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Útdráttur 

Tilgangur: Þekking barnshafandi kvenna á Íslandi á tengslum milli meðgöngu og 

mögulegra munnkvilla er á huldu. Markmið rannsóknarinnar var að kanna almenna 

þekkingu barnshafandi kvenna á Íslandi á mögulegum áhrifum meðgöngu á tannheilsu og 

mögulegum kvillum sem kunna að koma upp eða aukast á meðan á meðgöngu stendur.  

Aðferðir: Í rannsókninni var notast við megindlega aðferðafræði þar sem rafræn 

spurningakönnun var send út og notað snjóboltaúrtak til að ná til þátttakenda. Könnuninni 

var dreift á Facebook bæði í opna og lokaða hópa. Notast var við lýsandi tölfræði til að 

birta niðurstöður. 

Niðurstöður: Alls tóku 300 barnshafandi konur þátt í rannsókninni. Ríflega helmingur 

56,0% (n = 168) þeirra var 30 ára og yngri og meiri hluti 61,0% (n = 183) var með 

háskólamenntun. Út frá meðaleinkunn á þekkingu þátttakenda á tannholdsbólgu, reyndist 

meirihluti 62,5% þekkja einkenni tannholdsbólgu og 61,5% þekkja atriði sem minnka 

áhættu á tannholdsbólgu. Hins vegar þekkir minnihluti 42,7% orsakir tannskemmda  og   

37,2% tannholdsbólgu. Meirihluti þátttakenda, 76,7%, telur sig ekki hafa fengið fræðslu 

um tannheilsu á meðgöngu og yfirgnæfandi meirihluti, 93,0%, telur þörf á frekari fræðslu. 

Flestir (80,4%) myndu vilja fá fræðslu um tengsl meðgöngu og munnkvilla í Mæðravernd. 

Ályktun: Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að þekking barnshafandi kvenna 

á Íslandi á áhrifum meðgöngu á tannheilsu sé ábótavant. Fáar telja sig hafa fengið fræðslu 

um efnið og mikill meirihluti er sammála því að þörf sé á betri fræðslu um tannheilsu á 

meðgöngu til barnshafandi kvenna. 

Efnisorð: Tannsmíði, tannheilsa, meðganga, tannholdsbólga, samfélagsmiðlar 
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Abstract 

Purpose: The knowledge of pregnant women in Iceland about the relationship between 

pregnancy and possible affect on oral health is unknown. The aim of this study was to 

evaluate the general knowledge of pregnant women in Iceland about possible effects of 

pregnancy on dental health that may arise or increase during pregnancy. 

Methods: Quantitative methodology was used in the study in which an online 

questionnaire was distributed and a snowball sample was used to reach participants. The 

survey was distributed on Facebook in both open and closed groups. Results were 

presented with descriptive statistics. 

Results: A total of 300 participants answered the questionnaire. Over half of them, 56.0% 

(n = 168), were 30 years old or younger, and the majority, 61.0% (n = 183),  had a 

university degree. Based on the average rating of statements, the majority was familiar 

with the symptoms of gingivitis (62.87%), and factors that can reduce the risk of gingivitis 

(61.50%), while fewer were familiar with the causes of tooth decay (42.70%) and gingivitis 

(37.22%). The majority, 76.7%, believes that they have not receved any education on the 

subject, and the vast majority, 93.0%, believes that further education is needed. Most 

participants, 80.4%, would like to receive education in prenatal care. 

Conclusion: The results indicate that knowledge of risk factors of pregnancy on dental 

health among Icelandic pregnant women is deficient. Few participants have received 

education on the subject and the vast majority agreed that there is a need for better 

education on dental health during pregnancy. 

Key words: Dental technology, Dental health, Pregnacy, Gingivitis, Social media  
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Þessi ritgerð er tileinkuð öllum barnshafandi konum á Íslandi 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 16 ECTS eininga rannsóknarverkefni í 180 eininga BS námi í tannsmíði 

við Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin er unnin af Ástu Lind Hannesdóttur 

Gränz tannsmiðanema, undir leiðsögn Aðalheiðar Svönu Sigurðardóttur, formanns 

námsbrautar í tannsmíði, og Ásthildar Þóru Reynisdóttur, aðjunkts. 

Hugmynd að rannsóknarefni kviknaði þegar ég gekk með seinna barn mitt en það var á 

sama tíma og drög að rannsóknaráætlun var gerð á haustmisseri 2020. Ritgerðarskrif og 

rannsókn var svo unnin á vormisseri 2022. 

Eftir að hafa spurst fyrir í kringum mig fannst mér skortur á þekkingu á þessu sviði hjá 

konum sem gengið hafa með eitt eða fleiri börn og langaði því að kanna þetta betur. 

Mér finnst mjög mikilvægt að barnshafandi konur fái þá fræðslu sem þarf um tannheilsu á 

meðgöngu svo hægt sé að koma í veg fyrir tannheilsutengd vandamál á meðgöngu. 
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Hugtök og skammstafanir 

ADA flokkar Ⅰ-Ⅳ: Í tannholdsfræði eru sjúklingar með tannholdssjúkdóma flokkaðir í 

fjóra flokka: 

 ADA Ⅰ: Tannholdsbólga (e. gingivitis), tennur hafa fulla festu, blæðir 

undan sárakanna (e. probing). 

 ADA Ⅱ: Tannvegsbólga (e. periodontitis) á frumstigi, tennur byrjaðar 

að missa festu (3-4 mm djúpir pokar), blæðir undan sárakanna, 

staðbundið undanhald tannholds, jafnvel byrjandi festutap í rótarklofi 

(Ⅰ.stig). 

 ADA Ⅲ: Nokkur tannvegsbólga, tennur farnar að tapa talsverðri festu 

(4-6 mm djúpir pokar), blæðir undan sárakanna, festutap í rótarklofi 

jaxla komið á Ⅰ. og Ⅱ. stig, byrjandi los á tönnum (1.gráða). 

 ADA Ⅳ: Mikil tannvegsbólga, tennur hafa tapað mikilli festu ( >6 mm 

djúpir pokar), blæðir undan sárakanna, festutap í rótarklofi jaxla orðið 

mikið (Ⅱ.- Ⅲ. stig), tennur farnar að losna (2. eða 3.gráða). 

 

Glerungseyðing:  Eyðing tannvefs af völdum efnafræðilegra ferla óháð bakteríum. 

 

Glerungur: Harðasti vefur líkamans. Harðasti vefur líkamans. Myndar ysta hjúp 

krónuhluta allra tanna og ver tannbein þeirra. 

 

pH gildi: Mælieining sem segir til um hversu súr, hlutlaus eða basísk viðkomandi lausn 

er. Hlutlaust pH gildi er 7. 

 

Tannáta: Tannáta er tannskemmd í tannbeini og glerung getur verið misalvarleg. 

Hún er auðkennd eftir alvarleika eftir því hversu djúp skemmdin er í 

tönninni. 

Tannhald (e.periodontium): Samheiti yfir stoðvefi tanna; tannhold, tannhaldsþræði 

(e.periodontal ligament), steinung (e.cementum) og stoðbein tanna 

(e.alveolar bone proper).  



x 

Tannhaldsbólga (e.periodontitis): Bólgusjúkdómur sem veldur óafturkræfum 

breytingum á festu tanna, bólgu í tannholdi, blæðingu við 

pokamælingu, beintapi. 

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

tannhold, hjálpar til við að halda tönnum í stæði sínu. 

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

blæðir undan pokamæli við pokamælingu. 

Tannholdssjúkdómur (e. periodontal disease):  Bólgusjúkdómur sem ræðst á tannhaldið 

(e. periodontium). Sýking í stoðvefjum tanna veldur bólgum í tannholdi 

sem hefur áhrif á festu og getur leitt til tannloss. 

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. 

Örverur (e. microbiome): Örsmáar verur sem aðeins sjást í smásjá (bakteríur, sveppir 

og veirur). Lifandi verur sem sjást ekki með berum augum. Þær geta 

borist milli manna og valdið sjúkdómum en eru þó ekki allar 

hættulegar. Í sumum tilfellum eru örverur nauðsynlegar til að viðhalda 

lífi. 
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Þakkir 

Kærar þakkir vil ég færa leiðbeinendum mínum, Aðalheiði Svönu Sigurðardóttur, 

formanni námsbrautar í tannsmíði, og Ásthildi Þóru Reynisdóttur, aðjúnkt, fyrir tilsagnir 

og ábendingar við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir hvatningu 

og stuðning í gegnum námið og tengdaforeldrar mínir fá sérstakar þakkir fyrir barnapössun 

og aðstöðu fyrir ritgerðaskrifin.   

Síðast en ekki síst vil ég þakka öllum þeim sem gerðu þessa rannsókn mögulega, gáfu sér 

tíma til að svara spurningalistanum og deildu honum fyrir mig. 
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1 Inngangur  

Rannsóknir hafa sýnt að meðganga hefur víðtæk áhrif á líkamsstarfsemi þungaðra kvenna, 

sem m.a. má rekja til ójafnvægis í hormónaframleiðslu og minnkaðra ónæmisviðbragða á 

meðgöngu. Afleiðing þess í munnholi getur meðal annars verið aukin tíðni 

tannholdssjúkdóma og er tannholdsbólga vel þekkt hjá þunguðum konum (Penmetsa o.fl.,  

2018).  

Góð munnheilsa skiptir ekki aðeins máli fyrir hina verðandi móður því talið er að tengsl 

séu á milli tannholdssjúkdóma á meðgöngu og aukinnar hættu á léttbura og 

fyrirburafæðingum (Togoo o.fl.,  2019). Í forvarnarskyni til að draga úr áhættu á 

tannheilsutengdum vandamálum er mikilvægt að þungaðar konur gefi þessu gaum.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna almenna þekkingu barnshafandi kvenna á Íslandi 

á mögulegum áhrifum meðgöngu á tannheilsu og mögulegum kvillum sem kunna að koma 

upp eða aukast meðan á meðgöngu stendur. Leitast var við að svara spurningunni: „Hver 

er almenn þekking barnshafandi kvenna á Íslandi á tannheilsu á meðgöngu?“ og meta útfrá 

því hvort þörf sé á frekari fræðslu þess efnis til barnshafandi kvenna. Í forvarnarskyni, til 

að draga úr áhættu á tannheilsutengdum vandamálum, er mikilvægt að barnshafandi konur 

gefi þessu vandamáli gaum. 
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2 Yfirlitsgreinar 

Góð munnheilsa skiptir ekki aðeins máli fyrir hina þunguðu móður því munnsjúkdómar á 

meðgöngu virðast einnig geta haft afleiðingar fyrir hið ófædda barn. Rannsóknir benda til 

þess að tengsl séu á milli tannholdssjúkdóma á meðgöngu og hættu á léttbura- og  

fyrirburafæðingum, auk þess sem bakteríu-og örveruflóra í munni móður getur yfirfærst til 

barnsins (Agarwal o.fl.,  2020; Paglia,  2017; Penmetsa o.fl.,  2018; Togoo o.fl.,  2019). 

Léttburi er barn sem fæðist undir 2.500 grömmum og fyrirburi er barn sem fæðist fyrir 

37.viku meðgöngu, áður en fullri meðgöngulengd er náð, en það getur haft skaðleg áhrif á 

heilsu barnsins (Pusdekar o.fl.,  2020). 

