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Vísindasiðanefnd veitti leyfi fyrir 109 nýjum rannsóknum á Landspítala 
 

Leyfi til nýrra rannsókna frá 2018Að takast á við langvinnan sjúkdóm fjarri sérfræðiþjónustu: 
Upplifun einstaklinga með kransæðasjúkdóm af eftirliti, endurhæfingu og fræðslu á 
landsbyggðinni. Margrét Hrönn Svavarsdóttir. 

Afdrif íslenskra sjúklinga sem farið hafa í HIPEC. Elsa Björk Valsdóttir. 

Afdrif sjúklinga með krabbamein í efri þvagvegum á Íslandi á árunum 2003-2016. Sigurður 
Guðjónsson. 

Afleiðing heilahristings hjá íþróttakonum: taugasálfræðileg skerðing, andleg líðan og lífsgæði – 
möguleg heiladingulsbilun. Helga Ágústa Sigurjónsdóttir. 

Afturskyggn rannsókn á virkni LDN við vefjagigt og skylda sjúkdóma. Björn Rúnar Lúðvíksson. 

Áfallastreita og heilbrigðisþjóusta. Berglind Guðmundsdóttir. 

Áföll í æsku og tengsl við fæðingarreynslu kvenna í Ljáðu mér eyra. Anna María Jónsdóttir. 

Áhrif erfða á fæðingarlengd og fæðingarþyngd barna ogtengsl við sjúkdóma. Kári Stefánsson. 

Áhrif langtíma undirbúnings og uppvinnslu sjúklinga í bið  eftir liðskiptaaðgerð á hné eða 
mjöðm á aðgerðarferilinn og tíðni fylgikvilla. Sigurbergur Kárason. 

Áhrif líftæknilyfja á: a) tíðni alvarlegra sýkinga, b) notkun sýklalyfja, c) notkun verkja- og 
bólgueyðandi gigtarlyfja ásamt taugaverkjalyfja. Björn Guðbjörnsson. 

Áhrif samræmingar á geilsaskammta barna í tölvusneiðmyndarannsóknum - könnun á stillingum 
tækja og verklagi við rannsóknir. Jónína Guðjónsdóttir. 

Áhrif sérsniðinnar upplýsingagjafar á ákvörðun um meðferðarleið hjá körlum með staðbundið 
krabbamein í blöðruhálskirtli. (The impact of customized information for men diagnosed with 
localized prostate cancer). Heiðdís B. Valdimarsdóttir. 

Analysis of human HER-3 expression in patient derived Tissues. Þórður Tryggvason. 

Árangur vefjasýnatöku í gegnum berkjuvegg (transbronchial lung biopsy) við greiningu 
staðbundinna og dreifðra lungnasjúkdóma á Íslandi. Steinn Jónsson. 



Brjóstakrabbamein íslenskra karla, meinafræði og vægi stökkbreytinga í DNA viðgerðargenum. 
Stefán Þórarinn Sigurðsson. 

Characterization of Monogenic Kidney Stone Diseases. Viðar Örn Eðvarðsson. 

Characterizing 2,8-dihydroxyadenine nephroparthy. Viðar Örn Eðvarðsson. 

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea og Mycoplasma genitalium 
kynsjúkdómabakteríur: samanburður á greiningaraðferðum og fyrsta könnun á algengi M. 
genitalium. Ingibjörg Hilmarsdóttir. 

Chronic granulomatous disease - starfsemi frumna með nýfundinn genagalla. Ásgeir Haraldsson. 

Cryo AF Global Registry. Kristján Guðmundsson. 

Double-blind, Randomized, Paired-Comparison Clinical Trial on KerecisTM Omega3 Wound 
and EpiFix® in the Management of Acute Punch Wounds / Pöruð, Tvíblind, Slembiröðuð 
Klínísk Samanburðarrannsókn á KerecisTM. Baldur Tumi Baldursson. 

