
                        

 

 

Rannsóknarráðstefna námslækna á lyflækningasviði  
23. febrúar 2018  

Fundarstaður: Nauthóll, Nauthólsvegur 106, Reykjavík. 
 

Fundarstjórar:  Einar Stefán Björnsson prófessor og Helga Ágústa Sigurjónsdóttir, klínískur prófessor. 

 

Kl.13.00  Ráðstefnan sett   
Helga Ágústa Sigurjónsdóttir, klínískur prófessor, umsjónarmaður Rannsóknarráðstefnu. 

Kl. 13.05  Að ná árangri í klínískum rannsóknum. 
Einar Stefán Björnsson, prófessor í lyflæknisfræði, Læknadeild HÍ. 

Kl. 13.25 Erindi (11x10 min) 

   Sjúklingar með sóragigt sem ekki uppfylla inntökuskilyrði í slembiraðaðar lyfjarannsóknir fyrir 
líftæknilyf hafa svipaða meðferðarsvörun og meðferðartíma og þeir sem uppfylla 
inntökuskilyrðin.  Ólafur Pálsson*. 

  Orsakir lifrarsjúkdóma á meðgöngu. Þóra Soffía Guðmundsdóttir. 

  Tengsl gigtarprófa við klínísk einkenni iktsýki. Dagrún Jónasdóttir. 

  Lyfjahvörf prótónpumpu hemla í slembivöldu íslensku þýði. Hólmfríður Helgadóttir*. 

  Arfhrein skiptibreyting í alpha-melanocyte-stimulating hormóni er tengd offitu.  
Bjarni Þorsteinsson. 

  Faraldsfræði öndunarvélarmeðferðar á gjörgæsludeildum á Íslandi og áhrif tímalengdar, 
sjúkdómaflokka og ástands á horfur sjúklinga. Elín Björnsdóttir. 

  SHA2PE spálíkanið: Nýtt líkan fyrir sjúklinga með blæðingu frá neðri hluta meltingarvegar sem 
spáir fyrir um hverjir þurfa ekki meðferð á spítala. Jóhann P. Hreinsson. 

  Meðgöngulengd og tíðni fæðingarinngripa hjá konum með meðgönguháþrýsting og væga 
meðgöngueitrun á tímabilinu 2001-2011. Rakel Ingólfsdóttir. 

  Vaxandi nýgengi sjálfsofnæmislifrarbólgu á Íslandi tengist aukinni notkun líftæknilyfja.  
Kjartan Bragi Valgeirsson. 

  Beinbrot í mergæxli. Sigrún Þorsteinsdóttir. 

  Ábendingar og aukaverkanir amiodarone á Íslandi. Páll Guðjónsson. 

Kl. 15.15 Erindi kynning (3x4 min)  

 Nýrnastarfsemi og langvinnur nýrnasjúkdómur meðal aldraðra. Albert Sigurðsson*. 

 Heiladingulsæxli á Íslandi. Hjálmar Ragnar Agnarsson. 

Spítalablóðsýkingar á Landspítala á árunum 2007-2016. Kristín María Guðjónsdóttir. 

Lifrarskaði af völdum blóðþynningarlyfja. Helgi Kristinn Björnsson. 

Kl.15.30 Kaffi 

Kl.15.50  Vísindavinnan í framhaldsnáminu – praktísk atriði. Helga Ágústa Sigurjónsdóttir. 

Kl.16.00 Erindi  (10 x 10 min ) 



Mismunandi skilmerki fyrir endurheimt nýrnastarfsemi eftir bráðan nýrnaskaða í 
kjölfar skurðaðgerða: áhrif á lifun og langvinnan nýrnasjúkdóm. Þórir E. Long*. 

Lifun sjúklinga með langvinnt eitilfrumuhvítblæði í ljósi meðferðabreytinga í upphafi 
aldarinnar. Vilhjálmur Steingrímsson. 

  Íþyngjandi dagsyfja – tengsl við heilsufar og lífstíl. Elín Helga Þórarinsdóttir*. 

Útskilnaður 2,8-díhýdroxýadeníns í þvagi hjá sjúklingum með APRT-skort, arfberum og 
heilbrigðum. Hrafnhildur L.  Runólfsdóttir. 

Algengi alvarlegra sýkinga fyrir og eftir líftæknilyfjameðferð með TNF hemlum meðal 
sjúklinga með liðbólgusjúkdóma á Íslandi. Davíð Ólafsson. 

Áhrif 10-gilds samtengds pneumokokka bóluefnis á tíðni röraðgerða hjá börnum yngri 
en þriggja á Íslandi: heilþýðisrannsókn. Elías Sæbjörn Eyþórsson. 

Hefur vökvajafnvægi eða hröð vökvaaftekt hjá nýjum blóðskilunarsjúklingum áhrif á 
lifun þeirra? Sandra Seidenfaden. 

Saga um sjálfsofnæmissjúkdóma veldur ekki aukinni áhættu á framgangi góðkynja 
einstofna mótefnahækkunar. Theodóra Rún Baldursdóttir. 

Notkun GigtRáðs sem stuðningskerfi (e. Clinical Decision Support System, CDSS) við 
greiningarferli sjálfsónæmis- og gigtarsjúkdóma.  Guðrún Ása Björnsdóttir. 

Notkun erfðaupplýsinga til að fyrirbyggja skyndidauða. Stökkbreytingar sem valda heilkenni 
lengingar á QT bili á Íslandi. Bára Dís Benediktsdóttir. 

Kl.17.40  Erindi  - kynning (3x 4 min) 

 Cushings sjúkdómur á Íslandi árin 2010–2017. Þorgeir Orri Harðarson. 

Bráður nýrnaskaði eftir skurðaðgerð við ósæðarflysjun af gerð A: Tíðni, áhættuþættir 
og lifun. Daði Helgason*. 

 Hjartsláttartruflanir og skurðaðgerðir á Íslandi 2004-2015. Hlynur Indriðason. 

Kl.17.55 Rétt úr sér 

Kl.18.00 Erindi  - kynning (6x 4 min) 

Greining á lyfjatengdum aukaverkunum á meðan innlögn stendur í 1. áfanga SENATOR 
rannsóknarinnar á Landspítala. Eyrún Baldursdóttir. 

Safngreining á 13 slembiröðuðum klínískum rannsóknum um bláæðasega í 
mergæxlissjúklingum sem fengið hafa meðferð með thalídomíði eða lenalídómíði: svörun við 
meðferð, lifun og áhrif heparíns. Kristrún Aradóttir. 

Sýkingar í hrygg (e. vertebral osteomyelitis). Henrik Geir Garcia. 

Meðferð og fylgikvillar sjúklinga með mergæxli. Ingigerður Sólveig Sverrisdóttir*. 

Áhættuþættir ómeðhöndlaðs geðrofs hjá ungum einstaklingum með geðrofssjúkdóma á 
Íslandi. Alexander Elfarsson. 

Fyrirhuguð rannsókn: Bætt greining meinvalda samfélagslungnabólgu á Landspítala.  
Kristján Godsk Rögnvaldsson 

Kl.18.25 Rétt  úr sér 

Kl.18.30 Hverju tísta "Huginn og Muninn"?   
Björn Guðbjörnsson , prófessor, Læknadeild HÍ 

Kl.19.00 Ráðstefnuslit – léttar veitingar   


