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Útdráttur 

Tilgangur: Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf nemenda í 

tannlæknadeild til samvinnu og samstarfs í munn- og tanngerva vísindum. Auk þess að 

rannsaka það hvort nemendur við Tannlæknadeild háskóla Íslands séu ánægðir eða 

óánægðir með samskiptin. Leitað var að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er viðhorf 

nemenda til teymisvinnu í tann- og munngervavísindum?. 

Aðferðir: Í rannsókninni var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Í henni felst að nota 

tölulegar mælingar til að svara spurningum. Við val á þátttakendum var notast við 

hentugleikaúrtak en úrtakið samanstóð af nemendum sem lokið hafa einu námsári í 

tannsmíði og tveimur námsárum í tannlæknisfræði við Tannlæknadeild Háskóla Íslands. 

Rafrænn spurningalisti var notaður til að afla gagna og úrvinnsla þeirra var framkvæmd í 

reikniforritunum Microsoft Excel og SPSS-27. Niðurstöður voru birtar með lýsandi 

tölfræði í texta, töflu og myndum.  

Niðurstöður: Alls gáfu 32 þátttakendur kost á sér í könnuninni og mikill meirihluti þeirra 

voru konur 84,4% (n=27), en 5 karlar tóku þátt, 15,6%. Tannlæknanemarnir voru fleiri 

(65,6%, n=21) og 11 tannsmiðanemar tóku þátt sem eru 34,4% af heildarfjölda. Samkvæmt 

svöruninni eru nemendur almennt ánægðir með samskiptafærni sína í flestum verklegum 

grunnfögum. Báðir hóparnir telja þó samkennslu ekki næga og að samvinna í námi geti 

skilað betri þjónustu að námi loknu.  

Ályktun: Þegar kemur að smíðum tanngerva er samstarf tannlæknis og tannsmiðs 

lykilatriðið að gæða útkomu þess. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að lítil 

samvinna sé meðal tannlækna- og tannsmiðanema og var meirihluti nemenda sammála því 

að vilja auka samvinnu milli samnemanda sinna og skapa þannig meiri heild. 

Efnisorð: Tannsmíði, tannsmiðir, tannlæknar, samskipti og samvinna. 
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Abstract 

Purpose: The aim of this study was to examine the attitudes of students in the dental 

department towards collaboration and cooperation in making dental prosthetics. In addition 

to reaserching whether students at the faculty of dentistry at the University of Iceland are 

satisfied or dissatisfied with the communication. An attempt was made to answer the 

research question: What is the attitude of students towards teamwork in the dental and 

orthodontic sciences?. 

Methods: The study used a quantitative research method, which involves using numerical 

measurments to answer questions. A selection of convenience was used to select 

participants, and the sample consisted of students who had completed one year of study in 

dental technology and two years of study in dentistry at the faculty of dentistry at the 

University of Iceland. An online questionnaire was used to collect data and it’s processing 

was performed in the Microsoft Excel and SPSS-27 calculators. The results were published 

with descriptive statistics in text, table and pictures. 

Results: A total of 32 participants took part in the survey and the vast majority of them 

were women 84,4% (n=27), while 5 men participated, 15,6%. There were more dental 

students (65,6%, n=21), and 11 dental technology students participated, which is 34,4% of 

the total number of students. According to the response, students are generally satisfied 

with their communication skills in most practical basic subjects. Both groups believe, 

however, that co-learning is not enough and that collaboration in learning can provide 

better services after graduation. 

Conclusion: When it comes to making dentures, the collaboration between a dentist and 

dental technician is the key to ensuring the best results. The results of this study indicate 

that there was little collaboration among dental and dental technology students, the 

majority of students agreed that they want to increase collaboration between their fellow 

students and thus create a greater whole. 

Key words: Dental technology, dental technician, dentist, communication and 

collaboration.  
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Þessi ritgerð er tileinkuð öllum nemendum og starfsfólki við Tannlæknadeild Háskóla 

Íslands 
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Formáli  

Rannsókn þessi er unnin af nemanda í tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla Íslands sem 

lokaverkefni til BS gráðu. Verkefnið var unnið frá janúar til apríl 2022 og gildir til 16 

ECTS eininga.Höfundur ritgerðarinnar hóf nám í tannsmíði haustið 2019 og er á þriðja og 

síðasta ári við námsbraut í tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Hún stefnir á 

að vinna sem tannsmiður í komandi framtíð.  

Nemendur við Tannlæknadeild hafa oft rætt saman um það hvort ekki væri hægt að auka 

samvinnu og samskipti við aðra nemendur. Nemendur í tannsmíði stunda þriggja ára nám 

og af því fara fyrstu tvö árin í að stunda verklegt nám samhliða bóklegum áföngum. Í 

byrjun þriðja árs fara tannsmiðanemar í starfsnám á tannsmíðaverkstæði yfir heila önn og 

vinna þar á meðal starfandi tannsmiða. Eftir það taka við BS skrif og verkleg lokaverkefni.  

Þrátt fyrir að hafa öðlast betri færni með árunum, mætti skoða þann möguleika að 

undirbúa nemendur betur undir það sem koma skal í framtíðinni hvað varðar samvinnu í 

að vinna verkefni saman. Til þess að báðir aðilar skilji mikilvægi starfa hvors annars þá 

þarf starfsfólk að vera fært um að vinna og tala saman, sem auðveldar vinnuna og skilar 

bestu lokaútkomunni.  
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Hugtök og skammstafanir 

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

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

tannlækna og tannsmiði við hönnun og smíði tanngerva á vélrænan 

hátt. 

Heilgóma- (e. Complete Dentures, Removable Partial Dentures): Framleiðsla á  

og partagerð: tanngervi sem byggir upp tapaðar tennur/vefi að hluta til eða öllu leyti. 

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

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

vefjum. Sjúklingur getur sjálfur fjarlægt tanngervin úr munnholinu. 

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

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

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

báðum sem heilgómasett. 

Krónu- brúar og (e. Fixed Prosthodontics): Framleiðsla á tennur eða ígildi tanna og  

Tannplantagerð: 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. 

Mát: (e. Dental Impression): Neikvæð eftirmynd af munnholi hvort heldur 

sem er af tönnum, tannlausum rimum eða nærliggjandi umhverfi. 

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

munnholinu. 

Munnhol: (e. Oral Cavity): Holrýmið frá vörum og aftur að munnkoki. 
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Sérsmíðað lækningatæki: Tæki, sérstaklega búið til samkvæmt skriflegri forskrift 

sérmenntaðs læknis. Tækið er aðeins ætlað til notkunar fyrir einn 

tiltekinn sjúkling og hannað og byggt á ábyrgð læknisins. 

Fjöldaframleidd tæki sem þarf x að laga að tilteknum kröfum læknis 

eða annars fagmanns teljast ekki sérsmíðuð tæki. 

Starfskulnun: (e. Burnout): Skilgreint sem mikil starfs- og tilfinningaþreyta sem 

tengist langvarandi álagi og streituvöldum á vinnustað. 

Stálgrind: (e. Removable Partial Denture): Stálgrind er tanngervi úr málmlöndu 

sem framleitt er til langtímanotkunar fyrir sjúklinga sem þurfa part sem 

tanngervi. 

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

bæði fast eða laust tanngervi. 

Tannheilsuteymi: (e. Dental Team): Allir sem eiga samskipti við sjúkinginn varðandi 

meðhöndlun tanna og munnhols, hvort sem það eru tannlæknar, 

tanntæknar, tannsmiðir eða tannfræðingar. 

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

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

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

blæðir undan pokamæli við pokamælingu. 

Vinnuseðill: (e. Prescription): Skriflegar upplýsingar sem meðferðaraðili skrifar til 

að hanna sérsmíðað lækningatæki. 
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Þakkir 

Ég er afar þakklát fyrir allan þann stuðning og hvatningu sem ég hef fengið við gerð 

ritgerðarinnar. Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinendum mínum, Aðalheiði Svönu 

Sigurðardóttur, formanni námsbrautar í tannsmíði og Ásthildi Þóru Reynisdóttur, 

verkefnastjóra námsbrautar í tannsmíði, fyrir góðar ábendingar, tilsögn og leiðbeiningar 

við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir ómetanlegan 

stuðning við gerð þessa verkefnis og hvatningu á meðan náminu mínu stóð. Ég vil þakka 

nemendum við tannlæknadeildina fyrir að hafa gefið sér tíma til þess að svara 

spurningakönnuninni minni sem varð til þess að þessi ritgerð varð að veruleika. Síðast en 

ekki síst vil ég þakka kennurum mínum á námsbraut í tannsmíði fyrir kennslu og þjálfun í 

gegnum árin. 
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1 Inngangur  

Sýnt hefur verið fram á mikilvægi góðrar samvinnu milli tannlækna- og tannsmiðanema. 

Samskipti þar á milli séu ekki nægileg og að nemendur verða að hafa nægan skilning á því 

að það hefur áhrif á tanngervin sem þau búa til (Alammari og Albagar,  2018). Skýr og 

nákvæm samskipti á milli tannlækna og tannsmiða hefur lengi verið aðal undirstaða góðrar 

samvinnu við gerð tanngerva. Ónákvæmar verkupplýsingar leiða til tanngerva sem 

uppfylla ekki mikilvæga klíníska og líffræðilega þætti sem geta leitt til vefjaskemmda í 

munni skjólstæðings (Al-AlSheikh,  2012).  