Ecology of E. coli in Iceland and the origin of human infections – One health approach. Karl G. 
Kristinsson. 

Eðli og framvinda vægrar vitrænnar skerðingar (Mild Cognitive Impairment) II. Jón Snædal. 

Einstaklingsbundin starfsendurhæfing IPS (Individual Placement and Support) - 
samstarfsverkefni geðsviðs LSH og VIRK starfsendurhæfingarsjóðs - yfirlit og staða. Nanna 
Briem. 

EudraCT 2017-004776-56 Phase IIa Biomarker Study to Evaluate the Efficacy, Safety and 
Tolerability of AT-1 in Patients with Hereditary Cystatin C Amyloid Angiopathy (HCCAA) - the 
AT1-HCCAA study. Elías Ólafsson. 

EudraCT númer 2018-001547-32. Slembiröðuð, tvíblind, fasa III samanburðarrannsókn 
(CANOPY-1). Örvar Gunnarsson. 

EudraCT númer: 2017-004785-10 - Íslenskur titill: Opin, fasa II vísindarannsókn þar sem metin 
verða áhrif meðferðar með carfilzomib, lenalidomid og dexametason á mergæxli og mallandi 
mergæxli. Sigurður Yngvi Kristinsson. 

Evrópsk skráningarrannsókn um hryggikt og skilda sjúkdóma: The EuroSpA Research 
Collaboration Network (RCN) in spondylarthritis (SPA). Áfangi 1 og 2. Björn Guðbjörnsson. 

Framvirk rannsókn á Lewy sjúkdómi og vitrænni skerðingu í Parkin1son sjúkdómi. Jón G. 
Snædal. 

Frávik í litningafjölda. Kári Stefánsson. 



Gjörgæslulömun á Íslandi 1988-2018: lýðgrunduð faraldsfræðileg rannsókn. Elías Ólafsson. 

Greining, meðferð og horfur sjúklinga með krabbamein eða meinvörp í lifur, gallvegum og 
gallblöðru. Kristín Huld Haraldsdóttir. 

Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins og Landspítala Háskólasjúkrahúss. Tómas Guðbjartsson  

Húðkrabbamein á Íslandi önnur en sortuæxli: Faraldsfræði, meinafræði og ættfræði í heilu þýði. 
Jón Gunnlaugur Jónasson. 

Hvatvís kauphegðun og frestun á umbun á meðal fullorðinna með ADHD. Sigurlín Hrund 
Kjartansdóttir. 

Íslenska krabbameinsverkefnið – Rannsókn á erfðafaraldsfræði brjóstakrabbameins. Kári 
Stefánsson. 

Íslenska krabbameinsverkefnið - Rannsókn á erfðum krabbameins í blöðruhálskirtli. Kári 
Stefánsson. 

Íslenska krabbameinsverkefnið - Rannsókn á erfðum krabbameins í nýrum. Kári Stefánsson. 

Íslenska krabbameinsverkefnið - Rannsókn á krabbameini í þvagblöðru. Kári Stefánsson. 

Íslenska krabbameinsverkefnið – Rannsókn á magakrabbameini. Kári Stefánsson. 

Íslenska krabbameinsverkefnið - Rannsókn á skorpulifur og illkynja og góðkynja æxlum í lifur, 
gallblöðru og gallvegum. Kári Stefánsson. 

Kortlagning á ofnæmisvökum í lúsmýsofnæmi, forrannsókn. Sigurveig Þ. Sigurðardóttir. 

Kortlagning sómatískra stökkbreyting í ólíkum vefjum og tengsl við sjúkdóma. Kári Stefánsson. 

Krabbamein í smágirni á Íslandi. Páll Helgi Möller. 

Kviðarholsaðgerðir eftir bráða kviðarholsáverka á Íslandi 1992-2017. Elsa Valsdóttir. 

Landskönnun á mataræði og eiturefnagreining lífsýna. Þórhallur Ingi Halldórsson. 

