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Aðgerðir í efri hluta meltingarvegar á krabbalíki (neuroendocrine tumour, NETs). Kristín Huld 

Haraldsdóttir. 

Afdrif einstaklinga 10 árum eftir fyrsta heilaslag. Guðbjörg Þóra Andrésdóttir. 

Afstaða starfsfólks Landspítala til bólusetninga gegn inflúensu. Ásgeir Haraldsson. 

Afturskyggn rannsókn á rofi á maga- og skeifugörn á Landspítala 2008-2017. Kristín Huld 

Haraldsdóttir. 

Áhrif af markvissri hreyfingu, til viðbótar við vitræna endurhæfingu með félagsskilningsþjálfun, 

á vitræna getu, lílðan og færni í daglegu lífi hjá einstaklingum með geðrofssjúkdóma. Brynja 

Björk Magnúsdóttir. 

Áhættureiknir fyrir bráðar endurinnlagnir sjúklinga á legudeildir geðsviðs á Landspítala Sigrún 

Helga Lund 

Árangur ADHD lyfjameðferðar sjúklinga í ADHD teymi LSH árin 2015-2017. Sigurlín H. 

Kjartansdóttir. 

Árangur og fylgikvillar af gangráðs, bjargráðs og tvísleglagangráðsmeðferð á Íslandi 2014-2018. 

Sigfús Örvar Gizurarson. 

Árangur rað-segulörvunar sem meðferð við viðvarandi röddum í heyrnarofskynjunum. Brynja B. 

Magnúsdóttir. 

Árangur sérstaks meðferðarteymis, IceSG, við greiningu og meðferð sarkmeina í stoðkerfi á 

Íslandi 2006-2015. Halldór Jónsson jr. 

Árangur skurðaðgerða við nýrnakrabbameini á Landspítala á árunum 2010-2017. Eiríkur Orri 

Guðmundsson. 

Árangursmat á hópmeðferð við geðhvörfum. Halla Ósk Ólafsdóttir. 

Árangursmat á þjónustu geðhverfateymis Landspítala. Halla Ósk Ólafsdóttir. 

Athugun á þéttni/styrk beta-lactam lyfja sem gefin eru með langtíma innrennsli hjá sjúklingum 

sem fá meðferð utan sjúkrahúss. Pétur S Gunnarsson. 

Bráðaviðbrögð Landspítala við rútuslysum – Ástand og afdrif slasaðra úr tveimur hósplysum. 

Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir. 

Bætt greining samfélagslungnabólgu á Landspítala. Kristján Godsk Rögnvaldsson. 

Efnaskiptavilla og áhættuþættir hjá ungu fólki með geðrofssjúkdóm. Halldóra Jónsdóttir. 

Einkenni og árangur hjúkrunar í göngudeild fyrir fólk með langvinna lungnateppu og fjölskyldur 

þeirra. Helga Jónsdóttir. 



Er marktækur munur á 1,5 Tesla og 3 Tesla tækjum á lendhrygg í segulómun? Kristján Örn 

Jóhannesson. 

Fjölskyldumiðuð þjónusta á Landspítala: Áhrif styrkleikamiðaðra meðferðarsamræðna. Anna 

Ólafía Sigurðardóttir. 

Forprófun á EORTC QLQ-HDC29 spurningalistanum. Lífsgæði sjúklinga með illkynja 

blóðsjúkdóma og krabbamein sem gangast undir háskammta krabbameinslyfjameðferð með eigin 

stofnfrumuígræðslu. Sigríður Zoega. 

Gagnsemi mælingar á s-tryptasa hjá sjúklingum á bráðamóttöku með bráð ofnæmiseinkenni. 

Hjalti Már Björnsson. 

Greining á tjáningu SLC13A5 próteina í miðtaugakerfi. Sigríður Rut Franzdóttir. 

Heilsulæsi og skilningur sjúklinga á fræðslubæklingi um verkjameðferð eftir skurðaðgerð. 

Sigríður Zoega. 

Holsjárröntgenmynd af gall- og brisgangi til fjarlægingar á gallrásarsteini á Íslandi. Páll Helgi 

Möller. 

Komur barna á Landspítala vegna höfuðáverka – algengi,  ástæður og innlagnir. Guðrún 

Kristjánsdóttir. 

Komur barna á Landspítala vegna meiðsla á útlimum – algengi,  ástæður og innlagnir. Guðrún 

Kristjánsdóttir. 

Langtímaáhrif brunaáverka á heilsu fullorðinna einstaklinga. Brynja Ingadóttir. 

Langtímaáhrif brunaáverka á heilsu fullorðinna einstaklinga. Brynja Ingadóttir. 

Mat og skráning á verkjum hjá inniliggjandi sjúklingum á legudeildum Landspítala. Sigríður 

Zoega. 

Meðferð sykursýki hjá einstaklingum sem nýverið hafa verið greindir með bráðan 

kransæðasjúkdóm (NSTEMI og STEMI)– Staða lyfjanotkunar hjá þessum sjúklingum miðað við 

klínískar leiðbeiningar evrópsku hjartalæknasamtakanna (ESC). Pétur S. Gunnarsson. 

Meðfædd diaphragma hernia á Íslandi árin 2002-2017. Hulda Hjartardóttir. 

Meðfæddir efnaskiptasjúkdómar hjá börnum á Íslandi 2003-2018. Sigurður Einar Marelsson. 

