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Afturskyggð ferilrannsókn á einkennum og klínísku ferli íslenskra mænuskaðasjúklinga og reynsla 
þeirra af þáttum sem ýmist auka eða minnka líkur á að þeir nái tökum á daglegu lífi. Marianne 
Elisabeth Klinke hjúkrunarfræðingur og lektor. 

Afturskyggn rannsókn á lyfjaeitrunum sem komu til meðferðar á Landspítala árið 2018. Freyja 
Jónsdóttir klínískur lyfjafræðingur. 

Algengi augnþurrks meðal sjúklinga á lyflæknisdeild Landspítalans. Freyja Jónsdóttir klínískur 
lyfjafræðingur.  

Alvarlegar afleiðingar barnabiks í legvatni fyrir nýburann. Þórður Þórkelsson yfirlæknir vökudeild. 

Ábendingar, öryggi og meðferðarheldni krabbameinslyfjameðferða um munn af flokki 
próteinkinasahemla. Þórunn Kristín Guðmundsdóttir klínískur lyfjafræðingur. 

Áhrif vancomycins og amínóglýkósíða notkunar hjá börnum á nýrnastarfsemi. Valtýr Stefánsson 
Thors sérfræðingur í barnasmitsjúkdómum. 

Áhrif þjálfunar hreyfikerfis öndunar eftir hjáveituaðgerð á hjarta á lungnarúmmál, öndunarhreyfingar 
og styrk öndunarvöðva. Forkönnun. Bjarni Torfason yfirlæknir. 

Árangur og fylgikvillar af gangráðs, bjargráðs og tvísleglagangráðsmeðferð á Íslandi 2014-2018. 
Sigfús Örvar Gizurarson yfirlæknir. 

Botnlangaómun gæti verið ásættanleg rannsókn sem getur leyst af hólmi tölvusneiðmynd af 
kviðarholi, Retrospective Case Control Study. Gunnar Andrésson deildarlæknir. 

Breyting á skjólstæðingahópi minnismóttökunnar á Landakoti: lýðfræðileg samsetning, greiningar og 
taugasálfræðileg mynstur. María Guðnadóttir sálfræðingur. 

Effectiveness of acupuncture as a complimentary therapy for insomnia, symptoms of anxiety, stress 
and depression as well as carvings for substance use as experienced by service users of rehabilitation 
mental health services in hospital settings. Helga Sif Friðjónsdóttir hjúkrunardeildarsjóri.  

Endurkomur og endurinnlagnir skurðsjúklinga á LSH. Brynja Ingadóttir lektor og sérfræðingur í 
hjúkrun. 

Functional  electrical stimulation effect on gait speed in drop foot patients : a single center 
retrospective study. Guðbjörg Kristín Ludvigsdóttir, endurhæfingarlæknir og aðjúnkt. 

Gagnsemi mælingar á s-tryptasa hjá sjúklingum á bráðamóttöku með bráð ofnæmiseinkenni. Hjalti 
Már Björnsson bráðalæknir. 

Genetic counselling experience of web-based return of BRCA2 results, in Iceland. Vigdís Stefánsdóttir 
erfðaráðgjafi.  

Gæði hefðbundinna röntgenrannsóknar við greiningu á áverkum í efri hálshryggnum. Halldór Jónsson 
jr yfirlæknir og prófessor. 

Heilaáföll (e.stroke) í börnum á Íslandi 1997-2018. Sigurður Einar Marelsson barnalæknir. 

Hreinsun Immune complexa úr blóði sjúklinga með komplementskort (classical pathway). Skráning 
breytinga í blóði  við plasmagjöf. Kristján Erlendsson læknir. 

Hugræn innsæisþjálfun með hugrænni atferlismeðferð (HI+HAM): slembiröðuð meðferðarprófun fyrir 
ungt fólk með byrjandi geðrofssjúkdóm. Brynja B Magnúsdóttir sálfræðingur og lektor. 

Komur og endurkomur 67 ára og eldri á bráðamóttöku Landspítala – lýðfræði, ástæður koma og áhrif 
eftirfylgdar. Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir forstöðumaður og dósent. 



Könnun á notagildi "Longitudinal Plots" við mat á næringarmeðferð sjúklinga með arfgenga 
efnaskiptasjúkdóma. Leifur Franzson deildarlyfjafræðingur. 