Árið 2013 var einnig viðhorf til samskipta og samvinnu milli tannlæknanema og 

tannsmiðanema kannað í Háskóla Íslands. Samkvæmt þeim niðurstöðum kom í ljós að 

ýmislegt mætti bæta og allir nokkuð sammála um að teymisvinna milli allra nemendanna 

myndi skapa meiri heild (Ásthildur María Jóhannsdóttir og Lára Björk Bragadóttir,  2013). 

Þrátt fyrir margar rannsóknir eru þó enn vísbendingar sem benda til samskiptavandamála 

þessa tveggja stétta (S. H. Shetty o.fl.,  2020). 

Viðhorf stéttanna til samskipta og samvinnu hefur oft verið rannsakað áður þar sem ítrekað 

hefur komið fram misræmi milli viðtekinna sjónarmiða um verkaskiptingu tannlæknis og 

tannsmiðs í hönnunarferlinu (Sigtryggur Ólafsson,  2014). Kennsla gæti verið bætt í 

þjálfun þess að skrifa vinnuseðla á síðustu árum tannlæknanema (Alammari, 2018). Ásamt 

því að setja tannsmiðanemum fyrir að minnsta kosti eitt verkefni fyrir tannlæknanema og 

skapa þannig meiri skilning á milli nemenda á því hvað samvinna er og byggja traust til 

hvors annars.  

Tengsl, samskipti og samvinna er lykillinn að góðu tannheilsuteymi, enda er góð samvinna 

og samskipti milli fagfólks grunnur af árangursríkri meðferð í munn- og tanngerva 

sjúklinga (Ásthildur María Jóhannsdóttir og Lára Björk Bragadóttir,  2013). 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf nemenda í tannlæknadeild til samvinnu og 

samstarfs í munn- og tanngervavísindum og gera samanburð á svörum tannsmiða- og 

tannlæknanema. Samvinna tannsmiða og tannlæknanema er mikilvæg fyrir störf þeirra að 

loknu námi og getur verið lykillinn að farsælu og faglegu samstarfi í framtíðinni. 

Niðurstöður rannsóknar er væntanlega hægt að nýta til að móta, breyta eða þróa 
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kennsluhætti og efla færni nemenda í teymisvinnu. Leitað var að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig er viðhorf nemenda til teymisvinnu í tann- og 

munngervavísindum?
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2 Yfirlitsgreinar 

Til að ekki fari á milli mála til hvers er ætlast af tannsmiði við hönnun og smíði tanngerva 

er mikilvægt að vinnuseðlar með verkefnum frá tannlæknum séu nákvæmir og að skilaboð 

til tannsmiða séu skýr. Fyrst er fjallað um hlutverk tannsmiða og tannlækna og síðan um 

mikilvægi samskipta og vinnuseðla í samstarfi stéttanna.  

2.1 Hlutverk tannsmiða 

General Dental Council í Bretlandi skilgreinir tannsmiði sem sérhæft heilbrigðisstarfsfólk 

sem býr til tann- og munngervi til að mynda krónur og brýr. Tannsmiðir á Íslandi ljúka 

þriggja ára 180 ECTS námi á heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands (HÍ) og útskrifast 

með BS próf í tannsmíði frá Tannlæknadeild HÍ. Að námi loknu sækja þeir um starfsleyfi 

tannsmiðs til Embættis landlæknis (Embætti landlæknis,  2022). 

Hlutverk tannsmiða er að búa til og hanna munngervi í samræmi við leiðbeiningar á 

vinnuseðli frá tannlækni. Tannsmiðir starfa samkvæmt fyrirmælum meðferðaraðila við 

smíði lækningatækja (Alþingi,  2020). Meðferðaraðilar sem tannsmiðir starfa fyrir geta til 

dæmis verið tannlæknar eða klínískir tannsmiðir sem senda verkbeiðni til þeirra. Ef 

verkbeiðnum eða leiðbeiningum er ekki fylgt eða fyrirmælin eru of flókin, getur það leitt 

til mistaka í hönnun tanngervis, sem veldur síðan skaða í munnholi sjúklings (Parry o.fl.,  

2014). 

2.2 Hlutverk tannlækna 

Tannlæknar eru hluti af heilbrigðiskerfinu og hlutverk þeirra er að stuðla að bættri 

tannheilsu og fræðslu almennings í tannumhirðu. Þeir sinna eftirliti, tannhreinsun og 

viðgerðum á tönnum og geta einnig sérhæft sig í tannréttingum, kjálkaskurðlækningum, 

barnatannlækningum og svo framvegis. Tannlæknar á Íslandi ljúka sex ára kandídatsnámi 

í tannlækningum sem er 360 ECTS og lýkur með kandídatsprófi í tannlækningum frá 

Tannlæknadeild heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands. Að námi loknu sækja þeir um 

starfsleyfi tannlæknis til Embætti landlæknis (Embætti landlæknis,  2022).  



4 

Í Tyrklandi eru átta sérhæfingar í tannlækningum sem viðurkenndar eru af 

heilbrigðisráðuneytinu og öllum háskólum með tannlæknanám (Higher Education 

Institution): röntgen/geislafræði munns og andlitsbeina, munn- og andlitsbeinaaðgerðir, 

tannréttinga tannlækningar, barnatannlækningar, tannlækningar með áherslu á 

tannholdsbólgur, kjálkaskurðlækningar, tannlækningar sem miðast að tannviðgerðum og 

tannlækningar með áherslu á tanngervasmíðum. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem kjósa 

að starfa sem tannlæknar hafa átt það sameiginlegt að vilja hjálpa fólki, eiga möguleika á 

sveigjanlegum vinnutíma, starfa í þægilegu vinnuumhverfi og eiga það efnahagslega gott 

(Sezer o.fl.,  2021). Tannlæknar starfa einnig samhliða tannsmiðum að hönnun tanngerva 

í gegnum vinnuseðla með upplýsingum um sjúkling og því tanngervi sem skal smíða.  

2.3 Samskiptaleiðir vegna tannsmíði 

Það er mikilvægt að einstaklingar í tannheilsuteyminu vinni vel saman, þess vegna er góð 

samskiptahæfni eftirsóknaverð meðal tannsmiða- og tannlæknanema. Þegar kemur að 

samskiptum á milli tannlækna og tannsmiða þurfa þeir að vinna saman að því að viðhalda 

góðum samskiptum sín á milli til að tryggja árangursríka smíði á tanngervi. Ónákvæmar 

upplýsingar frá tannlækni geta leitt til þess að tannsmiður taki ákvarðanir sjálfur í stað þess 

hafa samband og fá betri útskýringar. Því er mikilvægt að tannlæknir hugi vel að því að 

veita tannsmiði góðar upplýsingar sem aðstoða hann við framleiða tanngervi sem stenst 

væntingar sjúklings (Punj o.fl.,  2021).  

Góður starfsandi eða vinnustaðamenning innan teymis leiðir til aukinnar frammistöðu og 

ánægjulegs starfsumhverfis. Starfsandinn hefur bein áhrif á reynslu sjúklings og með 

jákvæðri orku skapast á sama tíma jákvæður andi sem smitar út frá sér bæði til starfsfólks 

og viðskiptavina. Wassif og Hayer, (2018) benda á að lélegur andi á vinnustað getur haft 

áhrif á þjónustu sem sjúklingar fá, aukið streitu, dregið úr starfsánægju og jafnvel leitt til 

kulnunar í starfi. Óraunhæft er að ætlast til þess að allir séu ánægðir í vinnu en hollt er að 

leggja áherslu á góðan og traustan samskiptaanda sem hvetur starfsfólk áfram í starfi og 

eykur í leiðinni vellíðan. 

Í rannsókn Juszczyk o.fl., (2009) um skoðanir breskra tannsmiða á virkni og kennslu í 

samskiptum á milli tannlækna og tannsmiða, telja tannsmiðir að nýútskrifaðir 

tannlæknanemar hafi ekki nógu góðan skilning á starfsemi og aðferðum tannsmiða. 

General Dental Council tekur það fram að góð tannlæknaþjónusta byggist á góðu 

tannheilsuteymi og góð samskipti þar á milli tryggi árangursríka smíði á tanngervi. 
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Nemendur í tannsmíði fá reynslu í verknámi þar sem þeir framleiða tanngervi fyrir 

sjúklinga á tannsmíðaverkstæði en hafa lítil sem engin samskipti við tannlæknastofur eða 

tannlækna í ferlinu. Á meðan framleiða tannlæknanemarnir sjálfir tanngervi fyrir eigin 

sjúklinga. En samkvæmt lækningatækja reglugerð um sérhönnuð lækningatæki frá 

Medical Devices Directive (MDD) er tekið fram að þau ættu að vera framleidd af 

viðurkenndum fagaðilum, í þessu tilfelli tannsmiðum sem skráðir eru hjá yfirvöldum. 

Tannlæknanemar eru því beðnir um að líkja eftir þessu ferli á ákveðin hátt svo að þeir 

öðlist nauðsynlega þjálfun í námi sínu.  