Lifrarskaði af völdum blóðþynningarlyfja. Einar S. Björnsson. 

Lifun og útkoma sjúklinga með fyrsta flog eða flogaveikigreiningu 1995-1999 – Lýðgrunduð 
afturskyggn eftirfylgdarrannsókn. Elías Ólafsson. 

Líkan sem spáir fyrir um blæðingu frá meltingarvegi hjá sjúklingum á blóðþynningu. Jóhann Páll 
Hreinsson. 



Líkur á fósturláti eftir legvatnsástungu og fylgjusýni. Uppgjör 10 ára tímabils á 
fósturgreiningardeild LSH, 2008-2017. Kristín Rut Haraldsdóttir. 

Long-term impact of maternal mental health during pregnancy on child‘s adverse outcomes. Jón 
Friðrik Sigurðsson. 

Lymfoma og önnur krabbamein í tengslum með meðferð með ónæmisbælandi lyfinu 
Azathioprine (Imurel@). Einar S. Björnsson. 

Mapping of decremental evoked potentials (DEEP) in the human atria. Sigfús Örvar Gizurarson. 

Metýlun stýrisvæðis cystatín C og vefjasértæk tjáning. Ísleifur Ólafsson. 

Mikilvægi hrota og öndunarstoppa fyrir andlega og líkamlega heilsu barna. (e. The importance of 
snoring and apneas for the mental and physiological well-being of children.). Sigurveig Þ 
Sigurðardóttir 

NOPHO-CARE. Ólafur Gísli Jónsson. 

Notkun GigtRáðs sem klínísks stuðningskerfis (e. Clinical Decision Support System) við 
greiningaferli sjálfsónæmis- og gigtarsjúkdóma. Björn Rúnar Lúðvíksson. 

Notkun háþéttleika heilalínurits (EEG) til að rannsaka annars vegar hlutverk heilabarkar í 
stöðustjórnun (postural control) og hins vegar aðlögunar ferla er tengist stöðustjórnun í kjölfar 
óvæntrar truflunar á stöðu í gegnum örvun á stöðuskyni (proprioception). Hannes Petersen. 

Notkun sýklalyfja á sjúkrahúsum á Íslandi 2010 til 2018. Már Kristjánsson. 

Nýgengi og algengi geðklofa og annarra geðrofssjúkdóma á Íslandi. Enskur titill: The incidence 
and prevalence of schizophrenia and other schizophrenia spectrum disorders in Iceland. Halldóra 
Jónsdóttir. 

Nýgengi og tíðni starfrænna floga á Íslandi 1997-2006. Elías Ólafsson. 

Nýgengi sarpabólgu á Íslandi 1985-2018. Tryggvi Björn Stefánsson. 

Onyx ONE Study; A Randomized Controlled Trial with Resolute Onyx in One Month DAPT for 
High-Bleeding Risk Patients. Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir. 

Op á milli gátta hjá sjúklingum sem fengið hafa blóðþurrðarköst í heila og/eða blóðtappa. Lokun 
á opinu í hjartaþræðingu, árangur og eftirfylgd. Hróðmar Helgason. 

Phase III Development of an EORTC QoL Cancer Survivorship Questionnaire. Þróun 
spurningalista til að meta lífsgæði hjá einstaklingum sem hafa greinst með krabbamein og lokið 
meðferð í læknanlegum tilgangi. Nanna Friðriksdóttir. 



Pneumocystis jirovecii sýkingar á Íslandi. Sigurður Guðmundsson. 

Prófun á þýðingu á matstæki fyrir mænuskaðaða einstaklinga, Mat á sjálfsbjargargetu 
mænuskaðaðra. Anestis Divanoglou. 

Rannsókn á áhrifum erfða á þvagleka og sig líffæra í grindarholi. Kári Stefánsson. 

Rannsókn á erfðaþáttum sem tengjast starfsemi úttauga. Kári Stefánsson. 

