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Siðanefnd Landspítala 

 

Leyfi til nýrra rannsókna árið 2014 
 

Aðferðir varnarteymis til að róa sjúklinga. Jón Snorrason.  

Áhrif fræðslu fyrir aðstandendur einstaklinga með geðrofssjúkdóma. Magnús Ólafsson. 

Áhrif innleiðslu Cunningham meðferðarinnar á árangri réttingar fremra liðhlaups í öxl. Hjalti 

Már Björnsson. 

Áhrif stuðningsþjónustu líknarráðgjafateymis fyrir sjúklinga með nýgreint útbreitt 

lungnakrabbamein. Valgerður Sigurðardóttir. 

Áhrif taugaraförvunar gegnum höfuðkúpu (transcranial direct current stimulation; tDCS) á 

vitsmunastarf sjúklinga, sem fengið hafa slag: tvíblind, slembiröðuð þreifirannsókn. Sólveig 

Jónsdóttir. 

Áhrif tónlistarverkefnisins HLJÓMAFL í endurhæfingu fyrir unga einstaklinga með 

geðrofssjúkdóma - ávinningur, viðhorf, upplifun og notagildi.: Magnús Ólafsson. 

Áhættuþættir fyrir blæðingu frá neðri hluta meltingavegar í tengslum við blóðþurrð í ristli og 

diverticulosis: Lýðgrunduð, framsýn tilfella -viðmiðunar rannsókn. Einar S. Björnssonr. 

Ánægja aðstandenda sjúklinga á gjörgæslu: Forprófun mælitækis. Herdís Sveinsdóttir. 

Áreiðanleiki og réttmæti kvarða til að meta styrk verkja. Sigríður Zoega. 

Barnabeinbrot við íþróttir. Halldór Jónsson jr. 

Efnaskiptavandamál hjá HIV – sýktum einstaklingum á Íslandi; gæðaverkefni og íhlutun. Már 

Kristjánsson. 

Endurinnlagnir eftir útskrift frá Bráðalækningadeild LSH. María Heimisdóttir. 

ESBL-myndandi Escherichia coli: faraldur á Barnaspítala Hringsins árið 2014. Ingibjörg 

Hilmarsdóttir. 

Faraldsfræði barnaslysa í Reykjavík í 40 ár. Tíðni, orsakir og alvarleiki. Brynjólfur 

Mogensen. 

Fjölskylduhjúkrun í sérhæfðri líknarmeðferð í Heimhlynningu Landspítala. Ávinningur af 

meðferðarsamræðum og innleiðingu klínískra leiðbeininga fyrir fjölskyldumeðlimi ættingja 

með ólæknandi krabbamein. Erla Kolbrún Svavarsdóttir. 

Forprófun og þýðing á verkjamatskvarðanum CPOT (Critical-Care Pain Observation Tool) og 

kerfisbundin fræðileg samantekt. Guðrún Kristjánsdóttir. 

Fylgikvillar skurðaðgerða vegna krabbameins í ristli og endaþarmi. Ásta Steinunn 

Thoroddsen,. 

Gjöf t-PA við bráða blóðþurrðarslagi á LSH 2006 – 2013. Albert Páll Sigurðsson. 

Greining jarðhnetuofnæmis eða jarðhnetunæmis. Hver er með hættulegt jaðhnetuofnæmi? 

Sigurveig Þ. Sigurðardóttir. 
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Heilablæðingar á blóðþynningu,tíðni heilablæðinga á LSH hjá sjúklingum sem nota „oral 

anticoagulants. Elías Ólafsson. 

Hiti hjá börnum 3 mánaða og yngri sem koma á bráðamóttöku barna árið 2013, orsök og 

afdrif. Michael Clausen læknir. 

Hornhimnuígræðslur á Íslandi frá 1996 til 2013. Friðbert Jónasson. 