Áhrifarík samskipti milli tannlækna og tannsmiða nást ef báðir aðilar hafi góðan skilning 

á starfi hvors annars. Tannsmiðanemar í King‘s College London Dental Institute sömdu 

spurningalista sem sendur var á tannsmíðaverkstæði, sem eru hluti af félagi tannsmíðastofa 

í Bretlandi (UK Dental Laboratories Association). Í niðurstöðum rannsóknarinnar var 

algengast (87%) að tannsmiðir höfðu bein samskipti við tannlækni sem sá um meðferðina, 

fáir höfðu samskipti í gegnum yfirmann tannsmíðaverkstæðis (6%) og örlítið fleiri höfðu 

samskipti við aðstoðar-yfirmann (9%). Flestir höfðu samband símleiðis (79%), þar á eftir 

með vinnuseðli (46%) og síðan með persónulegri heimsókn (35%). Aðrar samskiptaleiðir 

fóru í gegnum fax og textaskilaboð (10%). 

2.3.1 Rafræn samskipti 

Góð samskipti á milli tannlækna og tannsmiða eru mikilvæg fyrir farsælt samstarf og stuðla 

að framleiðslu tanngerva sem standast væntingar þeirra og sjúklings. Það væri tilvalið ef 

samskipti sjúklinga og tannsmiða gæti átt sér stað augliti til auglitis sem gerir þeim kleift 

að sjá meðal annars hvernig sjúklingur hreyfir á sér varirnar. Slíkt er erfitt að sjá í máti eða 

á skriflegum vinnuseðli. Tannsmiðir hafa ekki allir tök á að hitta alla sína skjólstæðinga 

og treysta því á nákvæmni upplýsinga frá tannlækni á vinnuseðli.  

Farsímar og tölvur hafa þróast hratt og mikið síðastliðin ár og margskonar samskiptaforrit 

orðið til í leiðinni. Mörg tölvuforrit hafa verið sérhönnuð fyrir heilbrigðisstarfsfólk og eru 

mörg þeirra ómissandi í starfi þeirra. Vaxandi fjöldi fólks sem starfar í heilbrigðisgeiranum 

notar snjallforrit við vinnu og í samskiptum sín á milli.  

Zhang o.fl., (2020) rannsökuðu notkun snjallsímaforrita meðal tannlækna í Kína og viðhorf 

þeirra til slíkra forrita. Samfélagsmiðlarnir WeChat og QQ voru langvinsælastir meðal 

þeirra og athugað var hvort um vinnutengd samskipti væri að ræða og hve oft þau voru 

notuð. Í niðurstöðum þeirra kom í ljós að 73,6% þátttakenda notuðu þessa samskiptaleið 
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að minnsta kosti einu sinni á dag og flestir þeirra voru sammála því að vilja auka notkun 

hennar í framtíðinni. Hægt er að eiga samskipti við samstarfsmenn hvort sem það varðar 

fræðilega þekkingu eða verkefni. Þátttakendur töldu að notkun þessa forrita gæti mögulega 

dregið úr meðferðartíma og bætt mætingu sjúklinga í tannréttingar, þar sem hægt væri að 

senda skilaboð á sjúklinga. Tannlæknar og sjúklingar sýndu jákvætt viðhorf til notkunar á 

samskiptaforritum og töldu þátttakendur það mikinn kost að geta auðveldað sjúklingnum 

aðgang að efni sem tengdist umönnun þeirra. Aftur á móti fylgir líka notkun á slíkum 

forritum gallar, svo sem áhætta á gagnaleka og öryggi upplýsinga þeirra. Ónákvæmni 

upplýsinga og skortur á skoðun sérfræðinga þarf að hafa í huga þegar verið er að nota 

rafræn samskiptaforrit. 

Samskipti á rafrænan hátt getur verið hentug aðferð til að koma upplýsingum til skila og 

til eru forrit eins og iChat og WebEx sem gera meðferðarteymi kleift að tala í gegnum 

skjámyndavél. Nú eru til margskonar forrit sem ætluð eru til þess að hjálpa við að flytja 

upplýsingar í gegnum netið sem getur bæði bætt samskipti tannlækna og tannsmiða og 

sparað tíma. Alshiddi, (2014) fjallar í grein sinni um forrit sem kallast Web Content 

Management System (WCMS) og er forrit sem veitir tannsmíðaverkstæðum og 

tannlæknastofum, sem staðsettar eru á mismunandi stöðum, þá þjónustu að eiga samskipti 

og miðla upplýsingum til hvors annars. Í WCMS er hægt að flytja myndgögn og skoða 

sjúkraskrár sjúklinga, hafa auga með verkefnum og stöðu þeirra ásamt því að halda utan 

um reikninga sem minnkar pappírsnotkun. WCMS heldur skipulega utan um gögn til þess 

að spara tíma og bæta samskipti milli tannheilsuteymisins. 

2.3.2 Munnleg samskipti 

Munnleg samskipti er auðveld leið til þess að eiga samskipti og koma þeim rétt til skila án 

misskilnings. Við tannsmíði þarf þó helst að nota skriflegar upplýsingar svo þær gleymist 

ekki, sem getur komið fyrir ef þær eru einungis veittar munnlega. Munnleg samskipti eru 

gagnleg þegar fagfólk þarf að ræða frekari mál á milli sín. Í rannsókn Ali o.fl., (2018) voru 

fyrirmæli um laus tanngervi í flestum tilfellum (55,1%) gefin munnlega en 84,2% 

tannsmiða trúa því að hönnun tanngervis sé á ábyrgð tannlæknis. Í niðurstöðum kom fram 

að samskiptin væru verulega ónákvæm sem gefur það einnig til kynna að munnleg 

samskipti eru ekki nægileg ein og sér. Samskipti sem fara fram á munnlegan máta eru samt 

sem áður mikilvæg.  
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Ábyrgð tannsmiðs er að hanna tanngervi í samráði við leiðbeiningar tannlæknis. 

Tannlæknar geta lent í tímaþrengslum og tannsmiður er þá tilneyddur að vinna innan 

tímaramma tannlæknis sem getur orðið til þess að tannsmiður sæki sér ekki frekari 

upplýsingar og þar af leiðandi verða samskiptaöðrugleikar. Það er á ábyrgð beggja aðila 

að hafa samskipti svo það verði sem minnst af mistökum við hönnun og framleiðslu 

tanngerva. Mælt er með því að allar upplýsingar varðandi hönnun tanngervis fari á 

vinnuseðil vegna smíði (K. Shetty o.fl.,  2021). Til að teymi geti unnið að sameiginlegu 

markmiði á vinnustað þarf það að geta unnið saman á þann hátt að samskiptin séu 

árangursrík. Það skilar fyrirtækinu og starfsmönnum góðri niðurstöðu (Brá 

Guðmundsdóttir,  2010).  

2.3.3 Myndir 

Myndir hafa lengi verið notaðar í tannlækningum og tannsmíðum. Þær segja meira en orð 

geta lýst. Saga ljósmynda í tannlækningum hefst árið 1840 þegar fyrsti tannlæknaskólinn 

var opnaður ásamt ljósmyndasafni sem rekið var af tannlækni sem varð síðar ljósmyndari. 

Síðan þá hefur ljósmyndun verið notuð í tannlækningum og er hluti af greiningar- og 

meðferðaráætlun og einnig sjúkraskrá sjúklings. Samkvæmt Kalpana o.fl., (2018) kjósa 

sumir þó að notast ekki við þennan búnað í daglegu starfi þar sem þeir telja að það trufli 

vinnuflæði eða þeir hafa litla sem enga þekkingu á slíkum ljósmyndabúnaði og finnast það 

kostnaðarsamt.  

Aftur á móti eru margar ástæður til þess að taka ljósmyndir í tannlækningum. Meðal þeirra 

er að fræða og upplýsa sjúkling um greiningu og fyrirhugaða meðferð og þar með bæta 

skilning þeirra á henni. Myndir geta einnig aðstoðað tannlækni við að koma á framfæri 

upplýsingum til tannsmiðs um stöðu tannholds og tanna sjúklings sem er að fá tanngervi. 

Myndir vekja oft meiri athygli en skriflega upplýsingar og skriflegir textar eru oft ekki 

nógu nákvæmir til að upplýsingar skili sér rétt á milli starfsfólks. Að taka myndir er 

þolinmæðisvinna, vönduð vinnubrögð og auga fyrir nákvæmni hvetur mann áfram til að 

bæta færni sína.  

Tannlæknar og tannsmiðir styðjast við ljósmyndir við allskyns greiningar og góðar aðferðir 

hafa góð áhrif á lokaútkomu tanngervis. Ljósmyndun hefur reynst mjög gagnleg við 

meðferðaráætlanir; til að mynda er hægt að merkja kennileiti á ljósmynd af andliti 

sjúklings. Þá er tekin mynd af sjúkling og mælingar merktar á hana, meðal annars augnlína, 

broslína og miðlína svo hægt sé að framleiða tanngervi í samræmi við það. Myndir geta 
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einnig gefið upplýsingar um andlitsbyggingu sjúklings sem gagnast þegar ákveða á 

uppstillingu tanna. Ljósmyndun gerir tannheilsuteyminu einnig kleift um að ræða ferli, 

greina og halda betur utan um gögnin sem hægt er að vísa í seinna meir. Samkvæmt fyrri 

rannsóknum hefur verið bent á að ljósmyndir geta verið mikill kostur þegar kemur að því 

að bæta samskipti milli tannlækna og tannsmiða. Þetta á sérstaklega við hvað varðar 

fagurfræði tanna og til að geta líkt eftir einkennum tanna (Dickie o.fl.,  2014). 

