír 

(20,0%) áætluðu að það væru þrjár til fjórar kennslustundir og fimm (33,3%) áætluðu að 

það væru ein til tvær kennslustundir. Í svörunum voru tveir (13,3%) sem töluðu um að 

námsefnið fléttist inn á mörgum stöðum út námið. Skekkja var í svörum þar sem einn 

þátttakandi áætlaði að það væru fimm eða fleiri kennslustundir svaraði neitandi að kennsla 

væri í munnheilsu.  
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Í munnhirðu áætlaði einn (6,6%) að það væru sex kennslustundir, þrír (20,0%) áætluðu að 

það væru þrjár til fjórar kennslustundir, sjö (46,6%) áætluðu að það væru ein til tvær 

kennslustundir og einn (6,6%) áætlaði að það væri 30 mínútna sýnikennsla. 

Tveir (13,3%) þátttakendur svöruðu „veit ekki“ við bæði spurningu um áætlaðar 

kennslustundir í munnheilsu og munnhirðu. Einnig var einn svarandi sem áætlaði að í 

munnheilsu væru 200 kennslustundir og í munnhirðu væru 150 kennslustundir. Þessi svör 

passa ekki þar sem áætla má að hver kennslustund sé  40 mínútur og ef það eru 350 

kennslustundir tengdar munnheilsu og munnhirðu þýðir það að kennt væri námsefnið í 233 

klukkustundir sem er svo fjarstæðukennt samanborið við hin svörin. Meðalfjöldi 

kennslustunda fyrir munnheilsutengt nám voru þrjár kennslustundir með staðalfrávik 1,47 

og meðalfjöldinn fyrir munnhirðutengt nám voru tvær kennslustundir með staðalfrávik 

1,58. Meðalfjöldi kennslustunda fyrir munnheilsuvernd í heild voru 5,5 kennslustundir. 

Í fræðilegri kennslu notuðust allir við fyrirlestra (n=15), alls notuðust 11 (73,3%) við 

myndbönd, níu (60%) notuðust við sýnikennslu og fimm (33,3%) notuðust við tilfelli 

kynnt í máli eða myndum. Tveir svöruðu einnig með opnum svörum að notað væri við 

lesefni og að prófa munnhirðu á hvort öðru. Námsefnið sem helst var notað í fræðilegri 

kennslu um munnheilsu voru kennslubækur eða kennsluhefti í hjúkrun og sérútbúið efni 

frá kennara. Einnig voru 46,6% (n= 7) sem notuðu kennsluefni frá Embætti Landlæknis 

um munnhirðu fólks með sérþarfir. 

Í verklegri kennslu voru 12 (80%) sem kenndu námsefnið með sýnikennslu á sjúkling eða 

staðgengil hans, sjö (46,6%) notuðu myndbönd, sex (40%) notuðu fyrirlestra og fimm 

(33,3%) notuðu tilfelli kynnt í máli eða myndum. Einn svaraði engu í spurningu um 

kennsluaðferðir í verklegri kennslu. Á Mynd 1 má sjá þann kennslubúnað sem helst gæti 

verið notast við í verklegri kennslu. Meirihlutinn eða 11 (73,3%) notuðust við tannbursta, 

átta (53,3%) notuðust við tannkrem, sjö (46,7%) notuðust við fljótandi handsápu og 

tannþráð og sex (40%) notuðust við hreinsiefni fyrir gervitennur og hreinsun þeirra.  
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Mynd 1. Kennslubúnaður í verklegri kennslu 

Spurt var hvort kennsla í munnhirðu fyrir mismunandi hópa færi fram og þátttakendur 

beðnir um  að merkja við þá hópa sem farið er yfir. Á Mynd 2 má sjá hvaða hópar voru 

taldir upp. Algengustu hóparnir sem farið var yfir í kennslu voru aldraðir 67 ára og eldri, 

rúmfastir einstaklingar, aldraðir með minnisglöp eða heilabilun, einstaklingar með laus 

tanngervi og fullorðnir 19-67 ára. Einn þátttakandi svaraði með opnum svarmöguleika 

„fjallað um mismunandi, rætt“ og annar svaraði „nei“.  
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Mynd 2. Kennsla fyrir ólíka hópa 

4.4 Námsmat og áhugi nemenda varðandi munnheilsutengt nám 
Í bóklegri munnheilsu voru þrír (20,0%) sem voru með skrifleg, verkleg eða munnleg próf, 

fjórir (26,6%) voru ekki með neitt sérstakt námsmat og sex (40,0%)  sögðu að munnheilsa 

væri metin innan annarra faga. Tveir þátttakendur merktu við „Ég veit ekki“.  