Hreyfiþroski fyrirbura sem vísað er til sjúkraþjálfara á Barnaspítala Hringsins frá 1995 – 

2013. María Ragnarsdóttir. 

Hvernig leggur klínísk rökhugsun grunninn að ákvarðanatöku sjúkraþjálfara við 

mobiliseringu á alvarlega veikum sjúklingi á gjörgæsludeild. Gísli H. Sigurðsson. 

Höfuðáverkar meðhöndlaðir á Landspítala árin 1998-2014. Brynjólfur Mogensen. 

Ífarandi sýkingar síðastliðinn áratug á Landspítala af völdum Bacillus sp. Helga Erlendsdóttir. 

Komur ferðamanna á bráðmóttökur Landspítala vegna afleiðinga áverka og veikinda árin 

2001 – 2012. Brynjólfur Mogensen. 

Kortlanging framburðar MND – veikra á íslenskum málhjóðum (e. Mapping articulation in 

Icendic people with MND/ALS). Sigríður Magnúsdóttir. 

Lyfjasaga við innlögn. Mat á ávinningi þess að lyfjafræðingar taki lyfjasögu. Þórdís K. 

Þorsteinsdóttir. 

Máttur styrkleikamiðaðra meðferðarsamræðna og viðhorf fjölskyldna til heilsufars 

barns/unglings sem þiggur heilbrigðisþjónustu á Barnaspítala Hringsins og á Barna-og 

unglinga- geðdeild LSH. Erla Kolbrún Svavarsdóttir. 

Meðferð með læstri úlniliðsplötu og ytri ranna á brotum á fjærenda sveifarbeins á Landspítala 

Fossvogi. Halldór Jónsson jr.  

Mjaðmargrindarbrot á Landspítala-háskólasjúkrahúsi 2008-2012; umfang og afleiðingar. 

Gunnar Sigurðsson. 

Næringarmeðferð gjörgæslusjúklinga fyrir og eftir fræðslu og  innleiðslu endurskoðaðra 

vinnuleiðbeininga. Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir. 

Reynsla kvenna af eðlilegum/náttúrulegum fæðingum. Ólöf Ásta Ólafsdóttir. 

Samanburður á geislaáætlanakerfunum Oncentra MasterPlan og Eclipse. Garðar Mýrdal. 

Samanburður á gæðum svefnmælinga í heimahúsi -  kennslumyndband eða hefðbundin 

sýnikennsla. Erna Sif Arnardóttir. 

Skurðagerðir við holubringu (pectus excavatum) á Íslandi 1991 – 2013. Bjarni Torfason. 

Skýrast lyfjamistök af vinnuálagi hjúkrunarfræðinga. Þorbjörg Jónsdóttir. 

Slasaðir í vélsleðaslysum árin 2001 – 2012. Brynjólfur Mogensen. 

Snemmkominn árangur og val sjúklinga í onkóplastíska-fleygskurði 2008-2013 og áhrif á 

starfsemi brjóstaskurðdeildar Landspítala. Kristján Skúli Ásgeirsson. 

Sterameðferð á fyrirburum með erfiðan lungnasjúkdóm – árangur og aukaverkanir. Þórður 

Þórkelssson. 
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Tilvísanir á göngudeild Barna- og unglingageðdeildar (BUGL). Guðlaug M. Júlíusdóttir. 

Tilvísanir í bráðaþjónustu BUGL. Bertrand Lauth. 

Tíðni og orsakir rákvöðvalýsu greininga á LSH árin 2001 – 2012. Brynjólfur Árni Mogensen. 

Tíðni óráðs hjá sjúklingum á gjörgæsludeildum LSH. Jón Ólafur Skarphéðinsson. 

Upplýsingagjöf um lyf til sjúklinga. Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir. 

Using standardized documentation to analyse if physical therapy is part of the treatment of 

patients with non-communicable diseases at Landspitali. (vinnuheiti). Arna Harðardóttir, 

verkefnastjóri. 

Volvulus á LSH 2000-2014. Páll Helgi Möller. 

Þýðing og forprófun á verkjamatskvarðanum COMFORTneo. Guðrún Kristjánsdóttir. 
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