2.4 Vinnuseðlar 

Venjulega fara samskipti tannlækna og tannsmiða í gegnum skriflega vinnuseðla sem 

tannlæknir sendir á tannsmíðaverkstæði en vinnuseðill inniheldur upplýsingar um sjúkling, 

efnisval og tanngervi sem á að smíða. Samkvæmt fyrri rannsóknum hafa tannsmiðir verið 

ósáttir með ónákvæma vinnuseðla. Það getur sóað tíma beggja aðila ef handskrifaður 

vinnuseðill er ólæsilegur vegna lélegrar rithandar og getur það leitt til mistaka í framleiðslu 

tanngervis. Möguleg ástæða þess að tannsmiður fái lágmarks upplýsingar um smíði 

tanngervis er vegna skorts á kennslu tannlæknanema á vinnuseðlum. Byggja ætti því upp 

samskipti meðal tannlækna- og tannsmiðanema í námi svo þeir geti beitt gagnlegum 

samskiptaháttum og flutt nákvæmari upplýsingar á milli sín þegar þeir hefja síðan störf. 

Með því að velja samskiptaforrit sem hentar báðum aðilum væri hægt að auðvelda flutning 

á upplýsingum á milli og mynda samskiptahætti sem mæta þörfum bæði tannsmiðs og 

tannlæknis (Alshiddi,  2014). 

Berry o.fl., (2014) könnuðu í rannsókninni sinni samskiptaaðferðir við framleiðslu 

tanngerva og niðurstöður þeirra bentu til þess að viðvarandi samskiptavandamál séu á milli 

tannlækna og tannsmiða. Þar kemur fram að nauðsynlegt sé að tryggja að allar upplýsingar 

séu til staðar svo vinnan gangi rétt fyrir sig og án tafar. Í niðurstöðum kom einnig í ljós að 

oftast vanti að taka fram litaval og skiladagsetningar á vinnuseðlum en 68% tannsmiða 

svöruðu því að tannlæknar væru sveigjanlegir með skilatíma. Þessi rannsókn bendir til þess 

að halda þurfi áfram að bæta og gera samskiptin betri á milli tannlækna og tannsmiða. 

Vitandi þetta þarf tannsmiður að hafa faglegan hvata til þess að gagnrýna eða hafa skoðun 

á upplýsingum sem honum eru gefnar til að vinna eftir. Ef mát, stautar, módel eða 

vinnuseðlar eru ekki nógu nákvæm fyrir tannsmið, bera þeir ábyrgð á því að hafa að eigin 

frumkvæði samband við tannlækni og láta vita af því. Það er gagnkvæm ábyrgð tannsmiðs 

og tannlæknis að nægar upplýsingar séu á vinnuseðli vegna framleiðslu lækningatækja 

(Alþingi,  2020). 
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Samkvæmt enskum lögum þarf undirskrift tannlæknis að vera til staðar á vinnuseðli vegna 

ábyrgðar sem hann ber á því tanngervi sem á að smíða. Vinnuseðlar sem uppfylla allar 

kröfur um upplýsingar stuðla ekki aðeins að gæðum tanngervis heldur draga líka úr töfum 

og úr líkum á endursmíði. Enn fremur haga vinnuseðlar sér eins og sjúkraskrá sjúklings 

(Parry o.fl.,  2014). Skriflegir vinnuseðlar eru í raun á ábyrgð beggja aðila og því sé krafa 

gerð til þess að þeir séu skýrir og skiljanlegir þeim sem sjá um að framleiða tanngervið. 

Tannlæknir þarf að vera með skýr skilaboð, þau þurfa að vera skiljanleg tannsmið og 

faglega rétt. Því er mikilvægt er að gæði vinnuseðla og leiðbeininga séu höfð í huga í 

samskiptum milli fagfólks. 

Verkbeiðni er undirstaða í samskiptum tannlækna og tannsmiða þar sem tannlæknir sendir 

beiðni á tannnsmið með leiðbeiningum um hvernig tanngervi á að smíða fyrir sjúklinginn. 

Niðurstöður rannsóknar Sui o.fl., (2014) sýndi að verkbeiðnirnar væru í flestum tilfellum 

ekki nægilega upplýsandi varðandi sótthreinsun máta eða upplýsingar sjúklings um aldur, 

hönnun eða lit. Um þriðjungur hafði tannsmiða samband við tannlækni til að fá betri 

útskýringar. Þetta getur valdið misskilningi, haft áhrif á tanngervið sem á að framleiða og 

orðið til þess að ekki er hannað eða valið viðunandi efni í tanngervið. Báðir aðilar nota 

sína eigin þekkingu og reynslu í starfi en stundum getur notkun vinnuseðla leitt til 

óáreiðanlegra upplýsinga. Það getur bitnað á hönnun eða gæðum tanngerva sem er til 

mikils ama fyrir sjúkling (K. Shetty o.fl.,  2021). 

2.4.1 Hæfni nemenda til að gera vinnuseðla 

Parry o.fl., (2014) rannsökuðu gæði vinnuseðla fjórða árs tannlæknanema í Griffith 

University School of Dentistry and Oral Health í Queensland í Ástralíu. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að biðja tannlæknanemendur um að skrifa vinnuseðla og senda til 

starfandi tannsmíðaverkstæða svo hægt væri að bæta samstarf innan tannheilsuteymisins. 

Jafnframt var rannsakað hvort ágóði væri að því að bæta teymisvinnu milli tannlæknanema 

og tannsmiða með því að auka teymisvinnu og gæði verkbeiðna.  

Rannsóknin var gerð í tveimur hlutum. Í fyrstu niðurstöðum kom í ljós að oftast vantaði 

upp á undirskriftir tannlæknanema sem staðfestir að upplýsingarnar sem gefnar eru upp á 

vinnuseðlinum séu til staðar og réttar svo hægt sé að framleiða gott tanngervi. Í 85% tilfella 

voru verkbeiðnir tannlæknanema ónægar. Í seinni hluta rannsóknarinnar fengu nemendur 

kynningu í samskiptum frá starfandi tannsmið um löglega ábyrgð tannlæknis sem ávísar 

vinnuseðli, kröfur til tanngerva og dæmi um vandamál ef upplýsingar á vinnuseðli eru 
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ónægar. Í kynningunni var áhersla lögð á að nemendur skildu mikilvægi þess að skilningur 

væri á milli samstarfsfélaga um efnisval, þau skref sem þarf að hafa í huga og tímann sem 

þarf til að framleiða ýmiskonar tann- og munngervi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að hlutfall ónákvæmra verkbeiðna lækkaði um 30% sem bendir til þess að nemendur hafi 

öðlast meiri skilning á hlutverki tannsmiðs og sínu eigin þegar kemur að því að útbúa 

tanngervi fyrir sjúklinga (Parry o.fl.,  2014). 

Hvað varðar samskipti tannheilbrigðisstéttana segir Sigtryggur Ólafsson, (2014) frá því að 

tannsmiður er háður því að fá vandaðar upplýsingar frá tannlækni og oft er tannsmiðurinn 

ekki í aðstöðu til að hitta sjúklinginn. Hann getur aðeins metið líffræðilega þætti í munnholi 

út frá þeim upplýsingum sem tannlæknir gefur upp. Þessi samskipti eru mun auðveldari 

þegar tannlæknar og tannsmiðir vinna í sama húsnæði en þegar svo er ekki, sem er oftast 

raunin, þá fara samskiptin fram í gegnum vinnuseðla og síma. Þegar tanngervi stenst 

væntingar sjúklings er augljóst að upplýsingagjöf þessara tveggja aðila hefur verið 

nákvæm og skýr.  

2.5 Teymisvinna í námi 

Hæfni sem einstaklingur öðlast með námi í samskiptum og samvinnu skiptir máli til þess 

að geta byggt upp faglega hæfni. Það sem einkennir góða samvinnu er meðal annars góð 

samskipti og upplýsingaflæði, að sýna öðrum skilning og vera meðvitaður um framlag 

annara. Saman leiðir þetta að ákjósanlegri niðurstöðu fyrir bæði fyrirtæki og starfsmenn. Í 

samvinnu tannlækna og tannsmiða felst gagnkvæmt traust, þeir þurfa að geta rætt skoðanir 

sínar á milli sín á uppbyggilegan hátt. Að þiggja og gefa endurgjöf til þess að taka réttar 

ákvarðanir með þarfir og hagsmuni sjúklinga fremst í huga (Brá Guðmundsdóttir,  2010) 

Í rannsókn Evans o.fl. (2015) var sýnt fram á að þverfaglegt nám gagnist nemendum í 

tannheilsuteyminu vel en þátttakendur hennar voru tannsmiðanemar frá Englandi, Svíþjóð, 

Noregi og Ástralíu. Niðurstöður leiddu í ljós að nemendur voru margir á því að þverfagleg 

menntun (e. inter-professional learning) bætti samskiptahæfni þeirra, jók vitund gagnvart 

hlutverki annarra í tannheilsuteyminu og að samskipti milli þeirra væri best lærð saman. 