Meðferð með líftæknilyfjum við fylgiliðagigt; meðferðarárangur og meðferðaröryggi. Björn 
Guðbjörnsson sérgreinalæknir og prófessor. 

Músíkmeðferð einstaklinga með heilabilunarsjúkdóm: sjáanlegar vísbendingar um líðan. Ingibjörg 
Hjaltadóttir sérfræðingur í hjúkrun. 

Myndgreining á Vökudeild - Úttekt á verkferlum við röntgenmyndatöku af börnum í hitakassa. Alda 
Steingrímsdóttir gæðastjóri og geislafræðingur. 

Mæling QT-bils hjá ungu fólki með geðrofssjúkdóma. Halldóra Jónsdóttir yfirlæknir. 

Notkun og áhrif SSRI þunglyndislyfja á meðgöngu á meðal kvenna á Ísland. Snjólaug Sveinsdóttir 
sérfræðingur í barnalækningum. 

Næringarástand fyrir og eftir efnaskiptaaðgerðir á Landspítala. Ingibjörg Gunnarsdóttir prófessor. 

Próffræðilegir eiginleikar Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES) 
og University of Rhode Island Change Assessment (URICA). Baldur Heiðar Sigurðsson sálfræðingur. 

Reynsla maka einstaklinga með hreyfitaugungahrörnunarsjúkdóm (MND) frá greiningu til andláts: 
Eigindleg viðtöl. Marianne Elisabeth Klinke hjúkrunarfræðingur og lektor. 

Rétt staðsetning barkarennu við nös hjá nýburum. Þórður Þórkelsson yfirlæknir.  

Samanburður á meðferð kalsíumlækkunar eftir heildarskjaldnám fyrir og eftir upptöku breyttra 
verklagsreglna eftir aðgerð. Geir Tryggvason læknir. 

Samanburður á tjáningu mótefnanna C-kit, DOG-1 og PDGFRA í strómaæxlum í meltingarvegi 
(GIST). Ásbjörg Ósk Snorradóttir lífeindafræðingur. 

Skurðaðgerðir við loftbrjósti á Landspítala á árunum 1991-2018 – árangur og fylgikvillar. Tómas 
Guðbjartsson sérfræðingur.  

Staða fyrirbyggjandi sýklalyfjagjafa á Landspítala, hjá sjúklingum sem fara í brjóstnáms- og 
uppbyggingaraðgerð með ígræði. Eru fyrirbyggjandi sýklalyfjagjafir á Landspítala í samræmi við 
ráðleggingar LSH og alþjóðlegar leiðbeiningar? Pétur S. Gunnarsson lyfjafræðingur. 

Svefngæði og svefnraskanir eftir árstíðum hjá ungu fólki með byrjandi geðraskanir samanborið við 
háskólanemendur. Baldur Heiðar Sigurðsson sálfræðingur. 

Tengsl PROMPT bráðaæfinga við útkomu fæðinga á Landspítalanum. Sigfríður Inga Karlsdóttir 
dósent. 

The psychometric properties of Psychosis Attachment Mearsure (PAM) and Attachment Avoidance in 
Therapy Scale (AATS) in Iceland and the role of attachment style in psychotic symptom severity and 
the duration of untreated psychosis. Próffræðilegir eiginleikar PAM og AATS á Íslandi og áhrif 
geðtengslastíl á alvarleika geðrofseinkenna og tímalengdar ómeðhöndlaðs geðrofs. Baldur Heiðar 
Sigurðsson sálfræðingur. 

Umfang og tímasetningar nauðungarlyfjagjafa á Íslandi og einkenni sjúklinga sem fá nauðungarlyf. 
Eyrún Thorstensen hjúkrunarfræðingur. 

Viðhorf aðstandenda til þjónustu HERU-sérhæfðrar líknarþjónustu Landspítala. Valgerður 
Sigurðardóttir yfirlæknir. 

Þróun og prófun á tölvuleik til að kenna skurðsjúklingum um verkjameðferð eftir skurðaðgerð. Brynja 
Ingadóttir sérfræðingur í hjúkrun. 

Öryggishringurinn (COS-P) - mat á árangri af fræðslu- og stuðningshóp fyrir foreldra. Erla Kolbrún 
Svavarsdóttir prófessor. 
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