Þess ber að geta að rannsókn Iheozor Ejiofor o.fl. (2017), á tengslum tannholdssjúkdóma 

og fyrirbura- og léttburafæðinga, bendir til þess að þörf sé á frekari rannsóknum. Í þeirri 

rannsókn var árangur meðferðar gegn tannholdsbólgum á meðgöngu borinn saman við 

enga meðferð á meðgöngu. Niðurstöður sýndu lítinn mun á milli hópanna og að rannsóknir 

gætu tæplega staðfest með óyggjandi hætti að tannholdssjúkdómar á meðgöngu orsökuðu 

fyrirbura-, og léttburafæðingar (Iheozor-Ejiofor o.fl.,  2017).  

Á eðlilegri meðgöngu verður u.þ.b. tíföld aukning á estrógeni og þrjátíuföld aukning á 

prógesteróni, sem hvoru tveggja eru kvenhormón, en mikið magn af þessum hormónum í 

blóðrás getur leitt til tannholdsbólgu, ofvaxtar í tannholdi og munnvatnsbreytinga. Helstu 

einkenni tannholdsbólgu eru bólga, roði, eymsli og blæðing úr tannholdi (Agarwal o.fl.,  

2020). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið víðsvegar um heim um þekkingu barnshafandi kvenna 

á tannheilsu á meðgöngu hafa margar hverjar átt það sameiginlegt að sýna að þekkingu sé 

ábótavant og þörf sé á frekari fræðslu. Heilbrigðisteymi í Suður-Arabíu rannsakaði 

þekkingu barnshafandi kvenna á tannholdsbólgu á meðgöngu og þau áhrif sem slíkt kynni 

að hafa á tannheilsu barnsins. Rannsakendur komust að því að 42,6% kvenna þar í landi 

hafði heyrt um tannholdsbólgu tengda meðgöngu, án þess að hafa frekari þekkingu á 

málefninu, og 31,5% hafði hvorki heyrt um ástandið né nokkra þekkingu um það (Togoo 

o.fl.,  2019).  
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Mikilvægi góðrar munnheilsu er ótvírætt óháð aldri og kyni, en þó er mikilvægt að allar 

verðandi mæður geri sér grein fyrir því hvaða áhrif meðganga getur mögulega haft á 

munnheilsu og almenna heilsu bæði móður og barns. 

2.1 Munn- og tannheilsa 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi góðrar munn-og tannheilsu og hugsanlega 

meðgöngutengda áhættuþætti sem skipt geta sköpum á meðgöngu. Yfirlitið beinir  

athyglinni sérstaklega  að þekktum vandamálum sem tengjast tannheilsu og meðgöngu. 

2.1.1 Tengsl tannheilsu og almennrar heilsu 

Oft hefur verið sagt að góð heilsa hefjistí munninum, en hvað þýðir það?  

Munnheilsa hefur bæði líkamleg-og sálræn áhrif. Hún hefur áhrif á tal, tyggingu, sjálfsálit, 

félagslega vellíðan, lífsgæði og þroska barna svo eitthvað sé nefnt (Sheiham,  2005). 

Þannig getur t.d. tannáta eða bólgusjúkdómar haft slæm áhrif á matar-og svefnvenjur, sem 

hefur áhrif á nauðsynlega næringarinntöku og efnaskiptaferli líkamans, sem aftur hefur 

víðtæk líkamleg-og sálræn áhrif. 

Árið 2016 skilgreindi FDI World Dental Federation „munnheilsu“ á eftirfarandi hátt:  

Munnheilsa er margþætt og felur í sér eiginleikann að tala, brosa, lykta, smakka, 

snerta, tyggja, kyngja og tjá margvíslegar tilfinningar með svipbrigðum af öryggi 

og án sársauka, óþæginda og sjúkdóma. Hún er grundvallarþáttur heilsu og 

líkamlegrar og andlegra vellíðunar. Hún fellur saman við áhrif gilda og viðhorfa 

fólks og samfélaga. Hún endurspeglar lífeðlisfræðilega, félagslega og sálræna 

eiginleika sem eru nauðsynlegir fyrir lífsgæði. Hún er undir áhrifum af breyttri 

upplifun, skynjun, væntingum og getu einstaklingsins til að laga sig að aðstæðum. 

(Glick o.fl.,  2016). 

Góð tannheilsa skiptir ekki aðeins máli fyrir góða munnheilsu heldur hefur hún einnig áhrif 

á almenna heilsu. Læknisfræðileg vísindi  hafa sýnt a góð heilsa hefjist í munninum. Að 

hafa góða tannheilsu snýr ekki aðeins að munnheilsu heldur er hún ein undirstaða 

almennrar heilsu og vellíðunar í nútíma samfélagi. Með því að huga að góðri munnheilsu 

er einnig verið að fyrirbyggja aðra heilsutengda kvilla og bæta lífsgæði. Sambandið milli 

munnheilsu og almennrar heilsu hefur verið rannsakað í áratugi og hægt er að tengja marga 

heilsukvilla við munnheilsu. Sem dæmi má nefna þá hafa tannholdssjúkdómar verið 

tengdir við langvinna sjúkdóma eins og hjarta- og æðasjúkdóma, háan blóðþrýsting, 

heilablóðfall, sykursýki, vitglöp og öndunarfærasjúkdóma. Þó að orsakasamhengi milli 

munnheilsu og almennrar heilsu sé enn að miklu leiti óþekkt, eru ótal sannanir um 

sameiginlega áhættuþætti sem tengja þetta tvennt saman. Það undirstrikar hversu 
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mikilvægt það er að samþætta munnheilsu og almenna heilsustefnu og að huga að munn- 

og tannheilsu á öllum lífsskeiðum, þ.m.t. á meðgöngu (Fiorillo,  2019; Sabbah o.fl.,  2019). 

2.2 Tannheilsa á meðgöngu 

Grunnur að munnheilsu barns er lagður í móðurkviði. Talið er að tíminn frá getnaði að 

tveggja ára aldri barns sé sá mikilvægasti til að leggja grunn að góðri tannheilsu til 

frambúðar. Næring móður, munnhirða og lífsstílsval eru grunnstoðir góðrar heilsu móður 

og barns. Þar sem aukin hætta er á tannholdssjúkdómum, tannskemmdum og hærri tíðni 

glerungseyðingar á meðgöngu, er góð munnhirða og eftirlit hjá tannlækni lykilatriði fyrir 

munnheilsu, og þar með almenna heilsu, móður og barns. Fyrstu rannsóknir sem lýstu 

aukinni tíðni tannholdsbólgu á meðgöngu eru frá árinu 1933, svo þessir þættir hafa verið 

skoðaðir í fleiri áratugi. Sýnt hefur verið fram á marktækt samband á milli munnheilsu 

barns og munnheilsu móður, sem ætti að undirstrika mikilvægi góðrar fræðslu til 

barnshafandi kvenna um munnheilsu og tengda áhættuþætti sem fylgt geta meðgöngu. 

Margar rannsóknir sem hafa verið gerðar um viðhorf og þekkingu barnshafandi kvenna á 

meðgöngutengdum áhættuþáttum og mögulegum afleiðingum þeirra fyrir munnheilsu, 

hafa sýnt að þekkingu þeirra sé ábótavant. Í nýlegri rannsókn frá Þýskalandi er niðurstaðan 

sú sama, en þar töldu meira en 60% barnshafandi kvenna þekkingu sína á mikilvægi 

munnhirðu ófullnægjandi (Kühle og Wacker,  2020). 

Rannsóknir frá mismunandi löndum þar sem barnshafandi konur meta sjálfar ástand 

tannholds á meðgöngu hafa sýnt að 30-60% kvenna upplifir eitt eða fleiri einkenni 

tannholdsbólgu á meðgöngu. Blæðing úr tannholdi við tannburstun er algengasta einkennið 

og þar á eftir verkir eða þroti í tannholdi, en skyndileg blæðing úr tannholdi og roði eru 

sjaldgæfari. Í hollenskri þversniðsrannsókn frá 2017 voru barnshafandi konur beðnar um 

að fylla út spurningalista í mæðravernd, þar sem þær áttu að meta eigin tannheilsu fyrir og 

á meðgöngu út frá tannhirðuvenjum, hvenær þær fóru síðast til tannlæknis og ástandi 

tannholds. Flestar  konurnar greindu frá breytingum í tannholdi á meðgöngu, samanborið 

við ástand tannholds fyrir meðgöngu (Stelmakh o.fl.,  2017).  

Nýleg könnun sem gerð var á Ítalíu meðal kvenna á barneignaraldri sýndi að margar þeirra 

höfðu litla þekkingu eða rangar hugmyndir um munnheilsu mæðra og barna. Að auki sýndi 

könnunin að þekking og áhersla heilbrigðisstarfsmanna á málefninu væri ófullnægjandi. 

Flestir þeirra gerðu sér grein fyrir að umönnun og eftirlit með tannheilsu væri mikilvægt 

en viðurkenndu þó að þeir hvorki vísuðu sjúklingum sínum til tannlæknis né spyrðu hvort 
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þeir hefðu farið í tannskoðun síðastliðið ár. Af niðurstöðunum má draga þá ályktun að brýn 

þörf sé fyrir upplýsingaherferðir þess efnis meðal umönnunaraðila barnshafandi 

kvenna (Paglia,  2022). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var um fyrirbyggjandi meðferðir tengdri tannheilsu 

barnshafandi kvenna í Póllandi, fékk yfir helmingur þeirra ekki kennslu eða fræðslu um 

munnhirðu á meðgöngu (Przeklasa-Bierowiec o.fl.,  2020). Helstu uppsprettur þekkingar 

þeirra um munnhirðu voru internetið (66,3%), tannlæknar (43,1%) og ljóðmæður (17,9%). 

Flestar kvennanna voru meðvitaðar um að það væri aukin áhætta á tannskemmdum á 

meðgöngu (71%) og 32% þeirra vissi að best væri að fara til tannlæknis á öðrum þriðjungi 

(4-6 mánuðir) meðgöngu.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að konur með hærra 

menntunarstig höfðu betri þekkingu á munnheilsu en minna menntaðar konur, en ljóst þótti 

að almennt þyrfti að auka vitund barnshafandi kvenna um fyrirbyggjandi meðferðir gegn 

slæmri tannheilsu. 

Margar heilbrigðisstofnanir hafa lýst því yfir að lýðheilsumarkmið eigi að miða að góðri 

munnheilsu og gefið út yfirlýsingar þess efnis að bæta þurfi munnheilsu barnshafandi 

kvenna, ungbarna og barna, þar sem niðurstöður rannsókna sýna fram á möguleg tengsl 

milli aukinnar áhættu á tannholdsjúkdómum og neikvæðra afleiðninga þeirra fyrir 

barnshafandi konur. Meðal þeirra stofnana eru eftirfarandi: 

- National Center for Education in Maternal and Child health  

- American Academy of Pediatrics 

- American College of Obstetricians and Gynecologist 

- American Academy of Pediatric Dentistry 

- American Academy of Periodontology og the American Dental Association 

Í ljósi þess sem fyrr segir hafa staðlaðar leiðbeiningar um munnheilsu kvenna fyrir 

heilbrigðisstarfsmenn verið útbúnar, þar sem fram kemur að munnheilsuvernd skuli vera 

hluti af mæðravernd. (Lachat o.fl.,  2011). 