Í  verklegri munnhirðu voru  sex (40,0%) sem voru með skrifleg, verkleg eða munnleg 

próf, þrír (20,0%) voru ekki með neitt sérstakt námsmat og fjórir (26,6%) sögðu að 

munnhirða væri metin innan annarra faga. Tveir þátttakendur merktu við „Ég veit ekki“.  

Spurt var hvort kennarar teldu nemendur sína vera nægjanlega undirbúna til að annast 

munnheilsu og munnhirðu annarra að námi loknu og svöruðu fjórir (26,6%) neitandi, fimm 

(33,3%) svöruðu játandi og fjórir (26,6%) sögðust ekki vita. Tveir (13,3%)  svöruðu með 

opnu svari og sögðu að það væri misjafnt „fyrir almenna munnhreinsun (já). Fyrir 

sértækari (þurfa kennslu  fyrir hvert og eitt tilfelli)“.   

Þátttakendur voru einnig beðnir um að svara hvernig þeir mátu áhuga nemenda sinna á 

námi varðandi munnheilsu og munnhirðu, fjórir 26,6%) sögðu að áhuginn væri hvorki 

mikill né lítill, fjórir (26,6%)  sögðu að áhuginn væri mikill og fjórir (26,6%) sögðust ekki 

vita hvernig áhuginn væri. Einn (6,6%) svaraði að áhuginn væri mjög mikill og einn (6,6%) 

svaraði að áhuginn væri lítill, einn þátttakendanna svaraði ekki.  

2

9

8

2

5

5

7

4

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ég veit ekki

Rúmfastir einstaklingar

Einstaklingar með laus tanngervi

Einstaklingar með föst tanngervi

Hreyfihamlaðir

Fjölfatlaðir

Fullorðnir 19-67 ára

Börn yngri en 18 ára

Aldraðir með minnisglöp eða heilabilun

Aldraðir 67 ára og eldri

Kennsla fyrir ólíka hópa



 

27 

Í spurningu um það hvort nemendur væru skyldugir til þess að ljúka námi í fræðilegum eða 

verklegum námskeiðum um munnheilsu og munnhirðu voru fimm (33,3%) sem svöruðu 

játandi og fimm (33,3%) sem svöruðu neitandi. Meirihluti þeirra sem svöruðu játandi (n=4) 

voru á háskólastigi, og allir sem svöruðu neitandi voru á framhaldsskólastigi eins og sjá 

má í Tafla 3. Þrír sögðust ekki vita og tveir svöruðu ekki spurningunni. Þeir sem svöruðu 

játandi voru flestir með einhver próf til þess að meta kunnáttu nemenda, en þeir sem 

svöruðu neitandi voru flestir með ekkert sérstakt námsmat.  

Tafla 3. Skylda nemenda til þess að ljúka námskeiðum í munnheilsu og munnhirðu 

 Framhaldsskóli Háskóli Samtals 

 n % n % n % 

Nemendur eru skyldugir að ljúka námsskeiðum 
um munnheilsu og munnhirðu (N=13)  

      

Já  1 (7,8) 4 (30,7) 5 (38,5) 

Nei 5 (38,5) 0 (0,0) 5 (38,5) 

Ég veit ekki  2 (15,3) 1 (7,8) 3 (23,0) 

Samtals* 8 (61,5) 5 (38,5) 13 (100,0) 

       Skýring: * Tveir þátttakendur svöruðu ekki spurningu. 
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5 Umræður  

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hversu mikil kennsla í munnheilsuvernd 

er á Íslandi í sjúkraliðanámi, félagsliðanámi og grunnnámi í hjúkrunarfræði varðandi 

munnheilsuvernd og munnhirðu og hvert viðhorf kennara í upptöldum námsgreinum er til 

þess námsefnis og mikilvægi þess. Einnig var leitast við því að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu „hvernig er starfsfólk í heilbrigðisþjónustu formlega undirbúið til að 

takast á við tannheilbrigðisþjónustu?“. 