Myndgreining á litlum (<3 cm) nýrnaæxlum. Gunnar Andrésson. 

Nokun á O-boga í samhengi við aðra myndgreiningu á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Jónína 

Guðjónsdóttir. 

Næringarmeðferð á gjörgæsludeildum Landspítala og notkun óbeinnar efnaskiptamælingar, 

NUTRIC score og ómskoðunar í mati á næringarástandi sjúklinga. Bjarki Kristinsson. 

Næringarmeðferð aldraðra einstaklinga eftir útskrift á Landspítala Ólöf Guðný Geirsdóttir 

Radiation Dose and Contrast agent Reduction in Abdominal CT Examination with Low Tube 

Voltage. Guðrún Ólöf Þórsdóttir. 

Reliability and validity testing of the Icelandic version of Spinal Cord Independence Measure 

(SCIM-III) and SCIM-III Self Report (SR). Anestis Divanoglou. 



Reynsla aðstandenda af þjónustu Laugarássins meðferðargeðdeildar. Halldóra Firðgerður 

Víðisdóttir. 

Reynsla fólks á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð: Fyrirbærafræðileg 

rannsókn. Marianne E. Klinke. 

Samanburður áhrifa lupus anticoagulant á PT-INR, PP-INR og Fiix-NR í blóðþynntum 

sjúklingum og óþynntum. Páll Torfi Önundarson. 

Samantekt á krabbameinslyfjameðferðum af flokki próteinkínasahemla á Íslandi. Ábendingar, 

öryggi og meðferðarheldni. Þórunn K Guðmundsdóttir. 

Samantekt á krabbameinslyfjameðferðum með einstofna mótefnum af flokki ónæmisörvandi 

lyfja á Íslandi Ábendingar og þol lyfjameðferða. Þórunn K Guðmundsdóttir. 

Sameindalífmerki úr móðurblóði og fylgju til greiningar á meðgöngueitrun. Guðrún 

Valdimarsdóttir. 

Sérhæfð meðferð og snemmtækt inngrip við geðhvörfum á Íslandi. Brynja Björk Magnúsdóttir. 

Sitjandafæðingar á LSH. Þóra Steingrímsdóttir. 

Sjálfsvígstilraunir. Hverjir og af hverju? Áhrif félagslegra þátta. Sigþrúður Birta Jónsdóttir. 

Skimun fyrir vannæringu og fæðuskráning sjúklinga á öldrunardeildum Landspítala. Ólöf Guðný 

Geirsdóttir. 

Staða fyrirbyggjandi sýklalyfjagjafa hjá sjúklingum sem fara í valaðgerð á ristli eða endaþarmi á 

Landspítala. Eru fyrirbyggjandi sýklalyfjagjafir á Landspítala í samræmi við alþjóðlegar 

leiðbeiningar? Pétur S. Gunnarsson. 

Styrkur laktats í legvatni, tengsl við útkomu fæðinga í íslensku þýði. Þóra Steingrímsdóttir. 

Sýkingar eftir hjartaskurðaðgerðir á Landspítala 2013 – 2017. Edda Vésteinsdóttir. 

Sýkingar í miðlægum bláæðaleggjum hjá börnum með illkynja sjúkdóma á Barnaspítala 

Hringsins 2008-2017. Valtýr Stefánsson Thors. 

Tengsl líkamlegs þols og þrengsla að hjarta hjá drengjum með holubringu. Bjarni Torfason. 

Tengsl öndunarhreyfinga við vanstarfsemi í grindarbotnsvöðvum. Halldóra Eyjólfsdóttir. 

Þekking einstaklinga með gáttatif á sjúkdómi sínum. Brynja Ingadóttir. 

Þjónusta og sálfélagslegur stuðningur innan Landspítala við einstaklinga með vefræna sjúkdóma 

og aðstandendur þeirra. Helga Sól Ólafsdóttir. 

Þolmörk Landspítala í hópslysum – Bráðaviðbrögð og áhrif á flæði sjúklinga eftir tvö rútuslys. 

Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir. 

Þróun á samtali við ljósmóður um fæðingarreynslu: mat á fýsileika íhlutunar. Valgerður Lísa 

Sigurðardóttir. 

Upplifun sjúklinga af þvingunaraðgerðum á geðsviði LSH. Jón Snorrason. 

Úttekt á ávísuðum lyfjum við útskrift sjúklinga frá hjartadeild LSH sem greinst hafa með bráð 

kransæðaheilkenni (Acute Coronary Syndrome – ACS) með eða án ST-breytinga (STEMI, 



NSTEMI) borið saman við ráðleggingar í klínískum leiðbeiningum evrópsku 

hjartalæknasamtakanna (ESC). Elín I. Jacobsen. 

Úttekt á lyfjaupplýsingum við útskrift sjúklinga af Bráðalyflækningadeild Landspítala. Helga 

Kristinsdóttir. 

Verkir, vökustig og óráð sjúklinga á gjörgæsludeildum: Afturvirk samanburðarrannsókn fyrir og 

eftir innleiðingu verklags (Pain, agitation and delirium of intensive care patients: Before and 

after study). Hrönn Birgisdóttir. 

Öndunarfæraeinkenni vegna flugeldamengunar – lýsandi rannsókn. Hjalti Már Björnsson. 