Þrátt fyrir að alþjóðlegar leiðbeiningar staðfesti að hægt sé að meðhöndla flesta 

tannsjúkdóma hjá barnshafandi konum, hafa rannsóknir sýnt að enn sé mikil tregða hjá 

tannlæknum að meðhöndla barnshafandi konur. Ástæður þess eru einkum taldar vera 

fáfræði og ótti. Einnig eru margar konur sem bíða með tannlæknaskoðun þar til eftir 

meðgöngu af ýmsum ástæðum, en staðfest er að nær öll meðferð á meðgöngu hjá tannlækni 

sé örugg. Vegna líffræðilegra breytinga sem geta haft slæm áhrif á tannheilsu á meðgöngu 
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er mælt með því að allar barnhafandi konur fari í eftirlit til tannlæknis og fái viðunandi 

fræðslu um tannhirðu og áhættuþætti (Favero o.fl.,  2021). 

2.2.1 Áhrifaþættir á tannheilsu á meðgöngu 

Í grein Þórarins J. Sigurðarsonar, sem birt var í Tannlæknablaðinu árið 2007, er fjallað um 

kenningar um tengsl tannholdsbólgu við aðra algenga sjúkdóma, svo sem hjarta- og 

æðasjúkdóma og sykursýki, ásamt tengslum tannholdsbólgu við léttbura- og 

fyrirburafæðingar (Sigurðsson,  2007). Þar segir að tannholdsbólga og létt- og 

fyrirburafæðingar eigi sér líklega sameiginlega áhættuþætti og margar rannsóknir hafa 

ályktað að tenging sé þar á milli þótt ekki sé búið að sanna það að fullu. Ein kenningin 

byggir á því að almenn ónæmissvörun, sem eykur magn ónæmisboðefna í blóði, þ.m.t. 

prostaglandíns, fer í gang vegna eiturefna (lipopolysaccarides, LPS) frá bakteríum sem 

valda tannholdsbólgu. Þessi aukning á ónæmisboðefnum í blóði getur haft áhrif á samdrátt 

legsins, annarsvegar vegna aukinna oxítocin framleiðslu og hinsvegar vegna 

próteinsundrandi áhrifa sem ónæmisboðefnin geta haft á líknarbelginn. Hvorutveggja getur 

komið fæðingu af stað og talið er að þessi prótein sem um ræðir eigi þátt í að eðlileg fæðing 

fari í gang. 

Líkt og fyrr segir getur áhætta á ákveðnum tann-og munnsjúkdómum hjá móður aukist á 

meðgöngu, en ástæður þess geta bæði verið líffræðilegar og lífsstílstengdar. Áður hefur 

verið rætt um hormónabreytingar sem áhættuþátt m.t.t. tannholdsbólgu (e. gingivitis), en 

tannholdsbólga getur einnig þróast vegna breytinga á örveruflóru munns á meðgöngu, sem 

ýkir ónæmissvörun við bakteríum í tannholdi (Hartnett o.fl.,  2016). Aðrir áhættuþættir 

koma til sögunnar þegar áhætta á tannátu (e. dental caries) á meðgöngu er metin, s.s 

breytingar á mataræði, munnþurrkur, slæm tannhirða og magasýra tengd uppköstum. Þeir 

þættir eru dæmi um lífsstílsbreytingar sem orðið geta á meðgöngu, en slæm tannhirða getur 

þá t.d. stafað af ógleði (Martínez-Beneyto o.fl.,  2011). Ógleði með uppköstum eykur þá 

einnig á líkur á glerungseyðingu (e. dental erosion), sem er afleiðing þess að magasýra 

berst upp í munnhol og veldur eyðingu á glerungi tanna vegna súrleika síns (Enabulele og 

Ibhawoh,  2014). Óhætt er að segja að flestar konur finni fyrir ógleði á meðgöngu en 

alvarleikinn getur þó verið mismikill. 

Auk fyrrnefndra tanntengdra sjúkdóma getur meðganga haft í för með sér auknar líkur á 

slímhúðarbreytingum. Pyogenic granuloma er dæmi um slíka breytingu, en um er að ræða 

rauðan hnúð eða góðkynja æðaæxli, sem getur myndast í tannholdi, munnslímhúðum eða 
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á húð vegna hormónabreytinga. Ef slíkt myndast í slímhúð á meðgöngu, einkum á 

tannholdi, kallast það granuloma gravidarum og kemur yfirleitt fram á öðrum eða þriðja 

þriðjungi meðgöngu (Sarwal og Lapumnuaypol,  2022). 

2.2.1.1 Hormónastarfssemi 

Líkt og fyrr segir verður u.þ.b. tíföld aukning á estrógeni og þrjátíuföld aukning á 

prógesteróni á eðlilegri meðgöngu, sem hvoru tveggja eru kvenhormón, en mikið magn af 

þessum hormónum í blóðrás getur leitt til tannholdsbólgu, ofvaxtar í tannholdi og 

munnvatnsbreytinga (Agarwal o.fl.,  2020). Hormónasveiflur og aukið magn af 

kvenhormónum í blóðrás kvenna á sér stað á mismunandi þroskaskeiðum á ævi kvenna. 

Hormónasveiflur verða á kynþroskaskeiði, meðgöngu, eftir tíðahvörf, hjá konum sem taka 

getnaðarvarnartöflur og á breytingarskeiði. Aukið magn kvenhormóna getur ýkt 

bólgusvörun tannholds við sýklum í bakteríuskán og eru konur því útsettari fyrir 

tannholdssjúkdómum þegar sveiflur eru á hormónastarfsemi þeirra (Boyapati o.fl.,  2021). 

Vegna þessara hormónasveiflna eru konur taldar útsettari fyrir tannholdssjúkdómum á áður 

tilteknum æviskeiðum og er tannholdsbólga mjög algeng á meðgöngu, sérstaklega á öðrum 

til áttunda mánuði meðgöngu (Women and periodontal disease,  2002). 

2.2.1.2 Örveruflóra 

Yfir 700 örverutegundir (e. microorganisms) finnast í munnholi en munnholið býr yfir 

næstflóknasta örverustofni mannslíkamans. Örverur gegna lykilhlutverki þegar kemur að 

heilsu og sjúkdómum. Örverustofn er margbreytilegur og tekur breytingum á mismunandi 

tímabilum lífsins, þar með talið á meðgöngu (Saadaoui o.fl.,  2021).  

Meirihluti örvera gegna stóru hlutverki fyrir heilsufar fólks, en geta þó einnig valdið 

sjúkdómum. Hver einstaklingur hýsir fjölbreytta örverustofna í mismunandi líkamshlutum 

og er uppsetning og virkni þeirra breytileg eftir því hvar í líkamanum þeir eru og hvaða 

hlutverki þeir gegna þar. Fjölbreytileiki örvera er einnig breytilegur eftir heilsufari 

einstaklings, arfgerð, mataræði og hreinlæti. Við fæðingu berst mikið magn af örveruflóru 

frá móður til barn, en sú örverusamsetning breytist síðan sífellt fyrstu þrjú ár barnsins en 

verður tiltölulega stöðug eftir það. Margar litlar breytingar eiga sér stöðugt stað í gegnum 

lífið og fer það eftir lífstíl, mataræði og heilsu (Dekaboruah o.fl.,  2020). 

Síðastliðin ár hafa rannsóknir á örverum leitt í ljós hvað þær gegna mikilvægu hlutverki 

fyrir ónæmiskerfið og almenna heilsu. Þegar umhverfi örvera breytist, til dæmis vegna 
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þyngdaraukningar, breytts mataræðis eða breytingar hormónastarfsemi, bregðast örverur 

við og aðlaga sig samkvæmt því. Þar sem miklar breytingar eiga sér stað í líkama kvenna 

á meðgöngu, verður veruleg breyting á örveruflórunni líka. Þekktar breytingar á 

samsetningu örvera á meðgöngu eiga sér stað  á ýmsum stöðum í líkamanum, þar á meðal 

í þörmum, leggöngum, munnholi og fylgju. Þessar örverubreytingar sem verða á 

meðgöngu eru taldar nauðsynlegar fyrir heilbrigða meðgöngu en engu að síður hafa nokkrir 

fylgikvillar meðgöngu verið tengdir við þessar örverubreytingar líkt og þegar hefur komið 

fram (Neuman og Koren,  2017). 

Magn örvera er meira hjá barnshafandi konum en þeim sem ekki eru barnshafandi og eykst 

örverumagn mest á fyrsta þriðjungi meðgöngu (1-3. mánuður). Jafnvægi á örveruflóru í 

munnholi er æskilegt til að tryggja sem heilbrigðast munnhol og þar með almenna heilsu 

á meðgöngu. Ójafnvægi getur á hinn bóginn valdið vandkvæðum, en fjöldi rannsókna hafa 

sýnt fram á tengsl á milli örveruflóru í munnholi og fylgikvilla á meðgöngu eins og 

fyrirburafæðinga, léttburafæðinga og meðgöngueitrunar svo eitthvað sé nefnt. 

Líffræðilegar breytingar og hormónabreytingar á meðgöngu geta einnig aukið líkurnar á 

ýmsum munnsjúkdómum eins og tannholds- og tannhaldsbólgu (Saadaoui o.fl.,  2021). 

2.2.1.3 Ógleði og uppköst 

Ógleði og uppköst, oftast kallað morgunógleði, hefur áhrif á um 50 – 90 % kvenna á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu (1 - 3 mánuðir), en eftir fyrsta þriðjung minnkar morgunógleði eða 

hættir alveg hjá flestum konum, að undanskyldum 10 % þeirra . Þessi ógleði getur valdið 

því að konur sinna tannhirðu ekki eins vel og annars væri og eykur oft löngun í kolvetnaríkt 

fæði, sem þær neyta þá gjarnan oftar. Skert tannhirða og tíðari inntaka á kolvetnaríku fæði 

og súrum drykkjum getur leitt til tannskemmda, tannholdsbólgu, tannhaldsbólgu og 

glerungseyðingar (Enabulele og Ibhawoh,  2014). 

Meðgönguógleði er mjög mismikil meðal kvenna, sumar finna ekkert fyrir henni á meðan 

hún hefur mikil áhrif á aðrar. Ef meðgönguógleðinni fylgja uppköst þarf að huga vel að 

tannheilsunni en magasýra sem fylgir uppköstum getur valdið glerungseyðingu 

(Gondivkar o.fl.,  2019). Um 0,3 – 10,8% barnshafandi kvenna þjást af Hyperemesis 

gravidarum (HG) sem er alvarlegasta mynd meðgönguógleði og uppkasta og getur haft 

slæm áhrif á þungunina (Austin o.fl.,  2019; Fejzo o.fl.,  2019). Meðgöngukvillinn lýsir sér 

í miklum uppköstum, nærngarskorti, þyngdartapi, sem nemur a.m.k. 5% af líkamsþyngd, 

ofþornun og sýru-basa ójafnvægi í blóði og getur þetta valdið langtíma 
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heilsufarsvandamálum hjá móður og barni (Bayraktar o.fl.,  2021). Konur sem þjást af HG 

hafa einnig hærra magn af blóðbólguvísum en heilbrigðar barnshafandi konur (Soysal o.fl.,  

2021). 

2.3 Tannholdssjúkdómar 

Tannholdssjúkdómar (e. periodontal disease) eru bólgusjúkdómar sem ráðast á tannhaldið 

(e. periodontium). Sýking í stoðvefjum tanna veldur bólguástandi í tannholdi sem hefur 

áhrif á festu viðkomandi tanna og getur leitt til tannloss (Clark-Perry o.fl.,  2022). 