5.1 Kennsla í munnheilsuvernd 
Rannsóknin leiddi í ljós að einungis fimm þátttakendur (33,3%) svöruðu því játandi að 

námskeið í munnheilsuvernd væri skyldug fyrir nemendur, af þessum fimm þátttakendum 

voru fjórir sem störfuðu á háskólastigi og einungis einn á framhaldsskólastigi. Í rannsókn 

Mehl o.fl., (2016) þar sem kannað var hvernig kennsla í munnheilsuvernd hjá 

heilbrigðisstarfsfólki í Noregi fór fram voru 114 skólar sem svöruðu og af þeim voru 80% 

skólana með munnheilsuvernd sem skyldufag innan sinna námsbrauta.  

Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru með kennslu á námsefni varðandi munnhirðu og 

allir nema einn voru með kennslu á námsefni varðandi munnheilsu. Flestir þátttakendur 

töldu kennslu í munnheilsuvernd mjög mikilvægan part af námsskrá, þó var einn 

þátttakandi sem taldi kennslu í munnheilsu væri hvorki mikilvægan né lítilvægan part af 

námsskrá og annar þátttakandi taldi kennslu í munnhirðu vera frekar lítilvægan part af 

námsskrá.  

5.1.1 Menntun kennara  
Eins og sjá má af niðurstöðum rannsóknarinnar bera hjúkrunarfræðingar megin þungann 

af allri kennslu tengdri munnheilsuvernd. Rannsókn Mehl sem gerð var í Noregi sýnir 

sömu niðurstöður en þar eru það einnig hjúkrunarfræðingar sem bera megin þungann á því 

að kenna nám tengt munnheilsuvernd. Niðurstöður leiddu í ljós að kennslan væri háð 

þekkingu, reynslu og áhuga kennara (Mehl o.fl., 2016).  
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5.1.2 Kennsla um munnheilsu 
Í námi tengdu munnheilsu áætluðu þátttakendur að fjöldi kennslustunda væru allt frá einni 

kennslustund upp í rúmlega fimm kennslustundir á allri námsleiðinni. Algengast var að 

áætla að kenndar væru ein til tvær kennslustundir, en alls voru fimm þátttakendur sem 

áætluðu þann fjölda tíma í kennslustundir. Þegar svörin úr könnuninni voru skoðuð leiddu 

þau í ljós að þeir sem áætluðu að kennslustundir væru rúmlega fimm veittu fræðslu um 

munnhirðu fyrir fleiri ólíka hópa einstaklinga en aðrir svarendur. Þetta gæti bent til þess 

að fleiri kennslustundir auki þekkingu verðandi heilbrigðisstarfsfólks varðandi munnheilsu 

og gæði þjónustunnar sem þau veita. 

Kullberg o.fl., (2009) gerðu rannsókn um áhrif kennslu um meðferð rafmagnstannbursta. 

Rannsókninni var skipt í þrjá þætti, fyrst var einstaklingskennsla um notkun 

rafmagnstannbursta, síðan 60 mínútna hópkennsla (4-8 aðilar) og að lokum 90 mínútna 

fræðilegur fyrirlestur um samband munnheilsu, almennrar heilsu og almenna vellíðan hjá 

starfsfólki á öldrunarheimili. Niðurstöðurnar sýndu að inngrip með kennslu jók þekkingu 

starfsmanna og leiddi til betri munnhirðu meðal íbúa. Tekið skal fram að tannfræðingur og 

sálfræðingur sáu um einstaklings og hópkennslu þar sem sá síðarnefndi hjálpaði starfsfólki 

að komast yfir óþægilegar tilfinningar vegna vinnu við munnhirðu. Þessi rannsókn styður 

við það að aukin kennsla geti aukið faglega hæfni í munnheilsuvernd og leitt til betri 

árangurs í munnhirðu. 

