Vísindasiðanefnd

Leyfi til nýrra rannsókna á Landspítala árið 2014
Afstaða til bólusetningar barna á Íslandi. Ásgeir Haraldsson.
Afturskyggn samantekt á brottnámi þvagblöðru vegna þvagblörðukrabbameins á Íslandi
2002-2012. Eiríkur Orri Guðmundsson.
Áhrif arfhreinna erfðabreytileika á tíðni sjúkdóma, svipgerð og líffræðilega ferla. Kári
Stefánsson.
Áhrif interstitial laser thermotherapy á ónæmissvörun sjúklinga með brjóstakrabbamein, ekki
hæfir í skurðaðgerð. Kristján Skúli Ásgeirsson.
Áhrif mismunandi mataræðisíhlutana á einkenni ADHD í börnum. Bryndís Eva Birgisdóttir.
Áhrif næringadrykkja í samanburði við orku- og próteinríkar millimáltíðar á lífgæði,
líkamsþyngd og hreyfifærni hjá sjúklingum með langvinna lungnaþembu: slembidreifð
íhlutunarrannsókn. Ingibjörg Gunnarsdóttir.
Áhrifaþættir iðju: Próffræðilegir eiginleikar. Kristjana Fenger.
Algengi og nýgengi Idiopathic Intrathic Intracranial Hypertension (IIH) á Íslandi. Elías
Ólafsson.
Árangur af endurlífgunum utan spítala á höfuðborgarsvæðinu á árunum 2008 til og með 2014.
Brynjólfur Mogensen.
Árangur endurhæfingar á hjúkrunarheimili afturkyggn samanburðarrannsókn á
meðferaðarlegnd. Sigrún Vala Björnsdóttir.
AURORA - Auka skilning á sameindaerfðafræðilegum frávikum í brjóstakrabbameini með
meinvörpum. Óskar Þór Jóhannsson.
Ávísanavenjur lækna á sýklalyf. Karl G. Kristinsson.
Berklasmit og líftæknilyfjameðferð. Björn Guðbjörnsson.
DCML - skortur; rannsókn á erfðaþáttum, klínískri sjúkdómsmynd og ónæmissvörun. Sigrún
Edda Reykdal .
Einstaklingar með snemmkomna heilabilun og fjölskyldur þeirra. Jón Snædal.
Er röskun á dægursveiflu mæðra áhættuþáttur fyrirburafæðinga. Unnur A. Valdimarsdóttir.
Erðir astma og ofnæmis. Framhaldsrannsókn frá 2001. Kári Stefánsson.
Erfðir gallsteina, gallstasa á meðgögnu og skyldra sjúkdóma. Kári Stefánsson.
Eru tengsl milli tíðni keisaraskurða og fósturkönnunar á Íslandi undanfarin 30 ár. Berglind
Harper Kristjánsdóttir.
Fæðuofnæmi og fæðuóþol á leikskólum í Reykjavík: Lýsandi þversniðsrannsókn. Jóhanna
Eyrún Torfadóttir.
Faraldsfræði látinna í umferðarslymum á Íslandi. Brynjólfur Mogensen.
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Faraldsfræði og árangur bráðra líffærabilana eftir skurðaðgerðir á Íslandi. Gísli Heimir
Sigurðsson .
Faraldsfræði, fylgikvillar og árangur liðskiptaaðgerða á LSH. Ólafur Ingimarsson.
Flutingur og æði meðferðar hjá sjúklingum með brátt hjartadrep utan höfuðborarsvæðisins.
Arnar Rafnsson.
Fósturbörn á Íslandi. Sólveig Jónsdóttir.
Framsýn rannsókn á burðarþoli hálshryggjar hjá sjúklingum eftir hálshnykk og tveimur
samanburðarhópum. Halldór Jónsson.
Geðheilbrigði barna og unglinga: Forprófun á félagsfærni- og tilfinngaseiglu, Vinir alla ævi.
Erla Kolbrún Svavarsdóttir.
Geislaskammtur fósturs í tölvusneiðmynd. Jónína Guðjónsdóttir.
Greining jarðhnetuofnæmis eða jarðhnetunæmis. Hver er með hættulegt jarðhentuofnæmi.
Sigurveig Þ Sigurðardóttir.
Heilsutengd lífsgæði sjúklinga með sjaldgæfar orsakir nýrnasteina. Viðar Örn Eðvarðsson.
Höfuðáverkar meðal íþróttamanna. Guðmundur B Arnkelsson.
Horfur ristil- og endaþarmskrabbameinssjúklinga á blóðþynningu. Einar S. Björnsson.
Ífarandi myglusveppasýkingar á Íslandi á árunum 1984-2013. Ingibjörg Hilmarsdóttir.
Íslenska krabbameinsverkefnið. Kári Stefánsson.
Kæfisvefn og svefngæði barna í Heilsuskóla Barnaspítalans. Tryggvi Helgason.
Rannsókn á erfðum meðgögnuháþrýstings. Kári Stefánsson
Kerfislíffræðileg greining á efnaskiptum mannsins. Sveinn Guðmundsson.
Könnun á líkamsvitund tónlistarnemenda og viðhorfi þeirra til góðrar heilsu. Kári Árnason.
Kyngingartregða hjá börnum með CP hreyfihömlun. Elísabet Arnardóttir.
Lágkolvetnamataræði og heilsufarsþættir. Ingibjörg Gunnarsdóttir.
Langtímahorfur sjúklinga með bráða kransæðastíflu á Íslandi. Karl Andersen.
Lotuofátslistinn: Próffræðilegir eiginleikar og tengsl við aðrar klínískar breytur. Ingunn
Hansdóttir.
Lyfjarannsóknin FASA III, EudraCt númer 2013-003839-30. Óskar Þór Jóhannsson

.