Uppsöfnuð bakteríuskán og tannsteinn á tönnum getur valdið bólguástandi eða sýkingu í 

stoðvefjun viðkomandi tanna, en bakteríuskán safnast upp og verður að tannsteini ef ekki 

er þrifið daglega með tannburstun og tannþræði og farið reglulega í  tannhreinsun hjá 

tannlækni. En það er þó ekki aðeins slæm tannhirða sem getur valdið 

tannholdssjúkdómum. Reykingar, mataræði, ýmsir sjúkdómar, lyf og hormónasveiflur geta 

einnig ýtt undir bólguástand í tannholdi, sem gerir eiganda tannanna útsettari fyrir 

tannholdssjúkdómum (Lachat o.fl.,  2011). 

Ýmis flokkunarkerfi hafa verið þróuð til þess að flokka og greina tannholdssjúkdóma eftir 

alvarleika. ADA flokkunarkerfið (e. ADA Classification) er  flokkunarkerfi sem þróað var 

af American Dental Association (ADA) og American Academy of Periodontology (AAP) 

og flokkar tannholdsjúkdóma eftir tapi á festu tannanna (Wiebe og Putnins,  2000). 

Árið 2017 þróaði AAP, í samvinnu við European Federation of Periodontology, nýja 

flokkun á tannholdssjúkdómum og bólgusjúkdómum  við tannplanta (e. dental implant) 

sem kallast tannplantabólgur (e.peri-implant diseases) og í þeirri flokkun er tannhaldsbólgu 

skipt í þrjá flokka. 

1. Drepsáratannholdsbólga (e. Necrotizing ulverative gingivitis) 

2. Tannhaldsbólga 

3. Tannhaldsbólga sem birtingarmynd almennra sjúkdóma  

(Gasner og Schure,  2022). 

2.3.1 Tannholdsbólga 

Tannholdsbólga (e. gingivitis) er vægasta tegund tannholdssjúkdóma og talið er að 

meirihluti fólks sé með eða hafi fengið tannholdsbólgu einhvern tímann á lífsleiðinni. Ef 

tannholdsbólga er ekki meðhöndluð getur hún þróast í tannhaldsbólgu (e. periodintitis), 

sem getur valdið óafturkræfum skaða á tannhaldi (e. periodontium) og festuvefjum tanna 

(Gasner og Schure,  2022). 
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Tannholdsbólga er bólgusjúkdómur í tannholdi og er algengasti sjúkdómurinn á meðal 

tannholdssjúkdóma. Orsakir tannholdsbólgu eru meðal annars viðbrögð ónæmiskerfisins 

við bakteríuskán sem sest á yfirborð tanna vegna lélegrar tannhirðu en einnig eru aðrir 

þættir sem geta valdið því að einstaklingur sé útsettur fyrir því að fá tannholdsbólgu, svo 

sem reykingar, lyf, mataræði og hormónabreytingar á meðgöngu. Helstu einkenni 

tannholdsbólgu eru bólga og roði í tannholdi, aumt tannhold og blæðing úr tannholdi t.d. 

við tannburstun eða hreinsun á milli tanna. Oft fer lítið fyrir tannholdsbólgu í byrjun, hún 

getur verið nánast einkennalaus og því eru ekki allir sjúklingar meðvitaðir um að þeir séu 

með tannholdsbólgu.  Það getur valdið því að þeir leita sér ekki aðstoðar hjá tannlækni fyrr 

en bólgur eru miklar og tannhold léttblæðandi. Hægt er að meðhöndla tannholdsbólgu með 

góðum árangri og gott er að gera það í samvinnu við tannlækni (Gingivitis and 

periodontitis,  2006). 

2.3.2 Tannhaldsbólga 

Tannhaldsbólga (e. periodontitis), áður þekkt sem tannvegsbólga, er illvígur 

bólgusjúkdómur sem þróast hefur frá tannholdsbólgu og hefur veruleg heilsutengd áhrif. 

Ólíkt tannholdsbólgu sem aðeins hefur áhrif á mjúkvefi tanna þá hefur tannhaldsbólga bæði 

áhrif á mjúkvefi og það tannbein og festuvefi sem styðja við tennurnar (Borgnakke o.fl.,  

2018).  

Tannhaldsbólga er aðalorsök tanntaps sem hefur áhrif á tal, næringu, lífsgæði og sjálfsálit, 

svo eitthvað sé nefnt, en talið er að sjúkdómurinn hrjái a.m.k. 11% fullorðinna. 

Tannhaldsbólga gengur ekki til baka en þó er hægt að meðhöndla hana til þess að koma í 

veg fyrir að hún versni og að tennur losni, en það krefst verulegs aga og lífstílsbreytingar 

af hálfu sjúklings. Meðferð felst í höfuðatriðum í ítarlegri tannhreinsun hjá tannlækni, 

reglulegum eftirlitum hjá tannlækni, breyttu mataræði ef þess þarf, góðri persónulegri 

tannhirðu og þeir sem reykja ættu að íhuga vel að hætta því.. Sumir sjúklingar eru 

sérstaklega viðkvæmir fyrir bólgumyndun og bólgusjúkdómum og gætu þurft á lyfjum að 

halda til þess að halda bólguástandi í skefjum (Chapple o.fl.,  2015). 

2.4 Tannsjúkdómar 

2.4.1 Tannáta 

Tannáta eða tannskemmd, er óafturkræft tap á hörðum vef tanna, það er glerungi og 

tannbeini (Gondivkar o.fl.,  2019). 
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Fólk á öllum aldri getur fengið tannskemmdir svo lengi sem það er með tennur. 

Tannskemmd eru skemmd í tönn sem orsakast af bakteríum í tannsýklu, sem breyta sykri 

í sýru og mynda skán utan um tennurnar. Sýran í skáninni ræðst á glerung tannanna og ef 

tannsýkla fær að liggja á tönnum nógu lengi myndast hola í gegnum glerunginn, sem síðan 

stækkar inn í tannbein og nær að lokum inn að kviku tannarinnar og getur leitt til 

tannmissis. Því getur fylgt mikill verkur, sem oftast kallast tannpína. Þegar sýra úr 

tannsýklu hefur leyst upp glerung og steinefni hafa tapast, en skemmd er þó aðeins bundin 

við glerung, þá er tannskemmdin á byrjunarstigi. Á því stigi er hægt að meðhöndla eða 

stöðva sjúkdóminn með bættri tannhirðu, breyttum neysluvenjum og viðbótarflúori. Um 

leið og tannskemmdin er komin í gegnum glerunginn stækkar hún frekar hratt, en glerungur 

leysist hægar upp en tannbein. Á því stigi þarf tannlæknir að grípa inní og gera við 

skemmdina (Selwitz o.fl.,  2007). 

2.4.2 Glerungseyðing 

Glerungur (e. enamel) er harðasti vefur líkamans, 95% steinefni en að öðru leiti vatn og 

lífræn efni. Hann umlykur ytra yfirborð tanna og ver tannbein þeirra. Glerungseyðing (e. 

dental erosion) orsakast af sýrum, sem ekki eiga uppruna sinn frá bakteríum, líkt og við 

tannskemmdir (Chan o.fl.,  2020). Sýran leysir upp glerunginn og hann þynnist og eyðist, 

tennurnar verða næmari fyrir hita og kulda og auknar líkur eru á skemmdum. Glerungur 

sem hefur eyðst myndast ekki aftur. 

Helstu orsakir glerungseyðingar eru súrir drykkir, súrt sælgæti og matvæli sem valda því 

að sýrustig munnvatns fellur en rétt sýrustig munnvatns er pH=7. Uppköstum og bakflæði 

fylgir einnig súr magasýra sem leggst á tennur (Gondivkar o.fl.,  2019; Inga B. Árnadóttir,  

2006). Meiri hætta er á glerungseyðingu ef súrra drykkja er neytt hægt, yfir langan tíma, 

þ.e. eins sopa í einu. Hættan er hinsvegar minni ef neyslan er hröð. Það sama má segja um 

sífellt nart yfir daginn, því þá nær munnvatnið ekki að verja tennurnar og hækka sýrustigið 

upp í rétt sýrustig. Dæmi um súra drykki eru gos- ávaxta-, orku-, og íþróttadrykkir með 

sýrustig undir pH 5,5.  

2.5 Forvarnir 

Samkvæmt rannsóknum Landlæknis sinna landsmenn því almennt vel að bursta tennur 

bæði kvölds og morgna með flúortannkremi. Þó hreinsa aðeins 24% kvenna á aldrinum 

18-79 ára á milli tannanna með tannþræði einu sinni eða oftar á dag. (Tannheilsa og 

fullorðnir,  2017). 
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Þar sem aukin hætta er á ákveðnum tannsjúkdómum á meðgöngu er ráðlegt að 

barnshafandi konur fari í skoðun til tannlæknis í forvarnarskyni meðan á meðgöngunni 

stendur og er annar til þriðji þriðjungur talinn vera besti tíminn til þess. Margar konur hafa 

ef til vill heyrt að ekki ætti að fara til tannlæknis á meðgöngu en það er gömul mýta og 

óhætt að fullyrða að öruggt og ráðlegt sé að fara til tannlæknis á meðgöngu (Favero o.fl.,  

2021). 

2.5.1 Forvarnir gegn tannholdssjúkdómum 

Til þess að koma í veg fyrir tannholdsbólgu er best að fara í reglulegt eftirlit til tannlæknis, 

láta hreinsa tennur og fjarlægja tannstein ef þörf er á, bursta tennur að minnsta kosti tvisvar 

á dag með flúortannkremi og nota tannþráð eða millitannabursta Ef tannholdsbólga er ekki 

meðhöndluð getur hún versnað og þróast yfir í  tannhaldsbólgu, sem er óafturkræfur 

bólgusjúkdómur. Besta leiðin til þess að koma í veg fyrir tannhaldsbólgu er að meðhöndla 

tannholdsbólgu strax frá byrjun (Chapple o.fl.,  2015). Þrátt fyrir að tannhaldsbólga valdi 

óafturkræfum skaðaer hægt að meðhöndla hana og hindra að hún ágerist og er það gert í 

samvinnu við tannlækni. Í sumum tilfellum þarf að notast við sýklalyf og fara í aðgerð 

(Mann o.fl.,  2020). 

Samkvæmt samanburðarrannsókn á virkni tannþráðar, millitannabursta og tannstönguls 

samhliða tannburstun gegn tannholdsbólgu hjá fullorðnum einstaklingum, skilar 

tannhreinsun með millitannabursta besta árangrinum gegn tannholdsbólgu af þessum þrem 

ofangreindum valkostum (Sälzer o.fl.,  2015). 

2.5.2 Forvarnir gegn glerungseyðingu og tannátu 

Góð ráð gegn glerungseyðingu er að takmarka neyslu á drykkjum og matvælum með lágt 

sýrustig, drekka vatn og bíða með að bursta tennur í 30 mínútur eftir neyslu á gos-, íþrótta-

, orku- og ávaxtadrykkjum. Eftir uppköst er mælt með að skola munninn með vatni og bíða 

í 30 mínútur með tannburstun. Notast ætti við flúortannkrem, flúormunnskol og tannþráð 

(Tannheilsa og ungt fólk,  2018). 