5.1.3 Kennsla um munnhirðu  
Í námi tengdu verklegri munnhirðu áætluðu þátttakendur að fjöldi kennslustunda væri allt 

frá 30 mínútum upp í sex kennslustundir á allri námsleiðinni. Algengast var að áætluð 

kennsla í munnhirðu væri ein til tvær kennslustundir á allri námsleiðinni, en það voru alls 

átta þátttakendur sem áætluðu þann fjölda kennslustunda. Við nánari athugun niðurstaðna 

virtist ekki vera nein tengsl milli fjölda kennslustunda og gæða kennslu um munnhirðu. 

Í dag eru aldraðir einstaklingar með mun betri tannheilsu en á árum áður og eru því frekar 

með sínar eigin tennur, föst tanngervi í munni eins og krónur og brýr eða skrúfuð implönt. 

Í dag eru um það bil helmingur aldraðra með rúmlega 20 eigin tennur í munni en til dæmis 

árið 2000 voru ekki nema 20% aldraðra með þann fjölda eigin tanna (Embætti Landlæknis, 

2019). Miða við þessa þróun má búast við því að hlutfall aldraðra með sínar eigin tennur 

muni hækka á næstu árum. Með þessum fjölda eigin tanna fjölgar föstum tanngervum eins 

og krónum, brúm eða implöntum og því mikilvægt að auka kennslu í munnhirðu hjá 
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einstaklingum með slík gervi. Í þessari rannsókn voru einungis tveir þátttakendur sem 

sögðu að í kennslu varðandi munnhirðu væri farið yfir munnhirðu hjá einstaklingum með 

föst tanngervi. 

Millitannaburstar eru áhrifaríkasta aðferðin til þess að þrífa tannsýklu milli tanna 

samanborið við tannstöngla eða tannþráð (Richards, 2018; Särner o.fl., 2010). Að því 

sögðu er áhugavert að sjá að einungis þrír þátttakendur töldu upp millitannabursta sem 

kennslubúnað sem notast var við í verklegri kennslu í munnhirðu. 

Rannsókn var gerð á gagnsemi rafmagnstannburstunar og venjulegrar tannburstunar, þar 

sem niðurstöður leiddu í ljós að rafmagnstannburstar með snúningssveiflu hreinsuðu 

tannsýklu af tönnum betur en venjulegir tannburstar (Robinson o.fl., 2005). Starfsfólk 

hjúkrunarheimila hefur talað um að rafmagnstannburstar séu þægilegri til þess að sinna 

munnhirðu sjúklinga heldur en notkun venjulegra tannbursta (Samson o.fl., 2008). Miðað 

við þessar niðurstöður ætti kennsla á notkun rafmagnstannbursta að vera nauðsynlegur 

þáttur í kennslu um munnhirðu. Einungis tveir þátttakendur þessarar rannsóknar svöruðu 

að rafmagnstannburstar væru notaðir í kennslu. 

5.1.4 Námsefni og námsmat 
Þátttakendur þessarar rannsóknar voru spurðir hvaða námsefni væri stuðst við í kennslu 

sinni. Niðurstöður leiddu í ljós að þær bækur sem aðallega væri stuðst við í kennslu 

varðandi munnheilsuvernd voru kennslubækur í hjúkrun eða sambærileg kennsluhefti. 

Kennslubókin Fundamentals of Nursing eftir Potter og Perry er ein þeirra bóka sem oftast 

var nefnd á nafn. Sú bók er 46 kaflar sem allir fjalla um mismunandi viðfangsefni, taka 

skal fram að ekki er neinn kafli sem tileinkaður er munnheilsuvernd.  

Algengast var að kunnátta nemenda varðandi munnheilsu væri metin innan annarra faga 

og að kunnátta nemenda varðandi munnhirðu væri metin með prófum eða verkefnum. 

Áhugavert var að sjá að þeir þátttakendur sem töldu nemendur sína ekki nægjanlega 

undirbúna til þess að annast munnheilsu og munnhirðu sjúklinga að námi loknu voru ekki 

með neitt fyrirframskilgreint námsmat til þess að meta kunnáttu nemenda sinna.   

