Siðanefnd heilbrigðisrannsókna

Leyfi til nýrra rannsókna á Landspítala árið 2016
A risk score to predick the safety of discharing patients with acute lower gastrointestinal
bleeding from the emergency room. Einar Stefán Björnsson.
Addenbrooke prófið fyrir iPad (ACE-III mobile): Íslensk réttmætisathugun. María K.
Jónsdóttir.
ADHD hjá fullorðnum sem vísað er til ADHD teymis Landspítala: yfirlitsgrein. Sigurlín
Hrund Kjartansdóttir.
Astmi og ofnæmi: Frá fæðingu til fullorðinsára. Ásgeir Haraldsson.
Áhrif skurðaðgerðar við lungnaígræðslu á lungnarúmmál, öndunarhreyfingar og
öndunarvöðvastyrk sjúklinganna. Guðbjörg Þóra Andrésdóttir.
Ánægja aðstandenda með umönnun og ákvörðunartöku á gjörgæsludeildum Landspítala.
Herdís Sveinsdóttir.
Árangur af ísetningu stoðnets hjá sjúklingum með ristil- og endaþarmskrabbamein eða
þrenginu af öðrum orsökum á Landspítala 2000-2016. Páll Helgi Möller
Blóðsýkingar á Landspítalanum 2006-20015 – sýkingavaldar og dánartíðni Karl G.
Kristinsson.
Bráðar garnasýkingar á Barnaspítala Hringsins 2010-2014: Faraldsfræði, helstu sýkingavaldar
og byrði á heilbrigðisþjónustu. Valtýr Stefánsson Thors.
Brátt inngrip við skelfingarkvíða; árangursrannsókn. Guðrún Ágústa Eyjólfsdóttir.
Faraldur af völdum sýklalyfjaónæmrar Klebsiella oxytoca tengdur biluðu lækningatæki á
LSH. Kristján Orri Helgason.
Fjórhjólaslys á Íslandi árin 2000-2015. Brynjólfur Mogensen.
Forrannsókn: Næringarástand og fæðuöryggi aldraðra eftir útskrift af öldrunardeild. Alfons
Ramel.
Framskyggn rannsókn á klínískum einkennum og afdrifum einstaklinga eftir heilablóðfall.
Marianne Klinke.
Fæðuval ungra Íslendinga með geðklofa – samanburður við fæðuval almennings á sama aldri
og tengsl við þróun líkamsþyngdar. Ingibjörg Gunnarsdóttir.
Gallblöðrubólga - Ástunga á gallblöðru á Landspítala 2000-2016. Páll Helgi Möller.
Gastroschisis og omphalocele – tíðni, sjúkdómsgangur og árangur meðferðar. Þórður
Þórkelsson.
Greining rauðkornamótefna þungaðra kvenna á Íslandi árin 1996-2015. Áhrif á meðgöngu og
afdrif nýbura. Anna Margrét Halldórsdóttir.
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Hefur sýklalyfjanotkun breyst á bráðamóttöku Barnaspítala hringsins í kjölfar bólusetninga
gegn pneumókokkum. Ásgeir Haraldsson.
Heilsufars- og áhættuflokkun og útkoma fæðinga á þverfræðilegri fæðingardeild á Íslandi.
Berglind Hálfdánsdóttir.
Hjúkrunarmeðferð sjúkling með alvarlega heilaáverka. Guðrún Kristjánsdóttir.
Hreyfing og kyrrseta einstaklinga á endurhæfingargeðdeil Landspítala: Hvað hvetur okkur til
að hreyfa okkur? Rafn Haraldur Rafnsson.
Hreyfing og kyrrseta einstaklinga á endurhæfingargeðdeil Landspítala:
Samanburðarrannsókn. Rafn Haraldur Rafnsson.
Hvernig var botnlangabólga greind á Landspítala greind árið 2015? Elsa Björk Valsdóttir.
Krampar barna á bráðamóttöku Barnaspítala Hringsins 2013-2014. Faraldsfræði; orsakir,
eftirlit og afleiðingar. Sigurður Einar Marelsson.
Kviðslit í skurðsári eftir brottnám á ristli eða endaþarmi vegna krabbameins 2005-2016. Páll
Helgi Möller.
Kynáttunarvandi á Íslandi. Arna Guðmundsdóttir.
Lifrarbólga A á Íslandi – eru öll smit tengd dvöl erlendis? Einar Stefán Björnsson.
Lifrarbólga af völdum Epstein-Barr og Cytomegalovírus. Einar Stefán Björnsson.