Hægt er að stöðva tannskemmdir á byrjunarstigi með breyttum matarvenjum og góðri 

tannhreinsun. Það er gert að því að takmarka sykurneyslu og auka kalk inntöku sem fæst 

til dæmis úr mjólkurvörum. Reglulegt eftirlit hjá tannlækni sem fjarlægir tannstein og 

bakteríuskán af tönnum, bursta að minnsta kosti tvisvar á dag í tvær mínútur í senn með 

flúortannkremi og nota tannþráð (Selwitz o.fl.,  2007). 
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Samkvæmt því sem fram hefur komið í yfirlitsgreinum hér að ofan er ljóst að breytingar 

sem eiga sér stað á meðgöngu, bæði lífsstílsbreytingar og líkamlegar breytingar, geta haft 

slæm áhrif á tannheilsu barnshafandi kvenna. Því er nauðsynlegt að barnshafandi konur fái 

fræðslu um mikilvægi tannhirðu á meðgöngu.  
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Notast var við megindlega aðferðafræði og lýsandi þversniðsrannsókn hjá fyrirfram 

ákveðnu úrtaki á ákveðnum tíma, til að afla gagna rannsóknarinnar. Unnið var úr 

niðurstöðum með lýsandi tölfræði og niðurstöður birtar í texta og töflum. 

3.1.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru barnshafandi konur sem skráðar voru á samfélagsmiðilinn 

Facebook. Úrtakið var sjálfvalið. Spurningarlista var dreift á Facebook í hópa barnshafandi 

kvenna og óskað var eftir að viðkomandi dreifðu könnuninni áfram með snjóboltaúrtaki til 

þeirra sem könnunin gæti átt við. 

3.1.2 Mælitæki 

Mælitæki í þessari rannsókn var rafrænn spurningalisti sem var að hlutafrumsaminn og 

byggði að hluta á sambærilegum könnunum (Penmetsa o.fl.,  2018; Sajjan o.fl.,  2015; 

Togoo o.fl.,  2019). Spurningalisti var aðlagaður að íslensku samfélagi, forprófaður og 

endurskoðaður til að auka innra réttmæti mælitækisins. Spurningalistinn var hannaður í 

forritinu Google Forms til að hægt væri að dreifa honum rafrænt til þátttakenda. 

Spurningarnar voru alls 18 og voru efnislega flokkaðar í: bakgrunnsupplýsingar (3 

spurningar), þar sem spurt var um meðgöngulengd, aldur og menntun; spurningar um 

tannsjúkdóma (9 spurningar) og spurningar um fræðslu (6 spurningar). 

Spurningarnar voru í formi fjölvalsspurninga (e. multipul choice), viðhorfsspurninga á 

raðskala (frá mjög sammála til mjög ósammála og einnig tímalengd frá því hvenær farið 

var til tannlæknis) og beinar spurningar, sem í aðalatriðum voru tvíkosta spurningar. Þær 

voru flestar lokaðar með fyrirfram ákveðin svör en tvær þeirra buðu upp á þann valkost að 

skrifa sitt eigið svar.  

Dæmi um viðhorfsspurningu á raðskala: 

Hversu sammála eða ósammála ert þú því að meðganga geti aukið hættu á 

tannholdsbólgum? 
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Svarmöguleikar: 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála, né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

Dæmi um fjölvalsspurningu: 

Hvaða eitt eða fleiri atriði telur þú vera einkenni tannholdsbólgu? Vinsamlegast 

merktu við allt sem við á. 

Svarmöguleikar: 

 Andfýla 

 Aumt tannhold 

 Blettir/skellur á tönnum 

 Blæðing úr tannholdi 

 Bólga og roði í tannholdi 

 Brúnar/gular tennur 

 Dekkra tannhold næst tönnum 

 Hvít skán við tannhold 

 Skemmdir 

Sjá spurningalistann í heild sinni í viðauka. 

3.1.3 Framkvæmd 

Rafræna spurningalistanum var dreift á bæði opna og lokaða hópa á Facebook, ásamt 

kynningarbréfi, þann 17.febrúar 2022 og var lokað tæpum fjórum vikum seinna, þann 

15.mars 2022. Tilgangur rannsóknarinnar var kynntur og þátttakendur beðnir um að gefa 

kost á sér. Þátttaka í rannsókninni jafngildti upplýstu samþykki og voru gögn rannsóknar 

ópersónugreinanleg. Til að auka þátttöku í rannsókninni var minnt á spurningalistann 

tvisvar sinnum á þessu tímabili með því að deila könnuninni aftur. 

3.1.4 Gagnaúrvinnsla 

Gögnin voru færð úr forritinu Google Forms yfir í Microsoft Excel reikniforrit og 

niðurstöður reiknaðar í SPSS (IBM SPSS Statistics, Version 27.0. Armonk, NY: IBM). 

Niðurstöðurnar voru settar fram með lýsandi tölfræði og birtar í texta og töflum. Kannað 

var meðaltal, hlutföll, staðalfrávik og tíðni. Til að skoða fylgni var notað Persons’ r og t-

próf til að skoða marktækni. Í marktektarprófum var stuðst við (α) p=0.05. 
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Svarmöguleikum í bakgrunnsspurningum var slegið saman í tvo í hverri spurningu til að 

auka líkurnar á tölfræðilega marktækum niðurstöðum. Þannig er lengd meðgöngu flokkuð 

í annars vegar sex mánaða meðganga og styttri og hins vegar lengri en sex mánuðir (1-6 

mánuðir og 7-9 mánuðir), aldur flokkaður í undir þrítugt og yfir þrítugt og menntun var 

flokkuð í með eða án háskólamenntunar. 

Í þeim fjölvalsspurningum sem hannaðar voru til að svara  rannsóknarspurningunni um 

þekkingu úrtaksins á tannheilsu þungaðra kvenna (spurningum 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6) voru 

svörin umreiknuð yfir í hlutföll. Með þessari kóðun fengust einkunnir á hlutfallskvarða 

sem voru traustar og reikna mátti með að gæfu rétta mynd, t.d. meðaltöl, staðalfrávik, 

fylgni við aðrar breytur og annað. Í öðrum fjölvalsspurningum var ekki um eiginleg rétt 

eða röng svör að ræða. 

3.1.5 Styrk- og veikleikar 

Styrkleiki rannsóknarinnar var að spurningarnar voru fáar og flestar lokaðar með fyrirfram 

ákveðnum svörum, sem gerir það að verkum að þátttakendur eru líklegri til að svara 

spurningum og ljúka við könnunina. Það getur þó líka talist veikleiki þar sem þátttakendur 

geta haft mismunandi skilning á spurningum og svarmöguleikum, sem hefur þá áhrif á 

hvernig þeir svara. Að auki, ef spurningar eru of fáar, gefur það mögulega ekki nægilega 

ítarlegar niðurstöður um efnið. Úrtakið var stórt sem er kostur og gefur möguleika á að 

kanna tölfræðilega marktækan mun á milli hópa í krafti fjöldans. Veikleiki 

rannsóknarinnar var að úrtakið er sjálfvalið. Það veikir alhæfingargildi rannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður 

Farið verður yfir niðurstöður með þeim hætti að fyrst verður greint frá 

bakgrunnsupplýsingum þátttakenda, þar næst verður farið yfir svör spurninga sem tengjast 

tannsjúkdómum og að lokum verður farið yfir svör um fræðslu. 

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Alls tóku 300 barnshafandi konur þátt í rannsókninni, en af þeim gáfu 299 upp 

meðgöngulengd. Ekki var gerð krafa um að svara öllum spurningum. Svarendur á öðrum 

og þriðja þriðjungi meðgöngu voru svipað margir, hvor hópur um sig 44,0-46,0%, en 

svarendur í fyrsta þriðjungi voru fæstir, rúm 10.0% svarenda. Langflestar kvennanna voru 

á milli tvítugs og fertugs og yfir helmingur svarenda var á þrítugsaldri (51,3%, n=154). 

Fáir svarendur voru eldri en 40 ára og yngri en 20 ára og svarendur með háskólamenntun 

60,7%, voru fleiri en þeir sem voru án háskólamenntunar. Sjá Töflu 1. 

Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda eftir meðgöngulengd. 

 1–3 mánuðir  4–6 mánuðir  7–9 mánuðir  Samtals 

Tíðni Hlutfall  Tíðni Hlutfall  Tíðni Hlutfall  Tíðni Hlutfall 

Aldur            

≤20 ára 0 0,0%  5 1,7%  7 2,3%  12 4% 

21 – 29 ára 15 5,0%  70 23,3%  69 23%  154 51,3% 

30 – 39 ára 15 5,0%  59 19,7%  52 17,3%  126 42% 

>40 ára 1 0,3%  3 1,0%  3 1,0%  7 2,3% 

Samtals 31 10,3%  137 45,7%  131 43,6%  299 99,6% 

Menntunarstig            

Grunnskóli 5 1,7%  10 3,3%  8 2,7%  23 7,7% 

Framhaldsskóli 3 1,0%  12 4,0%  11 3,7%  26 8,7% 

Stúdent 1 0,3%  29 9,7%  38 12,7%  68 22,7% 

Háskólagráða I 13 4,3%  42 14%  49 16,3%  104 34,7% 

Háskólagráða II 6 2,0%  35 11,7%  22 7,3%  63 21,0% 

Kanditats- eða 

doktorspróf 

3 1,0%  9 3,0%  3 1,0%  15 5,0% 

Samtals 31 10,3%  137 45,7%  131 43,7%  299 100% 
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4.1.1 Bakgrunnsbreytur 

Við marktektarpróf var breytum um lengd meðgöngu, aldur og menntun slegið saman í tvo 

svarmöguleika við hverri spurningu (sjá Kafla 3.1.4. bls 15). Notast var við kíkvaðratpróf 

til að kanna hvort hlutfallslega martækur munur væri á milli hópa sem tóku þátt í 

könnuninni. Niðurstöður eru birtar í Töflu 2. 

Tafla 2. Samanburður á meðgöngulengd, aldri og menntun þátttakenda. 

 Tíðni Hlutfall X2 P-gildi 

Lengd meðgöngu     

Sex mánuðir eða styttra* 168 56% (1, N=299) 4,23 0,039 

Meira en sex mánuðir 131 44%   

Samtals 299 99,7%   

Aldur svarenda     

30 ára og yngri 166 55% (1, N=300) 2,96 0,085 

Eldri en 30 ára 134 45%   

Samtals 300 100%   

Háskólamenntun     

Án háskólamenntunar 117 39% (1, N=300) 13,80 <0,000 

Með háskólamenntun* 182 60,7%   

Samtals 300 100%   

Eins og sést í töflunni eru marktækt fleiri konur í þessari könnun eða 56% gengnar styttra 

með barn en sex mánuði heldur en þær sem lengra eru gengnar og marktækt fleiri 

þátttakendur eða 60,7% eru með háskólamenntun í samanburði við þá sem eru án 

háskólamenntunar. 

4.2 Tannsjúkdómar 

4.2.1 Almenn þekking 

Nokkrar spurningar voru um viðhorf þátttakenda. Niðurstöður eru birtar í Töflu 3. 
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Tafla 3. Viðhorf þátttakenda til aukinnar hættu á munnkvillum á meðgöngu. 

 N=300 Tíðni Hlutfall 

Tannholdsbólgur   

 

 
Mjög sammála 108 36% 

Frekar sammála 104 35% 

Hvorki né 81 27% 

Frekar ósammála 6 2% 

Mjög ósammála 1 0% 

Samtals 300 100% 

Tannskemmdir*   

 Mjög sammála 63 21% 

 Frekar sammála 83 28% 

 Hvorki né 124 41% 

 Frekar ósammála 26 9% 

 Mjög ósammála 4 1% 

 Samtals 300 100% 

*Marktækur munur á aldurshópum p< 0,005. 

Í Töflu 3 kemur fram að yfir 70,0% svarenda voru mjög eða frekar sammála því að 

meðganga auki hættu á tannholdsbólgum og tæp 50,0% voru mjög eða frekar sammála því 

að meðganga auki hættu á tannskemmdum Það er áhugavert að sjá að hlutfall þeirra sem 

voru óviss eða vissu ekki svarið var tæpur þriðjungur til rúmlega 40% svarenda í 

spurningunum tveimur.  