5.2 Almennar umræður 
Við úrvinnslu á niðurstöðum sá rannsakandi atriði sem hefðu mátt íhuga betur við 

uppsetningu spurningalista. Í spurningalista hefði mátt bæta við spurningu um hvort 

nemendur fái kennslu í að skima munnhol sjúklinga og hvort nemendur fái kennslu um 
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algenga munnkvilla, eins og munnþurrk eða tannholdsbólgu, og ef svo er hvaða 

munnkvilla þeir fengju kennslu um. Spyrja hefði mátt hversu margar kennslustundir 

nemendur fá samtals í munnheilsuvernd þar sem kennsla í munnheilsu og munnhirðu 

tvinnast oft samann og þátttakendur svara þess vegna ekki alveg réttum fjölda 

kennslustunda sem veldur skekkju í niðurstöðum. 

5.3 Ályktun 
Þrátt fyrir að nánast allir þátttakendur svöruðu játandi með að kennsla í munnheilsuvernd 

væri í námsskrá í sjúkraliðanámi, félagsliðanámi og í grunnnámi hjúkrunarfræði, þá mátu 

kennarar þekkingu nemenda sinna varðandi munnheilsuvernd ófullnægjandi og töldu 

nemendur ekki nægilega undirbúna til að annast munnheilsu og munnhirðu sjúklinga að 

námi loknu. Munnurinn og munnholið er hluti af líkamanum og er það greinilegt að þörf 

sé á því að útbúa ákveðin námsviðmið er varðar kennsluefni tengt munn- og 

tannsjúkdómum til þess að efla nám og þar af leiðandi efla gæði heilbrigðisþjónustu. 

Mikilvægt er að búa til ákveðin námsmarkmið fyrir munnheilsuvernd í námi 

heilbrigðisstarfsfólks til þess að tryggja að allir hafi þá þekkingu sem þarfnast til þess að 

sinna munnhirðu annarra.  

Niðurstöður leiddu meðal annars í ljós að tenging virtist vera á milli fjölda kennslustunda 

og gæða kennslu um munnheilsu og má því ætla að aukinn fjöldi kennslustunda í 

munnheilsuvernd auki gæði kennslunnar. Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum í 

tengslum á milli fjölda kennslustunda og gæða kennslu. 
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Viðauki  

Viðauki 1  

Kynningarbréf 

Ágæti viðtakandi. 

Kærar þakkir fyrir áhuga þinn á að taka þátt í rannsókninni „Munnheilsa sjúklinga, þjálfun 

og undirbúningur starfsfólks í umönnun“.  

Óskað er eftir áhugasömum þátttakendum úr hópi starfsfólks og stjórnenda námsbrauta 

sem sjá um menntun starfsfólks í umönnun/hjúkrun hér á landi. Einkum þeirra sem koma 

að skipulagningu náms og kennslu í greinum sem snúa að þjálfun nemenda í 

tannheilbrigðisþjónustu sjúklinga. 

Markmiðið er að skoða hvernig námsbrautir undirbúa með kennslu nemendur í að greina 

og annast almenna munnheilsu ólíka sjúklingahópa. Væntingar eru til þess að nýta megi 

niðurstöður rannsóknar til kennsluþróunar, námsefnisgerðar eða til að skipuleggja 

þverfræðilegt samstarf heilbrigðisstétta (tannlæknar, hjúkrunarfræðingar, tannfræðingar, 

sjúkraliðar, félagsliðar o.s.frv.) á þessu sviði. 

Þátttaka í rannsókninni er ópersónugreinanlega og verður gögnum eytt að úrvinnslu 

lokinni.  

Áætlað er að það taki 5-10 mínútur að svara könnuninni. 

Auk undirritaðar mun Elsa Hlíðberg Hauksdóttir vinna undir leiðsögn við úrvinnslu 

gagna, niðurstöður verða birtar í BS verkefni hennar við Tannlæknadeild Háskóla 

Íslands og sem vísindagrein. 

Kveðja 

Aðalheiður Svana Sigurðardóttir og Elsa Hlíðberg Hauksdóttir 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar 

Aðalheiður Svana Sigurðardóttir 

formaður námsbrautar í tannsmíði 

Vatnsmýrarvegi 16, 101 Reykjavík 

Netfang: adalhsvana@hi.is 

Sími: 525-4892, 899-0799 
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Viðauki 2 

Spurningarkönnun 
 

Munnheilsa sjúklinga, þjálfun og undirbúningur starfsfólks í umönnun 

Ágæti þátttakandi. 

Vinsamlega svaraðu könnuninni eftir bestu getu en ef spurningar eiga ekki við þig ertu 
beðin(n) um að sleppa því að svara.  