Hluti þátttakenda taldi að þverfaglega menntunin myndi auka sjálfstraust þeirra í 

samvinnu, aðrir voru á því máli að þverfaglegt nám gæfi góð tækifæri og getu til samvinnu. 

Þeir álitu svo að ef tækifæri gæfist til leiddi það til frekari samskipta og heilt yfir betri 

samvinnu. Rannsóknin bendir einnig á að hafa ber í huga að þegar bæta á námskrá eða 
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námskeið tannsmiða, eykur þverfaglega námið faglega vitund tannsmiðanema og 

samskiptahæfni þeirra sem leiðir til betri samvinnu.  

Námsefni tannsmíða- og tannlæknanema eru oft á tíðum lík og tækifæri til þverfaglegs 

náms og teymisvinnu eru fjölmörg. Ljóst er að það þurfa að vera tækifæri fyrir nemendur 

að læra að vinna í teymi að raunverulegum tilfellum á skipulagðan hátt svo samvinna 

skapist.  

 

3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var notuð megindleg aðferðarfræði með lýsandi tölfræði. Þessi 

rannsóknaraðferð snýst um það að upplýsingum er safnað á tölulegu formi á kerfisbundinn 

og hlutlægan hátt, og tölfræðilegum aðferðum er beitt við framsetningu og túlkun gagna. 

Megindlegar rannsóknir veita okkur upplýsingar um til dæmis fjölda, algengi, hlutfall, 

samband og mun milli mismunandi þátta eða breyta (Ragnheiður Harpa Arnardóttir,  

2013).  

3.1.1 Þátttakendur 

Óskað var eftir þátttöku nemenda sem lokið hafa einu námsári í tannsmíði (TSM) og 

tveimur námsárum í tannlæknisfræði (TAN) við tannlæknadeild Háskóla Íslands. Þessir 

nemendahópar hafa mögulega þá reynslu sem þarf úr náminu til að svara 

rannsóknarspurningunni. Stærra úrtak hefði mögulega leitt til betri niðurstaða. Notast var 

við hentugleikaúrtak en úrtakið var 43 nemendur og samanstóð af nemendum sem lokið 

hafa einu námsári í tannsmíði og tveimur námsárum í tannlæknisfræði við Tannlæknadeild 

Háskóla Íslands. 

3.1.2 Mælitæki 

Mælitæki þessarar rannsóknar var rafræn spurningakönnun sem sett var upp í forritinu 

Google Forms og samanstóð af sextán spurningum. Spurningarnar voru frumsamdar með 

hliðsjón af spurningalista úr rannsókn Ásthildar Maríu Jóhannsdóttir og Láru Björk 

Bragadóttir (2013) um viðhorf til samskipta og samvinnu milli tannlæknanema og 
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tannsmiðanema í Háskóla Íslands. Forprófun á spurningalista var gerð áður en hann var 

sendur út til að auka réttmæti og áreiðanleika. Spurningalistann má sjá í Viðauka 2.  

Í spurningakönnuninni voru tvær spurningar um bakgrunn þátttakenda, spurt var um 

námsleið og kyn. Flestar spurningarnar voru lokaðar með fyrirfram gefnum svarkostum á 

raðkvarða þar sem þátttakendur voru beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála 

þeir voru ákveðinni staðhæfingu. Spurt var meðal annars um hversu sammála eða 

ósammála nemendur voru því að samskipti milli tannlækna- og tannsmiðanema séu góð 

og því hvort að markviss samvinna milli tannlækna- og tannsmiðanema sé æskileg í námi. 

Leitast var eftir því hversu sammála eða ósammála nemendur voru um álit sitt á núverandi 

fyrirkomulagi deildarinnar, hvort þeir telji samvinnu tannheilbrigðisstétta í námi geti skilað 

betri þjónustu til viðskiptavina að námi loknu, hvort nákvæm skráning á vinnuseðli vegna 

tannsmíði sé mikilvæg og hvort nemendum finnst þeim búa yfir nægjanlegri 

samskiptahæfni í mismunandi fögum.  

Sex spurningar höfðu hálfopið spurningaform þar sem þátttakendum gafst svigrúm til að 

svara með eigin orðum. Dæmi um spurningu sem var hálfopin var spurt hvort svarendum 

fyndust þeir búa yfir nægjanlegri samskiptafærni vegna smíði tann- og munngerva í 

stálgrinda- og partagerð. Bæði var hægt að haka í „Já“ eða „Nei“ og „Ef nei, hvað mætti 

bæta?“ þá gafst þeim tækifæri til þess að svara með eigin orðum.  

Í lok spurningakönnunar var hægt að koma með eigin ábendingar vegna 

rannsóknarefnisins. Þátttaka í könnuninni var ópersónugreinanleg og ekki hægt að rekja 

svör til þátttakenda. 

3.1.3 Framkvæmd 

Óskað var eftir því að deildarstjóri tannlæknadeildar sendi út rafrænan spurningalista til 

nemenda við tannlæknadeild og verkefnisstjóri námsbrautar í tannsmíði dreifi 

spurningalista til nemenda í tannsmíði. Áminning á könnunina var send tvisvar til að auka 

líkur á þátttöku í könnuninni. Spurningalistinn var sendur þann 16. febrúar 2022 og innihélt 

skýrar spurningar með einföldum svarmöguleikum. Könnuninni var að auki deilt á 

Facebook síðunni „F.Í.T 2021-2022“ sem er lokaður hópur fyrir tannlæknanema skólaárið 

2021-2022. Könnuninni var formlega lokað þann 19. mars 2022. 

3.1.4 Gagnaúrvinnsla 

Gögn voru færð úr forritinu Google Forms yfir í Google sheets og SPSS tölfræðiforritið 

tölfræðiforritð (SPSS Statistics Version 27.0. Armonk, NY: IBM) notað, þar sem gögnin 
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voru kóðuð, flokkuð og greind með lýsandi tölfræði (tíðni, hlutföll, meðaltal, staðalfrávik). 

Kannaður var hvort tölfræðilega marktækur munur væri á milli hópa með t-prófi og stuðst 

var við 95% marktektarmörk og miðað við alfagildi =  0,05 (p <0,05). 

3.1.5 Styrk- og veikleikar 

Líkt og aðrar rannsóknir hafði þessi rannsókn sína styrk- og veikleika. Helsti styrkleiki 

rannsóknarinnar var að könnunin taki ekki langan tíma því atriði voru ekki mörg og hafði 

mestmegnis lokaðar spurningar. Styrkleiki lokaðra spurninga eru að þær auðveldi 

tölfræðilega útvinnslu. Þess á milli voru opnuð textabox ef fólk vildi útskýra mál sitt betur. 

Þannig ef valið var „Ef nei, hvað mætti bæta?“ þá gátu þátttakendur skrifað svarið sitt þar. 

Það voru einnig ákveðin þægindi við það að senda rafræna spurninga könnun því fólk gat 

svarað henni hvenær og hvar sem þau vilja.   

Veikleiki rannsóknarmælitækis er að ekki allir taka þátt í könnun sem þeir fá senda með 

tölvupósti. Erfitt er að meta hvort fólk sé hreinskilið en það er mannlegur þáttur sem erfitt 

er að mæla yfir höfuð. Einnig þar sem notaðar eru lokaðar spurningar, nær fólk síður að 

útskýra svörin sín. Í spurningakönnun sem send var á þátttakendur kom einnig í ljós að 

galli væri á tveimur spurningum og þar af leiðandi vantar einn svarmöguleika, þær voru 

greindar þrátt fyrir það. Úrtak rannsóknarinnar var fremur lítið þar sem fjöldi tannlækna- 

og tannsmiðanema er einnig lítill. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Þýði rannsóknar voru allir nemendur sem lokið hafa einu námsári í tannsmíði og tveimur 

námsárum í tannlæknisfræði við tannlæknadeild Háskóla Íslands. Spurt var um kyn 

þátttakenda en ekki um aldur þar sem úrtakið er of lítið til þess að bera það saman.  

Alls gáfu 32 þátttakendur af 43 mögulegum kost á sér í rannsóknina og svöruðu 

spurningalistunum sem er 74,4% svarhlutfall. Af þeim var um þriðjungur nemenda í 

tannsmíði (34,4%, n=11) og um tveir þriðju í tannlæknisfræði (65,6%, n=21). Meiri hluti 

nemanda í tannsmíði voru konur en einn var karl. Meirihluti tannlæknanema voru konur 

(84,4%, n=27) en fimm karlar tóku þátt (15,6%).  