Þegar niðurstöður voru skoðaðar eftir aldri (< 30 ára og >30 ára) með t-prófi, var 

marktækur munur á viðhorfi til tannskemmda eftir aldursflokkum, t (298) = 2,05, p = 

0,041. Þær sem voru í eldri hópnum voru með meiri þekkingu en þær sem voru í þeim 

yngri. Sama tölfræðipróf sýndi ekki marktækan mun á milli viðhorfs þátttakenda eftir 

menntun. 

Fylgnistuðull milli aldurs og viðhorfa til áhrifa meðgöngu á tannskemmdir var skoðaður 

með Spearman´s rho og var marktæk fylgni, r (300) = -0.12, p < 0.005. Fylgnin milli aldurs 

og þekkingar var neikvæð sem þýðir að með vaxandi aldri voru svarendur meira sammála 

um tengsl meðgöngu og tannskemmda. Fylgnin telst samt lítil. 

Í spurningum í Töflu 3 um tannholdsbólgur er meðaltalssvar nálægt því að vera „frekar 

sammála“ (M= 0,96, sf  0.86), sem var kóðað með tölunni 1 og staðalfrávik voru vel innan 
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við 1. Varðandi spurningu um tannskemmdir var meðaltalssvar mitt á milli þess að vera 

frekar sammála og hvorki né (M= 1,46, sf  0.96) og staðalfrávikið var tæplega 1. 

Í fjölvalsspurningum um tannskemmdir og tannholdsbólgur þar sem hægt var að velja 

marga svarmöguleika var spurt um orsakir tannskemmda og tannholdsbólgu hjá 

barnshafandi konum. Dreifingu svara má sjá í Töflu 4. Hluti þátttakenda sleppti  

spurningunum um orsakir tannskemmda (4,0%; n=12) og tannholdsbólgu (2,0%; n=6). 

Tafla 4. Þekking á orsökum tannskemmda og tannholdsbólgu á meðgöngu 

 Tíðni Hlutfall 

Tannskemmdir N=288   

Léleg munnhirða (rétt) 175 60,8% 

Drykkir með hátt sýrustig (rétt) 172 59,7% 

Sífellt nart (rétt) 166 57,6% 

Sykraðir drykkir (rétt) 158 54,9% 

Mataræði (rétt) 132 45,8% 

Erfðir (rétt) 116 40,3% 

Tíðni matartíma (rétt) 97 33,7% 

Munnþurrkur (rétt) 95 33,0% 

Kolvetnaríkt fæði (rétt) 42 14,6% 

Ónóg ávaxtaneysla (rangt) 10 3,5% 

Próteinríkt fæði (rangt) 2 0,7% 

Tannholdsbólgur N=294   

Hormónabreytingar (rétt) 275 93,5% 

Of lítil tannburstun (rétt) 102 34,7% 

Harður tannbursti (rangt) 80 27,2% 

Munnþurrkur (rétt) 66 22,4% 

Of mikil tannburstun (rétt) 133 11,2% 

Kolvetnaríkt mataræði (rétt) 14 4,8% 

Notkun á tannstöngli eða millitannabursta  

einusinni eða oftar á dag (rangt) 

9 3,1% 

Notkun á tannþræði einu sinni eða oftar á dag (rangt) 4 1,4% 
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Í Töflu 4 kemur fram að í fjórum svarmöguleikum af ellefu merkti  yfir helmingur svarenda 

við munnhirðu, drykki og nart sem orsakir tannskemmda, en þau svör geta talist sem 

„rétt“.. Tæpur helmingur svarenda taldi mataræði vera eina orsök tannskemmda. 

Langflestir svarendur töldu hormónabreytingar geta valdið tannholdsbólgu, en að öðru 

leyti virtust svarendur vita frekar lítið og jafnvel mjög lítið um orsakir tannholdsbólgu.  

Í fylgni- og marktektarprófi var breytum um lengd meðgöngu, aldur og menntun slegið 

saman í tvo svarmöguleikahverri og var marktækur munur á samanburði milli aldurshópa 

varðandi þekkingu á orsökum tannskemmda (p = 0,049) og tannholdsbólgu (p = 0,09). Þær 

sem voru eldri höfðu meiri þekkingu. Martækur munur reyndist einnig á þekkingu eftir 

menntunarhópum, bæði hvað varðar orsakir tannskemmda (p = 0,091) og Tannholdsbólgu 

(p = 0,148). Þær sem voru með háskóla menntun voru með meiri þekkingu.Ekki var 

marktækur munur milli fyrrnefndra aldurs- og menntunarhópa hvað varðar þekkingu á 

orsökum tannskemmda og tannholdsbólgu á meðgöngu.  

4.2.2 Einkenni og áhættuþættir 

Niðurstöður fjölvalsspurninga um einkenni og áhættuþætti tannholdsbólgu hjá 

barnshafandi konum má sjá í Töflu 5. Hluti þátttakenda svaraði ekki spurningum um 

einkenni (1,0%; n=3) og áhættuþætti (3,3%; n=10) tannholdsbólgu. 

Tafla 5. Þekking á einkennum og áhættuþáttum tannholdsbólgu á meðgöngu. 

 Tíðni Hlutfall 

Einkenni N=297 *   

 

 

Blæðing úr tannholdi (rétt) 275 92,6% 

Bólga og roði í tannholdi (rétt) 271 91,2% 

Aumt tannhold (rétt) 266 89,6% 

Andfýla (rétt) 81 27,3% 

Dekkra tannhold næst tönnum (rétt) 50 16,8% 

Skemmdir (rangt) 43 14,5% 

Hvít skán við tannhold (rangt) 31 10,4% 

Blettir/skellur á tönnum (rangt) 10 3,4% 

Brúnar/gular tennur (rangt) 7 2,4% 

Áhættuþættir N=290 **   

 Regluleg tannhirða (rétt) 250 86,2% 

 Reglulegt eftirlit hjá tannlækni (rétt) 176 60,7% 

 Draga úr sykurneyslu (rétt) 162 55,9% 

 Bursta með flúortannkremi (rétt) 150 51,7% 

 Bursta með náttúrulegu tannkremi (rangt) 33 11,4% 
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Sleppa að nota tannstöngul eða millitannabursta á meðan á 

meðgöngu stendur (rangt) 
10 3,4% 

 
Sleppa að nota tannþráð á meðan á meðgöngu stendur 

(rangt) 
9 3,1% 

*Marktækur munur á aldurs-, og menntunarhópum p< 0,005 

Samkvæmt Töflu 5 þekkja langflestir svarendur þau einkenni tannholdsbólgu að hún komi 

fram sem blæðing, bólga eða eymsli í tannholdi. Tiltölulega eða mjög lítil þekking er á 

öðrum einkennum. Langflestir svarendur vita að regluleg tannhirða er mikilvæg og meira 

en helmingur að reglulegt eftirlit hjá tannlækni, minnkuð sykurneysla og notkun á 

flúortannkremi dregur úr áhættu. Lítil og mjög lítil þekking er um aðra áhættuþætti.  

Þegar þekking á einkennum tannholdsbólgu var borin saman eftir fyrrgreindum aldurs-og 

menntunarhópum mældist tölfræðilega marktækur munur á hópunum,bæði eftir aldri (p = 

0,0059) og menntun  ( p = 0,0106). Þær sem voru eldri og með háskólamenntun höfðu 

meiri þekkingu. Enginn marktækur munur á þekkingu á áhættuþáttum mældist milli 

fyrrnefndra aldurs-og menntunarhópa. 

Meðaltöl svara við fjölvalsspurningum um einkenni tannholdsbólgu, atriði sem minnka 

tannholdsbólgu, orsakir tannskemmda og orsakir tannholdsbólgu eru birt í Töflu 6. Gerður 

er greinarmunur á spurningum sem innihalda rétta fullyrðingu og spurningum sem 

innihalda ranga fullyrðingu. Þetta er gert vegna þess að svar við réttri fullyrðingu mælir 

þekkingu svarenda meðan svar við rangri fullyrðingu mælir hvað hátt hlutfall svarenda 

svarar rangt.  

Í Töflu 6 má sjá að meirihluti svarenda svarar spurningum um einkenni tannholdsbólgu og 

atriði sem minnka áhættu á tannholdsbólgu rétt. Rúmlega fjórðungur þekkir orsakir 

tannskemmda og rúmlega þriðjungur orsakir tannholdsbólgu 
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Tafla 6. Meðaltalshlutfall og staðalfrávik í fjölvalsspurningum sem innihalda réttar og 

rangar fullyrðingar. 

N=300 Meðaleinkunn Staðalfrávik 

Réttar fullyrðingar   

Einkenni tannholdsbólgu 62,87% 33,68 

Atriði sem minnka áhættu á tannholdsbólgu 61,50% 12,97 

Orsakir tannskemmda 42,70% 14,10 

Orsakir tannholdsbólgu 37,22% 27,17 

Meðaltalshlutfall alls 48,67% 25,28 

Rangar fullyrðingar   

Einkenni tannholdsbólgu 7,58% 4,97 

Atriði sem minnka áhættu á tannholdsbólgu 5,78% 3,70 

Orsakir tannholdsbólgu 2,17% 0,83 

Orsakir tannskemmda 2,00% 1,33 

Meðaltalshlutfall alls 5,09% 4,34 

Lítill hluti svarenda (6,0-8,0%) velur rangar fullyrðingar þegar spurt er um einkenni 

tannholdsbólgu og atriði sem minnka áhættu á tannholsbólgu, en nálægt 2,0% svarenda 

virðast svara röngu um orsakir tannholdsbólgu og tannskemmda. 

4.3 Sjálfsmat á tannheilsu 

Tafla 7 birtir niðurstöður svara við spurningunni um hvort þátttakandi hefði fundið fyrir 

ákveðnum einkennum í tannholdi nýlega.. Einn þátttakandi svaraði ekki. 

Tafla 7. Einkenni sem svarendur hafa fundið fyrir nýlega 

N=299 Tíðni Hlutfall 

Blæðing úr tannholdi 169 56,5% 

Aumt tannhold 122 40,8% 

Bólga og roði í tannholdi 91 30,4% 

Andfýla 52 17,4% 

Ekkert af ofangreindu 95 31,8% 

 

Samkvæmt Töflu 7 hafði rúmlega helmingur svarenda (56,5%, n=169) fundið fyrir 

blæðingum úr tannholdi og yfir 40,0% hafði fundið fyrir eymslum í tannholdi. Tæplega 

þriðjungur (30,4%), n=91) hafði fundið fyrir bólgum og roða í tannholdi, en helmingi færri 

(17,4%, n=52) fyrir andfýlu. Tæpur þriðjungur svarenda (31,8%, n=95) hafði ekki fundið 

fyrir neinu af þessum einkennum. Marktækur munur fannst á milli hópa eftir 
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meðgöngulengd, m.t.t. einkenna (F(1, 297) = 22,02, p < 0,001). Sjá dreifingu einkenna út 

frá meðgöngulengd í Mynd 1. 

 

Mynd 1. Dreifing einkenna frá munnholi. 