Lyfjarannsóknin: Karl K. Andersen.
Mæling á sykurstuðli í völdum ísl. matvælum. Bryndís Eva Birgisdóttir.
Mat á árangri og virkum þáttum ósértækrar hugrænnar atferlismeðferðar með einliðasniði. Jón
Friðrík Sigurðsson.
Misodel til framköllunar fæðinga á LSH. Hildur Harðardóttir.
Mobil Health: Betri svefn - Hugræn atferlismeðferð við svefnleysi í gegnum internetið. Erla
Björnsdóttir.
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Næring, svefn og grátur síðfyrirbura og fullburða barna fyrstu 21/2 árin. Rakel Björg
Jónsdóttir
Náttúrulegur gangur og áhættuþættir sjúklinga með mergæxli. Sigurður Yngvi Kristinsson.
Ný mælingaraðferð til mats á öndunarerfiði í svefni. Þórarinn Gíslason.
Ófrjósemi kvenna: Upplifun og viðhorf kvenna sem að hafa greinst með ófrjósemi. Helga Sól
Ólafsdóttir.
Öndunarörðugleikar hjá börnum, sem fæðast með valkeisaraskurð. Þórður Þórkelsson.
Raförvun mænu með yfirborðsrafskautum, færnibætandi áhrif á síspennu. Þórður Helgason.
Rannsókn á erfðum einhverfu og einkenna á einhverfufófi. Kári Stefánsson.
Rannsókn á erfðum fótaóeirðar (restless leg syndrome). Kári Stefánsson.
Rannsókn á erfðum holubrjóst. Kári Stefánsson.
Rannsókn á erfðum hryggiktar. Kári Stefánsson.
Rannsókn á erfðum mergrangvaxtarheilkennis. Kári Stefánsson.
Rannsókn á erfðum mígrenis. Kári Stefánsson.
Rannsókn á erfðum psoriasis. Kári Stefánsson.
Rannsókn á erfðum skjallbletta (Vitiligo). Kári Stefánsson.
Rannsókn á erfðum slitgigtar og áhættuþáttum hennar. Kári Stefánsson.
Rannsókn á faraldsfræði og erfðum glútenóþols; Coeliac sjúkdóms og Dermatitis
herpetiformis. Kári Stefánsson.
Rannsókn á faraldsfræði og erfðum lungnatrefjunar. Gunnar Guðmundsson.
Rannsókn á ristilsepum og krabbameini í ristli og endaþarmi. Kári Stefánsson.
Rannsókn á erfðum krabbameins í skjaldkirtli. Kári Stefánsson.
Rannsón á tenglsum erfðamarka við tilurð eitilfrumuhvítlbæðis. Kári Stefánsson.
Reiknivél fyrir einstaklingsmiðaða tíðni endurkoma vegna háþrýsings. Einar Stefánsson.
Samanburðarrannsókn á gróanda og öra myndunar tilbúinna húðgjfasára með fiskpróteinum
og hefðbundinni meðferð. Baldur Tumi Baldursson.
Sameindafræðileg faraldfræði Mósa (Methicillin ónæmra Staphyloccus aureus) á
Norðurlöndum. Ólafur Guðlaugsson.
Sár vetrarins. Faraldsfræði áverka á norrænum slóðum. Brynjólfur Mogensen.
Sjálfsumönnun, heilsutengd lífsgæði og einkenni sjúklinga með hjartabilun. Auður
Ketilsdóttir.
Sjón-andar hverfing meðal sjómanna. Hannes Petersen.
Sjónhimnumyndir og súrefismælingar í sjónhimnum nýbura. Einar Stefánsson.
Skjólstæðingsmiðuð endurhæfing. Guðrún Pálmadóttir.
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Skurðmeðferð við lifrarfrumukrabbameini á LSH 1993-2012. Kristín Huld Haraldsdóttir.
Starfsemi æðaþels og áhættumat kransæðasjúkdóma. Karl Andersen.
Streituviðbrögð við greiningu lungnakrabbameins og áhrif á lifur. Unnur A. Valdimarsdóttir.
Tafarlaus kransæðarflæðismæling samnborið við adenósín-kransæðaflæðismælingu í
sjúklingum með hjartaöng eða hvikulan kransæðasjúkdóm. Ingibjörg J. Guðmundsdóttir.
Tengsl kalks í kransæðum við hefðbundna áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma. Axel F.
Sigurðsson.
The clinical use of systematic scoring system and biomarkers during the treatment of
Rheumatoid arthritis with anti-TNF alpha monoclonal antibodies (Remsima). Notkun
GigtRáðar og IceBio við eftirlit og meðferð iktsýki með TNFa hemli (Remsima) og samspil
þeirra við lífsvísa. Björn Rúnar Lúðvíksson.
Þrávirk mengunarefni í blóði íslenskra barnshafandi kvenna. Kristín Ólafsdóttir.
Tíðni, horfur og áhættuþættir fyrir blóðþurrð í ristli. Einar Stefánsson.
Trichomonas vaginalis á Íslandi. Ingibjörg Hilmarsdóttir.
Útkoma úr meðgöngu og fæðingu meðal erlendra kvenna á Íslandi. Helga Gottfreðsdóttir.
Verkina burtu (Paín out). Sigríður Zöega.
Verkir og húðvandamál hjá Íslendingum sem misttu fót/fætur á árunum 2000-2013. Ásta
Thoroddsen.
Verkir og verkjalyfjanotkun meðal barna á aldrinum 12-16 ára. Guðrún Kristjánsdóttir.
Vöxtur og þroski minnstu fyrirburanna. Þórður Þórkelsson.
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