Rannsókn á erfðum járnofhleðslu (hemochromatosis). Kári Stefánsson. 

Rannsókn á erfðum þarmabólgusjúkdóma og ristilsarpa. Kári Stefánsson. 

Rannsókn á vefjafræðilegum eiginleikum krabbameinsæxla og tengsl þeirra við arfgenga 
erfðabreytileika. Kári Stefánsson. 

Role of Alu transposons in Sveinsson Choreoretinal Atrophy (Helicoid Peripapillary 
Choreoretinal Degeneration). Friðbert Jónasson. 

Safety-seeking behaviour in Generalized Anxiety Disorder: Psychometric properties of the 
Generalized Anxiety Disorder – Safety Behaviours Questionnaire (GAD-SBQ) and Worry 
Behaviours Inventory (WBI) (Próffræðilegir eiginleikar tveggja mælitæka sem mæla 
öryggishegðun í almennri kvíðaröskun). Sævar Már Gústavsson. 

Samanburður á nákvæmni og geislaálagi við lengdarmælinu neðri útlima með 
tölvusneiðmyndarannsókn og röntgenrannsókn. Guðlaug Björnsdóttir. 

Samræmi skráðra og raunverulegra dánarorsaka sjúklinga sem deyja á Landspítala. Már 
Kristjánsson. 

Samþætting hreyfingar og krabbameinsmeðferðar. Agnes Smáradóttir. 

Samverurannsóknin - The 2nd International Closeness Survey. Rakel Björg Jónsdóttir. 

Sjálfsofnæmissjúkdómar í tengslum við Rituximab meðferð. Einar S. Björnsson. 

Stöðlun og mat á gagnsemi SLOPE gönguþolprófs til að meta líkamlegt þol og færni 
vefjagigtarsjúklinga og hæfni prófsins til að meta breytingar eftir íhlutun. Arnór Víkingsson. 

Stökkbreytingar og sviperfðabreytingar í eggjastokka-, eggjaleiðara og lífhimnukrabbameini, á 
Íslandi 1980-2017. Stefán Þórarinn Sigurðsson. 

Surgical treatment for lung cancer. Immunohistochemistry and mutational analysis on a 
population based, nationwide cohort. Guðrún Nína Óskarsdóttir. 

Sýking af völdum Listeria monocytogenes á Íslandi á árunum 2001-2007. Már Kristjánsson. 



Sýklalyfjameðferð við fylgikvillalausri sarpabólgu. Tryggvi Björn Stefánsson. 

The psychological and physical distress of Icelandic parents post child’s discharge from a 
domestic or foreign intensive care unit due to critical congenital heart defects. Guðrún 
Kristinsdóttir. 

The spectrum of cancer in Lynch syndrome mutations carriers in Iceland. Sigurdís Haraldsdóttir. 

Þrýstingssár á gjörgæsludeildum. (Decubitus in Intensive Care Units - DecubICUs). Rannveig 
Jóna Jónasdóttir. 

Þrýstingssár: tíðni, mat og skráning á gjörgæsludeildum á Íslandi (Pressure injuries in Icelandic 
Intensive Care Units: repeated point prevalence, stage and nursing documentation). Rannveig 
Jóna Jónasdóttir. 

UPRIGHT’ — Íslenskur hluti: Íhlutun í skólum með það að markmiði að þróa námsefni og 
námsumhverfi sem á að stuðla að vellíðan og seiglu meðal ungmenna með heildrænni nálgun í 
skólasamfélaginu. Anna Sigríður Ólafsdóttir. 

Æðaútvíkkun í æðum legsins í barnshafandi konum eftir staka gjöf af acetylsalicylsýru (aspiríni) 
– forrannsókn. Hildur Harðaróttir. 

Æxli í munnvatnskirtlum á Íslandi tímabilið 1985-2015. Geir Tryggvason. 
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