 

Nokkuð stór hluti þátttakenda svaraði ekki spurningu um hvort einkenni tannholdsbólgu 

hefðu komið fram á meðgöngu, (18,0%; n=54). Af þeim 299 sem fundið hafa fyrir 

einkennum tannholdsbólgu svöruðu 246 spurningunni um hvort einkenni hefðu komið 

fram á meðgöngu. Rúmlega helmingur, 57,7%, svarar því játandi og 20,0% sagði einkenni 

hafa aukist á meðgöngu (Tafla 8). 

Tafla 8. Hvenær einkenni komu fram um tannholdsbólgu. 

N=246 Tíðni Hlutfall 

Já 142 57,7% 

Nei 35 14,2% 

Einkennin urðu meiri á meðgöngu 50 20,3% 

Veit ekki 12 4,9% 

Vil ekki svara 7 2,8% 

Samtals 246 100% 
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Í Töflu 9 kemur fram að tæplega 75,0% svarenda hafði farið til tannlæknis síðustu 11 

mánuðina, um fimmtungur síðastliðna 12-24 mánuðina, en fáir svarenda höfðu ekki farið 

síðustu þrjú árin eða meira til tannlæknis. Enginn marktækur munur fannst milli 

bakgrunnsbreytuhópa, enda þótt svörunum við þeim væri slegið saman í tvennt í hverri 

breytu (sjá nánar kafla 4.1.1). 

Tafla 9. Síðasti tími hjá tannlækni. 

N=300 Tíðni Hlutfall 

1-3 mánuðir 98 32,7% 

4-6 mánuðir 51 17,0% 

7-11 mánuðir 72 24,0% 

1-2 ár 57 19,0% 

3-4 ár 16 5,3% 

5 ár eða meira 6 2,0% 

Samtals 300 100% 

 

4.4 Fræðsla 

Aðeins 22,8%, (n=68) svarenda taldi sig hafa fengið einhverskonar fræðslu um 

tannheilsu á meðgöngu, en rúmlega þrír fjórðu (77,2%, n=230) taldi sig ekki hafa 

fengið fræðslu og tveir svöruðu ekki.  

Í Töflu 10 má sjá uppsprettu fræðslu þeirra sem sögðust hafa fengið fræðslu. . Það 

voru 77 sem svöruðu spurningunni en aðeins voru skoðuð svör þeirra 68 sem 

svöruðu því játandi að hafa fengið fræðslu.. Fjórir völdu að skrifa önnur svör. 

Skrifuð svör eru eftirfarandi: „Ég man það ekki“, tveir skrifuðu „Ég er tannlæknir“ 

og einn „Appi“. 

Tafla 10. Uppsprettur fræðsu um munnheilsu á meðgöngu. 

N=68 Tíðni 

Tannlæknir 30 

Internetið 20 

Ljósmóðir (í Mæðravernd á heilsugæslustöð) 11 

Heilsuvera 8 

Námsefni 2 



 

27 

Prentaður bæklingur 2 

Vinur/vinkona eða fjölskyldumeðlimur 3 

Annars konar læknir en tannlæknir 1 

Aðrir: (Skrifuð svör) 4 

Sú skoðun svarenda að þörf sé á aukinni fræðslu um tannheilsu á meðgöngu er 

afdráttarlaus, en mikill meirihluti (94,3%, n=279) taldi þörf á betri fræðslu. Aðeins 17 

þátttakendur (6%) töldu ekki þörf á betri fræðslu og fjórir svöruðu ekki spurningunni.  

Í Töflu 11 má sjá hvar þátttakendur töldu æskilegast að fræðsla um munnheilsu þungaðra 

kvenna færi fram. Yfirgnæfandi hlutfall svarenda (80,4%, n=229) taldi munnlega fræðslu 

frá ljósmóður í mæðravernd vera æskilegasta vettvang aukinnar fræðslu. Rúmur helmingur 

(55,8%, n=159) taldi fræðslu á netinu geta gagnast og 47,7% prentaða bæklinga. Um 

fjórðungur (25,6%, n=26,3%) óskaði eftir fræðslu frá tannlækni og tæp 17,0% frá 

snjallforriti. Þrír svarendur skrifuðu önnur svör. Þau eru: „Láta vita ef það er efni um þetta 

á Heilsuveru“, „Upplýsingaveita í áskrift t.d. í gegnum mæðravernd“. „Er hissa á litlum 

upplýsingum þaðan og stopulum skoðunum (2.barn)“ og ein ábending kom fram um að 

uppköst á meðgöngu gætu haft áhrif á tannheilsu. Hluti þátttakenda, (5,0% ; n=15), svaraði 

ekki spurningunni. 

Tafla 11. Viðhorf þátttakenda gagnvart því hvar æskilegast væri að fá fræðslu um 

munnheilsu. 

N=285 Tíðni Hlutfall 

Munnlega frá ljósmóður í 

Mæðravernd 

229 80,4% 

Á netinu 159 55,8% 

Í prentuðum bæklingi 136 47,7% 

Munnlega frá tannlækni 75 26,3% 

Með snjallforriti 48 16,8% 

Aðrir: (Skrifuð svör) 4 1% 

 

Af þeim 298 þátttakendum sem svöruðu spurningunni um hvort þeir hefðu kynnt sér efni 

sem í boði er um tannheilsu á meðgöngu inni á netvef Heilsuveru, sagðist mikill meirihluti 

svarenda (82,9%, n=247) ekki hafa kynnt sér efnið á Heilsuveru , en 51 þátttakandi (17,1%) 

sagðist hafa gert það.  



28 

 

 

 



 

29 

5 Umræður 

Með rannsókninni var leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Hver er almenn 

þekking barnshafandi kvenna á tannheilsu á meðgöngu?“ Markmiðið var að fá svör sem 

gefa til kynna hversu vel að sér barnshafandi konur eru í þessum efnum og hvort bæta þurfi 

fræðslu til barnshafandi kvenna. 

Tvær athugasemdir bárust varðandi spurningalistann, en í báðum tilvikum fannst 

svarendum vanta spurningu eða svarmöguleika um ógleði og uppköst á meðgöngu. Þar 

sem ógleði og uppköst eru algeng á meðgöngu og eru hvorutveggja áhrifaþættir hvað 

varðar tannheilsu er ég sammála því að það hefði mátt vera sérstakur svarmöguleiki í 

nokkrum spurningum eða sérstök spurning  þessu tengt. Einnig hefði verið gott að hafa 

bakgrunnsspurningu um hvort konur væru frumbyrjur eða fjölbyrjur en þá hefði verið hægt 

að skoða hvort munur væri á milli þeirra í svörun. 

Nokkuð var um að þátttakendur slepptu að svara einstaka spurningum, en þar sem þess var 

ekki krafist að svara þyrfti öllum spurningum og svör sem bárust talin trúverðug voru engin 

svör ógild. Ekki er hægt að segja til um hvers vegna þátttakendur slepptu spurningum en 

ýmsar ástæður gætu verið fyrir því. Hugsanlega hafa þátttakendur farið framhjá spurningu 

í ógáti, ekki haft áhuga á efninu í þeirri spurningu, verið að flýta sér eða aðrar ástæður sem 

ekki er hægt að álykta um. 

5.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru barnshafandi konur. Alls tóku 300 konur þátt í 

rannsókninni og voru þátttakendur spurðir um aldur, menntun og meðgöngulengd. Rúmur 

helmingur þátttakenda var á aldursbilinu  21-29 ára, rúmlega 40% á bilinu 30-39 ára en 

fáar eldri eða yngri konur tóku þátt. Meirihluti þátttakenda (61,0%) var með 

háskólamenntun. Af þátttakendum var sambærilegur fjöldi kvenna á öðrum-, og þriðja 

þriðjungi meðgöngu,45,7% og 43,7%. Mun færri voru á fyrsta þriðjungi.  
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5.2 Tannsjúkdómar 

Samkvæmt rannsókninni var meirihluti þátttakenda mjög eða frekar sammála því að 

meðganga auki líkur á tannholdsbólgum. Færri, eða tæplega helmingur, var mjög eða 

frekar sammála því að meðganga auki líkur á tannskemmdum. Að aukir var þónokkur hluti 

þátttakenda (41,0%) óviss um fyrrnefndar fullyrðingar., Áhugavert þótti að hluti þeirra sem 

taldi meðgöngu auka líkur á tannholdsbólgu var ósammála eða óviss um hvort meðganga 

yki líkur á tannskemmdum. 

Séu niðurstöður þessarar könnunar bornar saman við niðurstöður annarra rannsókna kemur 

í ljós töluverður munur. Í arabískri rannsókn frá 2019 töldu aðeins 25,89% kvenna að 

meðganga yki líkur á tannholdsbólgu. Tæplega helmingur þátttakenda, 42,62%, taldi sig 

þó hafa heyrt um það, án þess að hafa frekari þekkingu á því (Togoo o.fl.,  2019). Í 

indverskri rannsókn frá 2015, var hlutfall þeirra sem ekki vissi að meðganga yki áhættu á 

tannholdsbólgu mjög hátt (89,1%) (Sajjan o.fl., 2015), en það er töluvert hærra hlutfall en 

niðurstöður þessara könnunar benda til. Hlutfall þeirra sem telja sig vita að meðganga auki 

líkur á tannskemmdum var einnig kannað í Póllandi árið 2020. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknarsýndu að mun hærra hlutfall kvenna þar í landi (71,0%) sé meðvitað um að 

meðganga auki áhættu á tannskemmdum. (Przeklasa-Bierowiec o.fl.,  2020). Þetta má 

túlka sem svo að þekking þungaðra kvenna á Íslandi á áhrifum meðgöngu á tannheilsu sé 

ekki lakari en víða erlendis. 

Í þessari rannsókn vissi meirihluti þátttakenda (93,5%) að hormónabreytingar gætu 

orsakað tannholdsbólgu. Það er mjög hátt hlutfall samanborið við niðurstöður fyrrnefndrar 

rannsóknar frá Arabíu, en þar mældist hlutfallið aðeins 31% (Togoo o.fl.,  2019). Það 

bendir til þess að íslenskar konur séu meðvitaðar um tengsl á milli hormónabreytinga á 

meðgöngu og tannheilsu, en hinsvegar bentu niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að 

þátttakendur vissu lítið um orsakatengslin. Þaðstyður þá skoðun þátttakenda að bæta mætti 

fræðslu til barnshafandi kvenna. 

Flestir þátttakendur, 86,2% vissu að hægt væri að minnka áhættu á tannholdsbólgum með 

reglulegri tannhirðu og yfir helmingur vissi að draga mætti úr áhættu með því að sækja 

regluleg eftirlit hjá tannlækni, draga úr sykurneyslu og bursta með flúortannkremi. 

Samkvæmt niðurstöðum Togoo og félaga (Togoo o.fl.,  2019) voru 35,05% þungaðra 

arabískra kvenna meðvitaðar um að minnka mætti áhættu á tannholdsbólgu með reglulegri 

tannhirðu, 12,74% taldi að það gæti minnkað áhættu á tannholdsbólgu að fara í 



 

31 

tannlæknaskoðun á öðrum þriðjungi meðgöngu og 23,2% að fara í tannlæknaskoðun fyrir 

meðgöngu. Í öllum tilfellum er hlutfallið lægra en í þessari könnun, sem bendir til þess að 

þekking þungaðra íslenskra kvenna sé meiri en þeirra arabísku um tengsl milli meðgöngu 

og áhættu á tannholdsbólgu. 

Þrátt fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar bendi til þess að þekking á tengslum 

meðgöngu og tannheilsu sé til staðar meðal þungaðra íslenskra kvenna, er meðaleinkunn 

fyrir réttar fullyrðingar aðeins 48,67%. Sú einkunn var reiknuð útfrá svörun um einkenni 

tannholdsbólgu, orsakir tannskemmda og tannholdsbólgu og atriði sem minnka áhættu 

tannholdsbólgu. Út frá þessum niðurstöðum væri hægt að álykta að þekking á efninu sé 

ábótavant. 