4.2 Niðurstöður spurningakönnunar 

Þegar þátttakendur voru spurðir um hvort þeim finnist samskipti milli tannlækna- og 

tannsmiða góð, var meirihluti tannlæknanema mjög sammála (TAN, 33,3%, n=7) og frekar 

sammála (42,8%, n=9). Af tannsmiðanemum voru einungis þrír frekar sammála því (TSM, 

27,3%), meirihlutinn var hvorki sammála né ósammála (54,5%, n=6). Út frá þessu má 

álykta að tannlæknanemar finnist samskiptin góð en meirihluti tannsmiðanema finnist þau 

yfirleitt ekki góð eða eru hlutlausir (sjá Viðauka). 

Í svörum þátttakenda á hvort þau séu sammála eða ósammála því að markviss samvinna 

milli tannlækna- og tannsmiða sé æskileg í námi, voru allir tannsmiðanemar mjög sammála 

(TSM, 100%, n=11). Meirihluti tannlæknanema var mjög sammála (TAN, 76,2% n=16) 

en einn þeirra var mjög ósammála (4,8%). Það var greinilegt að bæði tannsmiða- og 

tannlæknanemum finnist samvinna milli þeirra mikilvæg. 

Varðandi spurningu um hvort þátttakendur voru sammála eða ósammála því að samvinna 

tannheilbrigðistétta í námi geti skilað betri þjónustu til viðskiptavina að námi loknu, voru 

allir tannsmiðanemar (TSM, 100%, n=11) og meirihluti tannlæknanema mjög sammála 

(TAN, 81%, n=17). Aðrir tannlæknanemar voru frekar sammála því (9,5%, n=2). Það má 
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álykta að tannsmiða- og tannlæknanemum finnist samvinna geti skilað betri þjónustu að 

námi loknu. 

Þátttakendur voru spurðir um viðhorf til nákvæmni upplýsinga á vinnuseðlum, allir 

tannsmíðanemar (TSM, 100%, n=11,) og meirihluti tannlæknanema voru mjög sammála 

(TAN, 90,5%, n=19) því að nákvæm skráning á vinnuseðil sé mikilvæg, aðrir 

tannlæknanemar voru hvorki sammála né ósammála (n=2, 9,5%). Út frá þessum 

niðurstöðum er hægt að segja að engin nemandi sem tók þátt var ósammála því að nákvæm 

skráning sé mikilvæg á vinnuseðli.  

Niðurstöður eru birtar á Mynd 1 út frá hverjum nemendahóp fyrir sig voru viðhorf 

tannlækna- og tannsmiðanema voru könnuð til þess hvort samskipti væru næg á milli 

nemendahópana í náminu. Eins og sést að flestir í báðum nemendahópum (TSM, n=10; 

TAN, n=19) eru frekar ósammála eða mjög ósammála (TSM, n=1; TAN, n=2). 

 

 
 
Mynd 1. Hlutfall nema sem telja að samskipti tannlækna- og tannsmíðanema í náminu séu næg 

 

Eins og má sjá á Mynd 2 út frá hverjum nemendahóp fyrir sig töldu tannsmiðanemar (TSM, 

72,7%, n=8) lang flestir að auka þyrfti samvinnu nemenda, flestir tannlæknanemar voru 

mjög sammála (TAN, 47,6%, n=10) en svörunin var hins vegar aðeins dreifðari hjá þeim. 

Þá voru 9,5% (n=2) tannlæknanema frekar ósammála því að auka þurfi samvinnu.  
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Mynd 2. Hlutfall nema sem telja að auka þurfi samvinnu nemenda í tannlækningum og tannsmíði 

 

Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru því að samskiptafærni 

tannheilbrigðistétta sé jafn mikilvæg og vinnan sem væri skilað af sér. Hóparnir voru báðir 

mjög sammála því að samvinna gæti skilað betri þjónustu að námi loknu, tannsmiðanemar 

(TSM: 100%, n=11) og tannlæknanema (TAN: 81%, n=17). Af tannlæknanemum voru 

9,5% (n=2) frekar sammála og 4,8% (n=1) hvorki sammála né ósammála, sjá Mynd 3 út 

frá hverjum nemendahóp fyrir sig, bls 17.  



 

17 

 
 

Mynd 3. Hlutfall nema sem telja að samskiptafærni sé jafn mikilvæg og vinnan sem þeir skila af 

sér 

Hér í Töflu 1, má sjá hlutfall nemenda sem svara eftirfarandi spurningum játandi eða 

neitandi eftir því hvort þeim finnast þau búa yfir nægjanlegri samskiptafærni í verklegum 

fögum. Skoðað var hvort marktækur munur væri á milli tannsmíða- og tannlæknanema á 

því hvernig þeir meta samskiptafærni sína. Niðurstöður sýndu að munurinn reyndist 

ómarktækur í fyrstu þremur spurningunum (p > 0,05). Þegar skoðað var hvort munur væri 

á milli nemendahópa í mati á eigin samskiptafærni í tannréttingum, kom í ljós að 

marktækur munur væri á milli hópanna og að tannsmiðanemar töldu sig oftar búa yfir 

nægjanlegri samskiptafærni en tannlæknanemar t(29) = 3,09; p < 0,05. Marktækur munur 

fannst á milli tannlækna- og tannsmiðanema varðandi samskiptafærni í tölvustuddri 

tannsmíði (CAD/CAM). Tannsmiðanemar telja sig oftar búa yfir nægjanlegri 

samskiptafærni en nemendur í tannlækningum t(27) = 4,93; p < 0,05.  

Tannsmiðanemarnir virðast telja samskiptafærni sína betri í þeim tveimur fögum og 

almennt svöruðu tannsmiðanemar oftar játandi heldur en tannlæknanemarnir. Jafnasta 

svörunin var í spurningu um samskiptafærna vegna stálgrinda- og partagerðar (sjá Töflu 

1).  
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Tafla 1. Mat þátttakenda á eigin færni í samskiptum í verklegum fögum. 

  Hlutfall (n) 

Samskiptafærni í verklegum fögum? Já Nei 

Heilgómagerð           

Tannsmíði  72,7% (8) 27,3% (3) 

Tannlækningar  66,7% (14) 33,3% (7) 

      

Krónu- og brúargerð      

Tannsmíði  63,6% (7) 36,4% (4) 

Tannlækningar  57,1% (12) 42,9% (9) 

      

Stálgrinda- og partagerð      

Tannsmíði  54,5% (6) 45,5% (5) 

Tannlækningar  55,0% (12) 45,0% (9) 

      

Tannréttingar*     

Tannsmíði  63,6% (7) 36,4% (4) 

Tannlækningar  15,0% (3) 85,0% (18) 

      

Tölvustuddri tannsmíði (CAD/CAM)*      

Tannsmíði  70,0% (8) 30,0% (3) 

Tannlækningar  5,3% (1) 94,7% (20) 

Skýring: *Marktækur munur í t-prófi p < 0,05 
 
Þátttakendum gafst kostur á frjálsum athugasemdum í kjölfarið spurninga í Töflu 1 ef þeim 

fannst eitthvað mætti bæta í samskiptum í hverju verklegu fagi. Þátttakendum fannst meðal 

annars að það þyrfti að stuðla að meiri samskiptum milli tannlækna- og tannsmiðanema í 

náminu til að þjálfa samskiptafærni sem myndi skila sér á vinnumarkaði.  

Í heilgómagerð fannst þátttakendum að gott væri að fá athugasemd til baka ef maður er 

ekki nægilega skýr til að vita hvernig best er að skila af sér til tannsmiðs. Aðrir töldu þurfa 

bæta almenna samskiptakunnáttu og því að þurfa meiri reynslu í faginu til þess að geta 

upplýst tannsmið. Í krónu- og brúargerð kom fram að nemandi væri til í að fá kennslu í því 

að fylla út vinnuseðil á pre-klínik þannig að það séu nægilegar upplýsingar fyrir tannsmið 

til að vinna með áður en farið er að vinna á klínik. Í stálgrinda- og partagerð kom fram að 

meira þyrfti að bæta í partagerð heldur en stálgrindagerð. Þar tekur nemandi fram að 

þekking sé ekki mikil í stálgrindagerð og því að hafa einungis vaxað upp grind 
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stálgrindarparts úr vaxi sem er brætt og byggt upp í formi stálgrindar. Í tannréttingum 

einkenndist svörun þátttakenda því að vera ekki byrjuð í tannréttingum eða því að vanta 

meiri þekkingu í því fagi ásamt tölvustuddri tannsmíði (CAD/CAM).  

Spurt var þátttakendur hvort þeir væru sammála eða ósammála því að samkennsla 

tannlækna- og tannsmiðanema sé næg, tannsmiðanemar voru flestir mjög ósammála (TSM, 

n=4), þrír af þeim frekar ósammála og fjórir hvorki né. Lítill hluti tannlæknanema skar sig 

frá hópunum og var mjög sammála (TAN, n=1) eða frekar sammála (n=1) en meirhluti 

þeirra var hvorki sammála né ósammála (n=7) og jafn margir voru frekar ósammála (n=6) 

og mjög ósammála (n=6), sjá Mynd 4 út frá hverjum nemendahóp fyrir sig. 