 
SKÝRINGAR: 

Munnheilsa: vísar til heilbrigðis eða sjúklegs ástand slímhúðar, tanna, tungu, gómboga 

o.s.frv. innan munnhols.  

Munnhirða: Öll þrif innan munnhols og utan á lausum gervitönnum og pörtum. 

 

1. Hver er menntun þín? 
 

* Hjúkrunarfræðingur 
* Sjúkraliði 
* Tannfræðingur 
* Tanntæknir 
* Félagsliði 
* Annað:_______________________________________________________ 

 
2. Hversu mikilvægt eða lítilvægt finnst þér að kennsla um munnheilsu og 

munnkvilla fari fram í þínu fagi? 
 

* Mjög mikilvægt 
* Frekar mikilvægt 
* Hvorki mikilvægt né lítilvægt 
* Frekar lítilvægt 
* Mjög lítilvægt 

 
3. Hversu mikilvægt eða lítilvægt finnst þér að kennsla í munnhirða sé kennd í þínu 

fagi? 
 

* Mjög mikilvægt 
* Frekar mikilvægt 
* Hvorki mikilvægt né lítilvægt 
* Frekar lítilvægt 
* Mjög lítilvægt 



40 

 
4. Hver er starfsaldur þinn í núverandi starfi? 

 
* Minni en 1 ár 
* 1 – 5 ár 
* 6 –10 ár 
* 11 –15 ár 
* 16 –20 ár 
* 21 –25 ár 
* Meiri en 25 ár 

 
5. Hefur þú sjálf(ur) starfað við umönnun og sinnt munnheilsu annarra? 

 
* Já 
* Nei 

 
6. Á hvaða skólastigi er námsbrautin sem svör þín miðast við? 

 
* Framhaldsskólastigi 
* Háskólastigi 

 
7. Fer kennsla fram um munnheilsu við þína námsbraut? 

 
* Já   
* Nei   
* Ég veit ekki 

 
8. Fer fram kennsla í munnhirðu við þína námsbraut? 

 
* Já   
* Nei   
* Ég veit ekki 

 
9. Ef kennsla fer EKKI fram um munnheilsu, hvaða atriði eitt eða fleiri telur þú 

vera mögulega skýringu?  
 

* Ekki talið nauðsynlegt 
* Fæst ekki kennari til að kenna námsefnið 
* Lítill áhugi fyrir kennslu í námsefninu 
* Ónægur stuðningur við kennslu í námsefninu 
* Tímaskortur í að kenna námsefnið 
* Ég veit ekki 
* Annað:_______________________________________________________ 

 
10. Ef kennsla fer EKKI fram í munnhirðu, hvaða atriði, eitt eða fleiri telur þú vera 

mögulega skýringu?  
 

* Ekki talið nauðsynlegt 
* Fæst ekki kennari til að kenna námsefnið 
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* Lítill áhugi fyrir kennslu í námsefninu 
* Ónægur stuðningur við kennslu í námsefninu 
* Tímaskortur í að kenna námsefnið 
* Ég veit ekki 
* Annað:_______________________________________________________ 

 

11. Hversu margar kennslustundir áætlar þú að séu kenndar um munnheilsu í 
náminu í heild?  

 
Svar:_________________________________________________________ 
 

12. Hversu margar kennslustundir áætlar þú að séu kenndar í verklegri munnhirðu í 
náminu í heild?  

 
Svar:_________________________________________________________ 
 

13. Fer kennsla um munnheilsu fram í sér áfanga eða er námsefnið kennt innan 
annarra faga? 

 
* Sér áfangi 
* Kennt innan annarra faga 
* Ég veit ekki 

 
14. Hver er menntun þess kennara sem kennir sð mestu leiti námsefni um munnheilsu 

við námsbrautina? 
 

* Félagsliði 
* Hjúkrunarfræðingur 
* Sjúkraliði 
* Tannfræðingur 
* Tannlæknir 
* Tanntæknir 
* Ég veit ekki 
* Annað:_______________________________________________________ 

 
15. Hvaða námsefni er tekið fyrir í kennslu sem tengist munnheilsu? (Vinsamlegast 

tilgreindu hvaða námsefni er notað eða hefur verið útbúið fyrir kennsluna) 
 
Svar:_________________________________________________________ 
 

16. Er kennsluefni frá Embætti Landlæknis um munnhirðu fólks með sérþarfir notað 
við námsbrautina? 

 
* Já 
* Nei 
* Ég veit ekki 
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17. Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í fræðilegri kennslu? (Vinsamlega merktu við 
allt sem við á).  

