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 Reykjavík, 9.febrúar 2018 

                    ós/te 

 

 

 

 

Hulda Hjartardóttir yfirlæknir 

Kvenna- og barnasvið 

Hb-21C 

 

 

Varðar erindi 11/2018 „Meðfædd diaphragma hernia á Íslandi árin 2002-2017“. 
 

 

Ágæta Hulda 

 

  

Höfum móttekið svar þitt dagsett 8.febrúar 2018 ásamt fylgigögnum og svarar þetta 

athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti.  

 

Samkvæmt umsókn er fyrirhugað að safna eftirfarandi upplýsingum úr 

sjúkraskrá/gagnagrunni fósturgreiningardeildar (Astraia) og Vökudeildar vegna 

vísindarannsóknarinnar: 

 

Fyrir fæðingu: greiningarár, aldur mæðra, hæð og þyngd þeirra við upphaf 

meðgöngu og fjöldi fyrri fæddra barna. Skráð verður hvenær í meðgöngu DH 

greindist, hvort gerð var litningarannsókn, hvort gerð var sérstök 

hjartaómskoðun, hvort grunur var um aðra meðfædda galla og þá hverja. Skráð 

verður hvort DH var hægra eða vinstra megin, hvort magi var ofan eða neðan 

þindar og hvort lifur var ofan eða neðan þindar. Einnig verður safnað 

upplýsingum um mælingar á stærð lungna og brjóstkassa. Fósturvöxtur verður 

skráður, bæði AC og BPD. Upplýsingum um meðgöngulengd við greiningu, 

hvort gert var meðgöngurof, við hvaða meðgöngulengd meðgangan var rofin, 

hvort fæðing var framkölluð eða sjálfkrafa og fæðingarmáti. Ef meðganga var 

rofin verður skráð hvort greiningar á meðgöngu voru staðfestar, hvort 

lungnavanþroski var til staðar og/eða aðrir meðfæddir gallar eftir 

fósturkrufningu. 

 

Eftir fæðingu verður skráð fæðingarár, kyn, þyngd, lengd og 

höfuðummál barna, Apgar stig, hvoru megin DH er, aðrir meðfæddir gallar, 

meðgöngulengd í vikum og dögum, hvort greining lá fyrir við fæðingu eða 

ekki og ef ekki þá við hvaða aldur barnið greindist. Hvenær barnið var sett á 
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öndunarvél og hvenær sonda var sett í barnið. Hvort barnið fékk lyf á 

fæðingarstofu og ef svo var þá hvaða lyf, lyfjameðferð á Vökudeild, hvort og 

hvenær skurðaðgerð var gerð, stærð gats á þind og hvort nota þurfti bót til að 

loka því, hvort barnið var með thoraxdren þegar það kom úr aðgerð eða ekki, 

tegund öndunarvélameðferðar (hefðbundn og/eða hátíðni), niðurstöður 

ómskoðana á hjarta á Vökudeild, einkum m.t.t. hvort barnið var með 

lungnaháþrýsting eða ekki og lengd öndunarvélameðferðar, ECMO, 

fylgikvillar s.s. chylothorax, sýking eða að viðgerðin gaf sig,  lengd innlagnar 

á vökudeild, þörf fyrir meðferð við útskrift (súrefni, sondu, lyf),  aldur barns 

við andlát. 

 

Sjúkdómsgreiningar sem leita þarf eftir eru: K44, K44.0, K44.1, K44.9, Q79.0 

Gögn verða fengin á kennitölum. 

 

 

Rannsóknarhópurinn samanstendur af verðandi mæðrum þar sem diaphragma hernia 

greindist á meðgöngu og fæddum börnum með ofangreindar sjúkdómsgreiningar á 

rannsóknartímabilinu 1.1.2002-31.12.2017. 

 

 

Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er hér með 

veitt.  

 

Siðanefnd bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknarinnar þar sem 

vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina.  Jafnframt fer nefndin 

fram á að fá senda tilkynningu um lok rannsóknar þegar þar að kemur, auk afrita af 

birtum greinum um rannsóknina.  

 

 

 

Gangi ykkur vel við rannsóknarstörfin. 

 

 

Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala, 
 

______________________________________ 

Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður. 

 