 

 
 

Mynd 4. Hlutfall nema sem telja að samkennsla tannlækna- og tannsmiðanema sé næg 

Hægt var að koma með tillögur að því hvernig bæta mætti samkennslu og margir gáfu sér 

tíma í að svara þeirri spurningu. Þar kom meðal annars fram að meirihluti þátttakenda sagði 

að það væri engin samkennsla kennd og taka fram að það henni mætti bæta inn. Tillögurnar 

sem komu fram að því hvað mætti bæta, var meðal annars að hafa oftar fyrirlestra og 

kennslu saman, koma á kúrs hjá þriðja árs tannsmiða- og fimmta til sjötta árs 

tannlæknanemum þar sem samvinnuverkefni eru unnin, hvort sem það væri fyrir ímyndaða 

manneskju eða ekki. Vinna í sameiningu til dæmis að einu heilgómasetti þar sem 

tannsmiðanemi fær að koma á klíník og séð ferlið þar og tannlæknanemi séð ferli 
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tannsmiðanema. Aðrar tillögur að samkennslu væru að hafa verkefni þar sem 

tannlæknaneminn fær til sín sjúkling og tannsmiðaneminn smíðar tanngervið, þá þyrftu 

þau í sameiningu að ákveða bestu meðferðaráætlun fyrir þann sjúkling, hvernig tanngervi 

skal smíða og svo framvegis. Samkennsla mætti vera meiri þegar tannlæknanemar eru á 

pre-klínik til að öðlast meiri reynslu í samskiptum við tannsmiðanema. Það mætti efla 

samvinnu beggja stétta í náminu til að þau geti undirbúið sig betur fyrir atvinnulífið. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verður helstu niðurstöðum velt upp. Nú þegar niðurstöður hafa verið 

kynntar á myndrænan hátt og greint frá aðalatriðum spurningakönnunar verður 

rannsóknarspurningu sem sett var fram í byrjun svarað: Hvernig er viðhorf nemenda til 

teymisvinnu í tann- og munngervavísindum?. Allar spurningarnar voru eins fyrir báða hópa 

til þess að geta borið saman niðurstöðurnar í töflum og myndum. 

5.1 Svörun þátttakenda 

Svarhlutfall rannsóknarinnar var 66,6% sem er góð svörun en nokkuð minni en vonast var 

eftir. Mikilvægt er að sem flestir taki þátt svo að niðurstöðurnar verði sem marktækastar. 

Hagur af rannsókn sem þessari ætti að nýtast til að móta, breyta eða þróa kennsluhætti og 

efla færni nemenda í teymisvinnu. Hægt er að nota niðurstöðurnar sem viðmið til fræðslu 

sem skilar sér vonandi til tannheilsuteyma. Mögulegar ástæður fyrir því að ekki var betri 

svörun meðal nemenda getur verið að fólk skoði ekki tölvupóst sinn reglulega eða 

tímaleysi og nemendur gætu einnig verið uppteknir við verkefni á þeim tíma. Hverjar sem 

ástæðurnar voru þá var unnið með gögnin sem aflað var eftir bestu getu.  

5.2 Mat þátttakenda á samvinnu  

Í spurningakönnuninni var spurt um hversu sammála eða ósammála nemendur væru því að 

samvinna tannheilbrigðistétta í námi geti skilað betri þjónustu til viðskiptavina að námi 

loknu. Í ljós kom að báðir hópar voru flestir mjög sammála um það. Hins vegar kom á 

óvart þegar þátttakendur voru spurðir um hversu sammála eða ósammála þeir væru því 

hvort auka þyrfti samvinnu nemenda, benti svörun til þess að nokkrir tannlæknanemar 

væru ekki jafn sammála því og tannsmiðanemar. Þar sem í rannsókn Evans o.fl., (2015) 

var sýnt fram á að samvinna gagnist nemendum vel í námi og flestir töldu að 

samvinnufærni innan tannheilsuteymis sé best lærð saman. Þessar niðurstöður gætu túlkað 

mismunandi sýn á hlutverki stéttanna. Tannsmiðanemar virðast hallast meira að því að 

auka þurfi samvinnuna til þess að skilja hvernig samstarf þessara tveggja stétta virkar, sem 

skiptir miklu máli þegar kemur að hönnun tanngerva. Einnig er mögulegt að hóparnir 

túlkuðu spurninguna ekki á sama hátt. 
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5.3 Mat þátttakenda á mikilvægi vinnuseðla 

Sem hluti af góðri samskiptafærni á milli tannlækna og tannsmiða telst nákvæm skráning 

á vinnuseðli. Þegar nemendur voru spurðir um hvort þeir væru sammála eða ósammála því 

að nákvæm skráning á vinnuseðli sé mikilvæg kom það lítið á óvart að sjá að allir 

tannsmiðanemarnir væru mjög sammála því. Af tannlæknanemum var meirihlutinn einnig 

sammála. Hlutverk tannsmiða er að vinna eftir vinnuseðlum tannlækna sem er einn aðal 

samskiptamáti þeirra við hönnun tanngerva. Þessar niðurstöður sýna að nákvæm skráning 

skiptir nemendur máli sem þykir mjög jákvætt.  

Niðurstöður í rannsókn Sui o.fl., (2014) sýndu að verkbeiðnirnar væru í flestum tilfellum 

ekki nægilega upplýsandi. Sem dæmi má nefna að ef upplýsingar um sótthreinsun máta 

fylgja ekki með verkbeiðni getur það leitt til þess að sótthreinsunarferli sé annaðhvort gert 

af báðum aðilum eða að því sé sleppt. Sé sótthreinsun endurtekin of oft getur það orðið til 

þess að mátið aflagist án þess að tannsmiður viti af því (Al Mortadi o.fl.,  2019).  

5.4 Mat þátttakenda á samskiptafærni 

Ekki voru margir tannsmiðanemar sem töldu samskipti milli tannlækna- og 

tannsmiðanema vera nógu góð en meirihluti tannlæknanema taldi þau hins vegar góð. Það 

má áætla að nemendur upplifi samskiptin á mismunandi hátt. Út frá þessum niðurstöðum 

er skoðun milli tannlækna- og tannsmiðanema ólík. Hugsanleg skýring á því getur tengst 

því að nemendur eru ekki í mikilli samvinnu við hvort annað eins og í rannsókn Evans 

o.fl., (2015). Þar leiddu niðurstöður í ljós að tannsmiðanemar voru margir sammála því að 

þverfagleg menntun bætti samskiptahæfni þeirra og að samskipti þeirra væru best lærð 

saman. 

Þar sem tannsmiða- og tannlæknanemar voru beðnir um að meta samskiptafærni sína í 

verklegum grunnfögum (Tafla 1) var áhugavert að sjá hlutfall tannlæknanema sem svöruðu 

játandi fara lækkandi við hverja spurningu og hækkandi við hverja spurningu sem þeir 

svöruðu neitandi. Tannlæknanemar telja sig búa yfir mestum hæfileikum í samskiptum í 

heilgómagerð og krónu- og brúar gerð. Á meðan flestir tannsmiðanemar meta 

samskiptafærni sína best í heilgómagerð og í tölvustuddri tannsmíði.  
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Aftur á móti telja tannlæknanemar sig hafa minnstu samskiptafærnina þegar kemur að 

smíði tanngerva í tölvustuddri tannsmíði. Ástæðan fyrir því er vegna þess að tölvustudd 

tannsmíði er einungis kennd í tannsmíði en ekki í tannlæknisfræði. Einnig er munur milli 

hópa í tannréttingum en þar svarar meirihluti tannlæknanema neitandi og aðeins lítill hluti 

tannsmiðanema. Ástæða þess er að tannréttingar eru kenndar á seinni árum 

tannlæknisfræðinnar en á fyrstu tveim árunum í tannsmíði. Að því leiti einkenndust svör 

tannlæknanema á nægjanlegri samskiptafærni í tannréttingum því að eiga annað hvort eftir 

að læra tannréttingar í náminu eða þarfnast frekari æfingar í því fagi.  

Til frekari túlkunar gafst þátttakendum kostur á frjálsum athugasemdum ef þeim fannst að 

eitthvað mætti bæta varðandi samskiptahætti í verklegum fögum. Í heilgómagerð komu 

nokkrir nemendur með sínar skoðanir um hvað hægt væri að bæta. Þar kom meðal annars 

fram að það þyrfti að stuðla að meiri samskiptum í náminu til að þjálfa samskiptafærni sem 

myndi skila sér á vinnumarkaði. Ástamt því að gott væri að fá athugasemd til baka ef maður 

er ekki nægilega skýr til að vita hvernig best er að skila af sér til tannsmiðs. Aðrir bentu á 

að bæta mætti almenna samskiptakunnáttu og að þeim vantaði hreinlega meiri reynslu í 

faginu til þess að geta upplýst tannsmið betur um hvað þau vilja fá fram við hönnun 

tanngervis.  

