
 
 

09.01.2017 Bls. 1 
 

Siðanefnd Landspítala  

Leyfi til nýrra rannsókna frá 2015 

Algengi og áhættuþættir fyrir naloxone notkon hjá inniliggjandi sjúklingum á Landspítala. 

Sigríður Zoëga. 

Andleg líðan kvenna á meðgöngu sem hafa misst barn á fyrri meðgöngu eða í fæðingu. Linda 

Bára Lýðsdóttir. 

Áhrif lyfsins Fampyra á göngugetu fólks með Multiple Sclerosis (MS).  Þjóðbjörg Guðjónsdóttir 

Áhrif nýrra aðferða við meðferð einstaklinga við sykursýki 2 – áhersla á sjálfseflingu, 

sjálfsumönnun, mataræði og lífsstíl. Rafn Benediktsson. 

Bráðaaðgerð við botnlangabólgu á Landspítala 2006-2014 – Uppvinnsla og meðferð. Kristín 

Huld Haraldsdóttir. 

Brottnám á blöðruhálskirtli með aðstoð þjarks á Íslandi: Áhrif legu og bólstrunar sjúklinga í 

aðgerð á útkomu þeirra eftir aðgerð. Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir. 

Fóstureyðingar með lyfjum á árunum 2012-2013. Árangur, algengi og fylgikvillar með 

samanburði við sambærilegar rannsóknir. Kristín Jónsdóttir. 

Fósturmissir á fyrsta þriðjungi meðgöngu. Þjónusta og þarfir kvenna á kvennadeild Landspítala. 

Helga Sól Ólafsdóttir. 

Fæðumynstur á meðgöngu – gagnsemi skimunar á fyrsta þriðjungi meðgöngu. Ingibjörg 

Gunnarsdóttir. 

Gjöf blóðþrýstingshækkandi innrennslislyfja í gegnum útæðarleggi. Hjalti Már Björnsson. 

Greining alvarlegra meðfæddra hjartagalla 1990-2014. Gylfi Óskarsson. 

Hlutverk hugrænnar getu við myndum falskra minninga hjá fólki með geðrofssjúkdóm og 

heilbrigðum samanburðarhópi. Jón Friðrik Sigurðsson. 

HPV-tengd krabbamein í munnkoki. Hannes Petersen. 

Keisaraskurðir á LSH; tíðni sýkinga í kjölfar aðgerðar og helstu áhættuþættir. Hildur 

Harðardóttir. 

Meðgöngusykursýki á Íslandi eftir innleiðingu nýrra klínískra leiðbeininga. Hildur Harðardóttir. 
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Notkun glaðlofts í sársaukafullum inngripum á bráðamóttöku barna. Ingileif Sigfúsdóttir. 

Notkun snúningsmeðferðar gegn krabbameini í grindarholi og gæðaeftirlit með Delta4 

geislamælilíkani. Garðar Mýrdal. 

Næringarástand sjúklinga á öldrunardeild – viðhorf sjúklinga og nýting fæðis frá eldhúsi. Ólöf 

Guðný Geirsdóttir. 

Próffræðilegir eiginleikar íslenskrar útgáfu Calgary depression scale for schizophrenia. Baldur 

Heiðar Sigurðsson. 

Samanburðarrannsókn á málfærni barna með og án heilaáverka. Jónas G Halldórsson, 

sérfræðingur í taugasálfræði. 

Skimun fyrir vannæringu og líkamssamsetning sjúklinga með langvinna lungnaþembu. Áhrif 

mismunandi orku- og próteinríkra millimáltíða og næringardrykkja á blóðsykur. Ingibjörg 

Gunnarsdóttir. 

Sónarskoðanir í fæðingum – rannsókn á gagnsemi endurtekinni sónarskoðana til að meta gang 

sjálfkrafa fæðingar. Hulda Hjartardóttir. 

Sterptokokkasýkingar á Íslandi 1975-2015. Magnús Gottfreðsson.  

Stunguóhöpp og líkamsvessamengun hjá starfsmönnum Landspítala á árunum 2012-2019. Áhrif 

innleiðinga öryggisnála. Ásdís Elfarsdóttir Jelle. 

Tengsl átkastaröskunar og lyfjameðferðar hjá ungu fólki með geðrofssjúkdóma í endurhæfingu á 

geðsviði. Nanna Briem. 

Upplifun barns við ísetningu nálar í lyfjabrunn. Guðrún Kristjánsdóttir. 

Upplifun og reynsla ungs fólks með langvinn heilsufarsvandamál af flutningi frá barnasviði yfir 

á fullorðinssvið.  Elísabet Konráðsdóttir. 

Vitrænt mat og endurhæfing ungs fólks eftir fyrsta geðrof. Engilbert Sigurðsson. 

Yfirlið á bráðamóttöku Barnaspítala Hringsins – orsakir og afleiðingar. Ásgeir Haraldsson. 

Þjónustunýting og líðan þolenda kynferðislegs ofbeldis sem leitað hafa til Neyðarmóttöku LSH. 

Berglind Guðmundsdóttir. 

Æðavíkkun spíralæða í legi eftir meðhöndlun með PP13. Sveinbjörn Gizurarson. 