Líðan sjúklinga sem fara í aðgerð vegna holubringu (NUSS). Sigríður Zoëga.
Meðferðarmarkmið og skráning meðferðarstigs á Landspítala. Elfa Þöll Grétarsdóttir.
MÓSA faraldur á Vökudeild Barnaspítala Hringsins 2015. Valtýr Stefánsson Thors.
Notkun getnaðarvarna meðal kvenna á frjósemisskeiði sem farið hafa í ráðgjöf um
getnaðarvarnir. Sóley S. Bender.
Notkun neyðarblóðs á bráðamóttöku Landspítala. Anna Margrét Halldórsdóttir.
Notkun Ottawa gátlistans við mat á ökkla- og/eða fótaáverka á bráðamóttöku Landspítala.
Guðbjörg Pálsdóttir.
Nýgengi og greining miðtaugakerfisgalla sem greindir eru á meðgöngu á Íslandi árin 19922015. Hildur Harðardóttir.
Næringarástand skjólstæðinga á Göngudeild hjartabilunar og mat á gildi
fæðutíðnispurningalista. Bryndís Eva Birgisdóttir.
Rannsókn á árangri magahjáveituaðgerða með kviðsjá á LSH frá árinu 2000-2014. Áhrif á
líkamsþyngd, sjúkdóma tengdum offitu og fylgikvilla aðgerðar. Hjörtur Gíslason.
Rannsókn á síðbúnum afleiðingum krabbameina barna og unglinga. Halldóra Kristín
Þórarinsdóttir.
Samanburður á interRAI BM skimun, ISAR og TRST skimun til að meta þörf eldra fólks á
sérhæfðum úrræðum við komu á bráðamóttöku. Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir.
Samantekt á starfsemi líknardeildar 1999-2015. Valgerður Sigurðardóttir.
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Sameindaerfðafræðileg skimun á RhD blóðflokki fósturs í Blóðbankanum: Aðferðarþróun.
Anna Margrét Halldórsdóttir.
Samspil æðaþels og brjóstakrabbameinsfruma. Guðrún Valdimarsdóttir.
Skynörvun í slökunarherbergi. Forvörn og meðferðartæki á geðdeild: Forrannsókn. Jóhanna
Bernharðsdóttir.
Staða og líðan transfólks á Íslandi. Jón Friðrik Sigurðsson.
Starfræn einkenni: Fjöldi greininga á taugalækningadeild Landspítalans árin 2014-2015.
Þekking á starfrænum einkennum hjá íslenskum hjúkrunarfræðingum. Þjóðbjörg
Guðjónsdóttir.
Starfræn taugaeinkenni: Meðferð sjúkraþjálfara. Þjóðbjörg Guðjónsdóttir.
Starfsemi sáramiðstöðva og þróun Sáramiðstöðvarinnar í Fossvogi. Ásta St. Thoroddsen.
Stöðugleiki Thromboxane B2 í blóðtökuglösum eftir söfnun blóðsýna: Gæðarannsókn. Karl
Andersen.
Tölvusneiðmyndarannsóknir af kvið, myndgæði og geislaskammtar í samhengi við
ábendingu. Jónína Guðjónsdóttir.
Upplifun aðstandenda einstaklinga með geðraskanir á þjónustu sem stendur aðstandendum til
boða á geðdeild Landspítala. Helga Sól Ólafsdóttir.
Upplýsingahegðun krabbameinssjúklinga um mataræði, fæðubótarefni og lækningajurtir.
Ágústa Pálsdóttir.
Val á verkjalyfjum. Könnun á notkun sterkra verkjalyfja á stungulyfjaformi og ástæður fyrir
vali lyfs hjá inniliggjandi sjúklingum á Landspítala. Pétur S. Gunnarsson.
Viðhorf skjólstæðinga til veittrar þjónustu á Myndgreiningardeild Landspítala. Guðlaug
Björnsdóttir.
Virknimatsviðtöl við móður og barn: Samanburður á upplifun þeirra á áhrifaþáttum erfiðrar
hegðunar. Anna Lind Pétursdóttir.
Þróun meðferðarsamræðna við konur með krabbamein og maka þeirra og áhrif samræðna á
aðlögun tengda kynlífi og nánd. Erla Kolbrún Svavarsdóttir.
Þvingandi meðferðir í formi nauðungarlyfjagjafa á geðsviði Landspítala. Sjúklingar í
áhættuhóp. Helga Bragadóttir.
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