Þegar spurt var um hversu sammála eða ósammála nemendur væru því hvort góð 

samskiptafærni sé jafn mikilvæg og vinnan sem þeir skila af sér reyndust allir mjög eða 

frekar sammála um að góð samskipti séu mikilvæg. Í rannsókn Juszczyk o.fl. (2009) kemur 

fram að yngri tannlæknar hafa einnig þessa skoðun og skila því betri vinnuseðlum. Hins 

vegar var áhugavert að tannsmiðanemar í þesssari rannsókn skiptust til helminga með að 

vera mjög sammála og frekar sammála. Búist var við því að meirihluti þeirra yrði mjög 

sammála, þar sem niðurstöður samkvæmt fyrri rannsóknum segja tannsmiði hafa verið 

ósátta með ónákvæmi vinnuseðla og þar af leiðandi ónægjanleg samskipti. Hugsanlega 

sjáum við þessar niðurstöður vegna þess að tannsmiðanemar eiga ekki í jafn miklum 

samskiptum við sjúklinga og því skiptir nákvæmni vinnuseðla þá ekki jafn miklu máli þar 

sem þeir eru ekki notaðir á meðan námi þeirra stendur. Tannlæknanemar eru hins vegar í 

meiri samskiptum við sjúklinga á fjórða, fimmta og sjötta ári í náminu þegar þeir byrja á 

klínik og hafa getað túlkað spurninguna þannig. 
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5.5 Mat þátttakenda á samkennslu 

Nemendur telja sig frekar ósammála því að samkennsla sé næg gefur til kynna að 

samkennsla sé lítil ef fólk svarar henni hvorki né, sem flestir gerðu ásamt því að vera 

ósammála. Athyglisvert var að sjá að 9,6% töldu samkennslu næga, sem hugsanlega segir 

okkur að þeir nemendur eru líklegast ánægðir með fyrirkomulagið eins og er.  

Hægt var að koma með eigin athugasemdir um hvernig mætti bæta samkennslu og þar kom 

meðal annars fram að samkennsla mætti vera meiri. Efla ætti samvinnu beggja stétta í 

náminu til að undirbúa nemendur betur fyrir atvinnulífið. Ein tillaga að því hvernig hægt 

væri að bæta samvinnu væri til dæmis að koma kúrs hjá þriðja árs tannsmíða- og fimmta 

til sjötta árs tannlæknanemum þar sem samvinnuverkefni væru unnin, hvort sem það væri 

fyrir ímyndaða manneskju eða ekki. Önnur tillagan að því væri að það mætti koma 

samkennsla á seinni árunum þar sem tannlæknaneminn fær til sín sjúkling og 

tannsmiðaneminn smíðar tanngervið. Þá þyrftu þau að ákveða saman bestu 

meðferðaráætlun fyrir þann sjúkling. Einnig myndi það gefa tannsmiðanemum meiri 

innsýn á hvernig hlutirnir virka á klínikinni. Nemendur hafa greinilega áhuga á því að 

öðlast meiri reynslu og koma samkennslu inn í námið sitt og í leiðinni verða samskiptin 

meiri. 

5.6 Takmarkanir 

Oftar en ekki eru takmarkanir á rannsókn svo sem þessari og taka verður með í reikninginn 

að nemendur eru ekki allir á sama stað í náminu. Þeir eru því með mismikla reynslu og 

kunnáttu á hönnun tanngerva sem segir til um hversu fær þau eru í samskiptum varðandi 

þá smíði. Áhugavert er þó að velta því fyrir sér hvort viðhorf nemanda myndi breytast ef 

stuðlað væri að meiri samkennslu í samskiptum á milli tannlækna- og tannsmiðanema.  

5.7 Ályktun og lokaorð 

Í þessari rannsókn var skoðað hvert viðhorf tannsmíða- og tannlæknanema væru til 

samskipta og teymisvinnu með tilliti til fyrri rannsókna. Leitast var við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig er viðhorf nemenda til teymisvinnu í tann- og 

munngervavísindum?  

Út frá niðurstöðum má áætla að nemendur telji að samskipti milli tannlækna- og 

tannsmiðanema mættu vera meiri. Til þess að báðir aðilar skilji mikilvægi starfa hvors 
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annars þá þarf starfsfólk að vera fært um að vinna og tala saman, sem auðveldar vinnuna 

og skilar bestu lokaútkomunni. Álykta má að aukin samkennsla milli tannsmíða- og 

tannlæknadeildar muni undirbúa þau betur fyrir atvinnulífið.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að lítil samvinna sé meðal tannlækna- og 

tannsmiðanema og var meirihluti nemenda sammála því að vilja auka samvinnu milli 

samnemanda sinna og skapa þannig meiri heild. 

Þó er gaman að segja frá því að slík samvinna hefur nýlega verið sett afstað á meðan þessari 

rannnsókn stóð þar sem nemendur á öðru ári í tannsmíði vinna verkefni ásamt þriðja árs 

nemum í tannlæknisfræði. Því mætti segja að breytingar séu framundan og námsbrautirnar 

halda áfram að þróast í átt að betri samvinnu. Þrátt fyrir það er von að niðurstöður þessarar 

rannsóknar veki enn meiri áhuga á teymisvinnu sem myndi nýtast báðum stéttum á 

vinnumarkaði vel.  
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Viðauki  

Fylgiskjal 1 

Kynningarbréf 
Ágæti þátttakandi.  

Kærar þakkir fyrir að sýna áhuga á að taka þátt í könnun á viðhorfum nemenda í 

tannlæknadeild til samskipta og teymisvinnu í náminu.  

Niðurstöður könnunar verða birtar í BS lokaverkefni mínu við námsbraut í tannsmíði sem 

verður aðgengilegt á vefnum skemman.is í vor. 

 

Þátttaka í könnuninni er ópersónugreinanleg og ekki er hægt að rekja svör til þátttakenda.  

Það tekur tekur 2-3 mínútur að svara spurningunum. 

 

Þátttaka þín og svör skipta máli til að niðurstöður verði sem marktækastar. 

 

Með von um góða þátttöku. 

Kveðja 

Indiana Nicole Taroni 

 

---------------------------------------------------------- 

Hafir þú ábendingar eða athugsemdir vegna könnunarinnar vinsamlega hafðu samband við 

ábyrgðarmann rannsóknar. 

 

Ábyrgðarmaður:  

Aðalheiður Svana Sigurðardóttir 

formaður námsbrautar í tannsmíði 

Netfang: adalhsvana@hi.is 
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Fylgiskjal 2 

Spurningakönnun 
 

1. Hvort stundar þú nám í tannsmíði eða tannlækningum? 

a. Tannsmíði 

b. Tannlækningum  

 

2. Hversu sammála eða ósammála ert þú um að samskipti milli tannlækna- og 

tannsmiðanema séu góð? 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála 

d. Mjög ósammála  

 

3. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að markviss samvinna milli 

tannlækna- og tannsmiðanema sé æskileg í námi? 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála 

c. Hvorki sammála né ósammála  

d. Mjög ósammála  

 

4. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að samvinna tannheilbrigðistétta í 

námi geti skilað betri þjónustu til viðskiptavina að námi loknu? 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála  

d. Frekar ósammála  

e. Mjög ósammála  
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5. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að nákvæm skráning á vinnuseðli 

vegna tannsmíði sé mikilvæg? 

a. Mjög mikilvæga  

b. Frekar mikilvæga  

c. Hvorki né  

d. Skiptir litlu máli  

e. Skiptir engu máli  

 

6. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að samskipti tannlækna- og 

tannsmiðanema í náminu séu næg? 

a. Mjög sammála 

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála  

d. Frekar ósammála  

e. Mjög ósammála  

 

7. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að auka þurfi samvinnu nemenda í 

tannlækningum og tannsmíði? 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála  

d. Frekar ósammála  

e. Mjög ósammála  

 

8. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að góð samskiptafærni sé jafn 

mikilvæg og vinnan sem þú skilar af þér? 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála  

d. Frekar ósammála  

e. Mjög ósammála  
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9. Finnst þér þú búa yfir nægjanlegri samskiptafærni vegna smíði tann- og 

munngerva í Heilgómagerð? 

i. Já  

ii. Nei  

iii. Ef nei hvað mætti bæta?  

 

10. Finnst þér þú búa yfir nægjanlegri samskiptafærni vegna smíði tann- og 

munngerva í krónu- og brúargerð? 

i. Já  

ii. Nei  

iii. Ef nei hvað mætti bæta?  

 

11. Finnst þér þú búa yfir nægjanlegri samskiptafærni vegna smíði tann- og 

munngerva í stálgrinda- og partagerð? 

i. Já  

ii. Nei  

iii. Ef nei hvað mætti bæta?  

 

12. Finnst þér þú búa yfir nægjanlegri samskiptafærni vegna smíði tann- og 

munngerva í tannréttingum? 

i. Já  

ii. Nei  

iii. Ef nei hvað mætti bæta?  

 

13. Finnst þér þú búa yfir nægjanlegri samskiptafærni vegna smíði tann- og 

munngerva í tölvustuddri tannsmíði (CAD/CAM)? 

i. Já  

ii. Nei  

iii. Ef nei hvað mætti bæta?  
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14. Hversu sammála eða ósammála ert þú um að samkennsla tannlækna- og 

tannsmiðanema sé næg? 

a. Mjög sammála  

b. Frekar sammála  

c. Hvorki sammála né ósammála  

d. Frekar ósammála 

e. Mjög ósammála  

 

15. Ef þú varst ósammála því að samkennsla sé næg hvað mætti bæta? 

 

16. Hvert er þitt kyn? 

a. Karl 

b. Kona 

 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri vegna viðfangsefni rannsóknar eða 

spurningalistans?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