5.2.1 Sjálfsmat þátttakenda 

Þátttakendur voru beðnir um að merkja við þau einkenni tannholdsbólgu sem þeir hafa 

fundið fyrir nýlega. Yfir helmingur hafði upplifað blæðingar úr tannholdi og yfir 40% hafði 

fundið fyrir eymslum í tannholdi. Niðurstöður þessar eru í takti við niðurstöður 

sambærilegra rannsókna en rannsóknir frá mismunandi löndum þar sem barnshafandi 

konur meta sjálfar ástand tannholds á meðgöngu hafa sýnt að um það bil 30-60% kvenna 

upplifa eitt eða fleiri einkenni tannholdsbólgu á meðgöngu. Blæðing úr tannholdi við 

tannburstun er þar algengust, en þar á eftir eru nefndir verkir eða þroti í tannholdi og því 

næst skyndileg blæðing úr tannholdi og roði (Stelmakh o.fl.,  2017).  

Meira en helmingur, 57,5%, taldi einkennin koma fram á meðgöngu og rúm 20% sögðu 

einkennin hafa aukist á meðgöngu. 

5.3 Fræðsla 

Aðeins 22,7% þátttakenda taldi sig hafa fengið einhverskonar fræðslu um tannheilsu á 

meðgöngu. Meirihluti þeirra sagðist hafa fengið fræðsluna frá tannlækni, þar næst af 

internetinu og örfáir sögðust hafa fengið upplýsingar frá ljósmóður í mæðravernd. 

Niðurstöður þessar eru í takt við sambærilega rannsókn sem gerð var í Póllandi árið 2020, 

en þar kom fram að yfir helmingur þátttakenda í þeirri rannsókn fékk enga kennslu eða 

fræðslu um munnhirðu á meðgöngu. Meirihluti þeirra (66,3%) sagði helstu þekkingu sína 

koma frá internetinu, tæpur helmingur fékk fræðslu frá tannlækni og fæstir (17,9%) frá 

ljósmóður (Przeklasa-Bierowiec o.fl.,  2020). 
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Afdráttalaus skoðun þátttakenda er að þörf sé á betri fræðslu um tannheilsu á meðgöngu 

til barnshafandi kvenna. Mikill meirihluti svaraði því játandi að þörf sé á betri fræðslu og 

að þær vildu fá fræðsluna munnlega frá ljósmóður í mæðravernd. Yfir helmingur myndi 

vilja fræðslu á internetinu og tæpur helmingur í prentuðum bæklingi. Niðurstöður þessar 

eru í takti við sambærilega rannsókn sem gerð var á Indlandi árið 2015, en samkvæmt 

henni telja 81,5% þátttakenda að munn- og tannheilsa ætti að vera partur af almennu 

eftirliti á meðgöngu (Sajjan o.fl.,  2015). Hægt er að finna upplýsingar um tannheilsu á 

meðgöngu inná heilsuvera.is og voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu kynnt sér það 

efni. Meirihlutinn, 82,3%, hafði ekki gert það og aðeins 17,0% sagðist hafa kynnt sér það. 

5.4 Ályktun 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að þekking barnshafandi kvenna á áhrifum 

meðgöngu á tannheilsu sé ábótavant. Vissulega hafa þátttakendur einhverja þekkingu á 

áhrifum meðgöngu á tannheilsu en ekki eins mikla og vonast var eftir. Eins og fram kemur 

í yfirlitsgreinum er tannheilsa stór partur af almennri heilsu og þar sem vitað er að 

meðganga geti haft neikvæð áhrif á tannheilsu barnshafandi kvenna ætti tannheilsa að vera 

partur af meðgöngueftirliti ekki síður en eftirlit með almennri heilsu á meðgöngu. 

Langflestir þátttakendur, 94,3%, voru því sammála að auka þyrfti fræðslu til barnshafandi 

kvenna á þessu sviði, en rannsókn þessi sýnir að mjög fáir, 22,8%, töldu sig hafa fengið 

fræðslu. Auðvelt væri að afhenda barnshafandi konum fræðslubækling með hnitmiðuðum 

upplýsingum varðandi tannhirðu og tannheilsu á meðgöngu eða benda þeim á það efni sem 

í boði er á internetinu, eins og t.d. inni á „heilsuvera.is“ þegar þær mæta í eftirlit í 

mæðravernd.
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Viðauki 

Fylgiskjal 1 

Kynningartexti 

Ágæti viðtakandi 

 

Ég heiti Ásta Lind Hannesdóttir Gränz og er að ljúka BS námi frá Tannlæknadeild Háskóla 

Íslands. 

Lokaverkefni mitt fjallar um barnshafandi konur og tann- og munnsjúkdóma á meðgöngu. 

Óskað er eftir þátttakendum í rannsóknina sem eru barnshafandi og hafa áhuga á 

viðfangsefninu. 

Könnunin er nafnlaus og gögnin ópersónugreinanleg og því ekki hægt að rekja svör til 

þátttakanda. 

Það tekur um 3-5 mínútur að svara könnuninni. 

Niðurstöður rannsóknar verða birtar á skemma.is í vor og verður aðgengileg öllum 

þátttakendum. 

Ábendingar eða athugasemdir vegna könnunar má senda til ábyrgðarmanns rannsóknar. 

Ég yrði afar þakklát ef þú gætir tekið þér tíma í að svara könnuninni fyrir mig. 

Kveðja 

Ásta Lind 

Ábyrgðarmaður 

Aðalheiður Svana Sigurðardóttir, formaður námsbrautar í tannsmíði 

Tannlæknadeild HÍ, Vatnsmýravegi 16, 101 Reykjavík 

adalhsvana@hi.is 

 

 

mailto:adalhsvana@hi.is
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Fylgiskjal 2 

Spurningakönnun 

 

1. Bakgrunnsspurningar 

1.1 Hversu langt ert þú gengin með barnið? 

Fyrsti þriðjungur (1-3 mánuðir) 
Annar þriðjungur (4-6 mánuðir) 
Síðasti þriðjungur (7-9 mánuðir) 

1.2 Hver er aldur þinn? 

20 ára og yngri 
21-29 ára 
30-39 ára 
40 ára og eldri 

1.3 Hvaða menntunarstigi hefur þú lokið? Merktu við hæðsta stig sem þú hefur 

lokið eða það sem á best við þína menntun. 

Grunnskólapróf 
Framhaldsskóli (iðn- og/eða tæknigreinar) 
Stúdentspróf 
Háskólagráða 3-4 ár ( BA/BS/Bed o.s.frv.) 
Háskólagráða meistarapróf (MA/MS/M.Ed o.s.frv.) 
Kandídats- eða doktorspróf 

2. Tannsjúkdómar 

2.1 Hversu sammála eða ósammála ertu því að meðganga auki hættu á 

tannholdsbólgum? 

Mjög sammála 
Frekar sammála 
Hvorki sammála, né ósammála 
Frekar ósammála 
Mjög ósammála 

2.2 Hversu sammála eða ósammála ertu því að meðganga auki hættu á 

tannskemmdum 

Mjög sammála 
Frekar sammála 
Hvorki sammála, né ósammála 
Frekar ósammála 
Mjög ósammála 

2.3 Hvaða eitt eða fleiri atriði telur þú að orsaki tannskemmdir hjá barnshafandi 

konum? Vinsamlegast merktu við allt sem við á. 

Drykkir með hátt sýrustig 
Erfðir 
Kolvetnaríkt fæði 
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Léleg munnhirða 
Mataræði 
Munnþurrkur 
Prótein ríkt fæði 
Sífellt nart 
Sykraðir drykkir 
Tíðni matartíma 
Ónæg ávaxtaneysla 

2.4 Hvaða eitt eða fleiri atriði telur þú að orsaki tannholdsbólgu hjá 

barnshafandi konum? Vinsamlegast merktu við allt sem við á. 

Harður tannbursti 
Hormónabreytingar 
Kolvetnaríkt mataræði 
Munnþurrkur 
Notkun á tannþræði einusinni eða oftar á dag 
Notkun á tannstöngli eða millitannabursta einusinni eða oftar á dag 
Of lítil tannburstun 
Of mikil tannburstun 

2.5 Hvaða eitt eða fleiri atriði telur þú vera einkenni tannholdsbólgu? 

Vinsamlegast merktu við allt sem við á. 

Andfýla 
Aumt tannhold 
Blettir/skellur á tönnum 
Blæðing úr tannholdi 
Bólga og roði í tannholdi 
Brúnar/gular tennur 
Dekkra tannhold næst tönnum 
Hvít skán við tannhold 
Skemmdir 

2.6 Hvaða eitt eða fleiri atriði telur þú að geti minnkað áhættu á tannholdsbólgu 

hjá barnshafandi konum? Vinsamlegast merktu við allt sem við á. 

Bursta með flúortannkremi 
Bursta með náttúrulegu tannkremi 
Draga úr sykurneislu 
Regluleg tannhirða 
Reglulegt eftirlit hjá tannlækni 
Sleppa að nota tannþráð á meðan á meðgöngu stendur 
Sleppa að nota tannstöngul eða millitannabursta á meðan á meðgöngu stendur 

2.7 Hefur þú fundið fyrir einhverjum af eftirfarandi einkennum nýlega? 

Vinsamlegast merktu við allt sem við á. 

Andfýla 
Aumt tannhold 
Blæðing úr tannholdi 
Bólga og roði í tannholdi 
Ekkert af ofangreindu 

2.8 Ef þú hefur fundið nýlega fyrir einkennum sem talin eru upp í spurningu 2.7, 

komu einkennin fram á meðgöngu? 
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Já 
Nei 
Einkenni urðu meiri á meðgöngu 
Veit ekki 
Vil ekki svara 

2.9 Hvað er langt síðan þú fórst síðast til tannlæknis? 

1-3 mánuðir 
4-6 mánuðir 
7-11 mánuðir 
1-2 ár 
3-4 ár 
5 ár eða meira 

 

3. Fræðsla 

3.1 Hefur þú fengið einhverskonar fræðslu um tannheilsu á meðgöngu? 

Já 
Nei 

3.2 Ef já, hver veitti fræðsluna? 

Ljósmóðir (í Mæðravernd á heilsugæslustöð) 
Tannlæknir 
Annarskonar læknir 
Námsefni 
Prentaður bæklingur 
Internetið 
Vinur/vinkona eða fjölskyldumeðlimur 
Heilsuvera 
Other: 
 

3.3 Ef þú hefur fengið formlega fræðslu um tannheilsu móður á meðgöngu 

hversu sammála eða ósammála ertu því að þú hafir vitað upplýsingarnar áður? 

Mjög sammála 
Frekar sammála 
Hvorki sammála, né ósammála 
Frekar ósammála 
Mjög ósammála 

3.4 Telur þú þörf á betri fræðslu um tannheilsu á meðgöngu? 

Já 
Nei 

3.5 Ef já, hvernig myndi henta þér best að fá fræðsluna? 

Munnlega frá ljósmóður í Mæðravernd 
Munnlega frá tannlækni 
Í prentuðum bækling 
Á netinu 
Með snjallforriti 
Other: 
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3.6 Hefur þú kynnt þér efni um tannheilsu á meðgöngu inná Heilsuveru? 

Já 
Nei 

 

 

 

 