 
* Fyrirlestrar 
* Myndbönd 
* Tilfelli kynnt í máli og myndum 
* Sýnikennsla 
* Ég veit ekki 
* Annað:_______________________________________________________ 

 
18. Hvaða námsefni er stuðst við í kennslu í munnhirðu? (Vinsamlegast tilgreindu 

hvaða námsefni er notað eða hefur verið útbúið fyrir kennsluna)  
 
Svar:_________________________________________________________ 
 

19. Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í verklegri kennslu í munnhirðu? (Vinsamlega 
merktu við allt sem við á).  

 
* Fyrirlestrar 
* Myndbönd 
* Tilfelli kynnt í máli og myndum 
* Sýnikennsla með sjúkling eða staðgengil hans 
* Ég veit ekki 

 
20. Hvaða kennslubúnaður er nýttur í verklegri kennslu? (Vinsamlega merktu við allt 

sem við á) 
 

* Tannburstar 
* Tannþráður 
* Millitannaburstar 
* Rafmagnstannburstar 
* Munnklossar 
* Hreinsun tanngerva (efni og eða áhöld) 
* Tannstönglar 
* Flúortannkrem 
* Tannkrem 
* Fljótandi handsápa 
* Hreinsiefni fyrir gervitennur 
* Klórhexidín 
* Ég veit ekki 
* Annað:_______________________________________________________ 

 
21. Fer kennsla í munnhirðu fram fyrir ólíka hópa af einstaklingum? (vinsamlega 

merktu við allt sem við á)  
 

* Aldraðir 67 ára og eldri 
* Aldraðir með minnisglöp eða heilabilun 
* Börn yngri en 18 ára 
* Fullorðnir 19 - 67 ára 
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* Fjölfatlaðir  
* Hreyfihamlaðir 
* Einstaklingar með brýr, tannplanta, skrúfuð tanngervi sem eru föst í munni 
* Einstaklingar með laus tanngevri sem hægt er að taka úr munni og þrífa 
* Rúmfasti einstaklingar (tengdir við tæki eða ekki) 
* Ég veit ekki 
* Annað:________________________________________________________ 

 
22. Er skylda að nemendur ljúki námi í fræðilegum eða verklegum námskeiðum um 

munnheilsu og munnhirðu? 
 

* Já 
* Nei 
* Ég veit ekki 

 
23. Hvernig er kunnátta nemenda metin varðandi munnheilsu? (Vinsamlega merktu 

við allt sem við á). 
 

* Ekki sérstakt námsmat 
* Frammistaða metin innan annarra faga 
* Munnlegt próf 
* Skriflegt próf eða verkefni 
* Verklegt próf 
* Ég veit ekki 
* Annað:_______________________________________________________ 

 
24. Hvernig er kunnátta nemenda metin varðandi verklega munnhirðu? (Vinsamlega 

merktu við allt sem við á).  
 

* Ekki sérstakt námsmat 
* Frammistaða metin innan annarra faga 
* Munnlegt próf 
* Skriflegt próf eða verkefni 
* Verklegt próf 
* Ég veit ekki 
* Annað:_______________________________________________________ 

 
25. Ef þú kennir námsefnið, hvernig metur þú áhuga nemenda þinna á námi sem 

varðar munnheilsu og munnhirðu? 
 

* Mjög mikill áhugi 
* Mikill áhugi 
* Hvorki mikill né lítill áhugi 
* Lítill áhugi 
* Mjög lítill áhugi 
* Ég veit ekki 

 
26. Telur þú að nemendur við námsbrautina séu nægjanlega undirbúnir til að annast 

munnheilsu og munnhirðu sjúklinga að loknu námi? 
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* Já 
* Nei 
* Ég veit ekki 
* Annað:_______________________________________________________ 

 
Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi könnunina? 

Svar:_________________________________________________________ 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, könnuninni er lokið. 

 

 

 


