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Stafrænar myndir nýttar til mats á skekkjum við geislameðferð krabbameina í grindarholi Eva María Jónsdóttir 2013 Skemma http://hdl.handle.net/1946/15118

Fræðsluefni fyrir fólk á leið í ísótóparannsókn, viðhorf fólks til mismunandi framsetningar Birna Guðlaug Björnsdóttir 2013

Útreikningur geislalífeðlisfræðilega þáttarins BED: Samanburður á geislameðferð gegn staðbundnu krabbameini í blöðruhálskirtli á LSH á árunum 2007 og 2011Gunnar Aðils Tryggvason 2012 Skemma http://hdl.handle.net/1946/11888

Samanburðarrannsókn á mismunandi aðferðum við mælingar á fitumagni líkama í Öldrunarrannsókn Hjartaverndar Kolbrún Gísladóttir 2012 Skemma http://hdl.handle.net/1946/11893

Hvaða upplýsingar skortir sjúklinga um myndgreiningarrannsóknir? Undirbúningur fyrir gerð fræðslubæklings Sóley Ákadóttir 2012 Skemma http://hdl.handle.net/1946/11729

Mat á geislaskömmtum í áhættulíffærum, endaþarmi og þvagblöðru við innri geislameðferð gegn leghálskrabbameini Þóra Sif Guðmundsdóttir 2012 Skemma http://hdl.handle.net/1946/12079

Þekking geislafræðinga á barnaverndarlögum Þórlaug Einarsdóttir 2012 ekki í skemmu

Bestun á T2 viktaðri áslægri myndaröð fyrir segulómrannsókn af hálshrygg Guðrún Ólöf Þorsteinsdóttir 2011 ekki í skemmu

Notkun geislavarna meðal geislafræðinga gangvart sjúklingum á myndgreinigardeildum á Íslandi Hákon Frosti Pálmason 2011 ekki í skemmu

Tölvusneiðmyndir af kransæðum: Er hægt að minnka geislaálag á sjúklinga með því að beita mismunandi tækni við myndatöku? Heiðbjört Ída Friðriksdóttir 2011 ekki í skemmu

Geislamælingar á húð sjúklinga í geislameðferð Nadine G. Thorlacius  2011 Skemma http://hdl.handle.net/1946/8686

Áhrif uppfærslu TS tækis á niðurstöður beinþéttnimælinga í Öldrunarrannsókn Hjartaverndar Sandra Guðmundsdóttir 2011 ekki í skemmu

Mat á frávikum við geislameðferð á brjóst eftir fleygskurð Sólveig Arna Friðriksdóttir 2011 Skemma http://hdl.handle.net/1946/10274

Háorkumyndataka nýtt til mats á stærð öryggismarka um meðferðarsvæði í geislameðferð krabbameins í blöðruhálskirtli Anna Einarsdóttir 2010 Gegnir, ekki í skemmu

Samanburður á beinþéttnimælingum milli tveggja ismunandi DXA tækja : Hologic 4500A og Lunar iDXA Hulda María Guðjónsdóttir 2010 Gegnir, ekki í skemmu

Gæðaeftirlitskerfi fyrir geislahermi Rakel Karlsdóttir 2010 Gegnir, ekki í skemmu

Geislaskammtar í tölvusneiðmyndarannsókn af kransæðum : samanburður á þremur mismunandi tækjum Steinunn Erla Thorlacius 2010 Skemma http://hdl.handle.net/1946/5246

Tölvusneiðmyndir af kransæðum : áhrif kalks í kransæðum á greiningargildi æðarannsókna Valdís Klara Guðmundsdóttir 2010 Skemma http://hdl.handle.net/1946/5265

Geislaálag í tölvusneiðmyndarannsóknum á Íslandi, könnun á breytileika og grunnur að viðmiðunarmörkum fyrir Ísland Sara Katrín Stefánsdóttir 2009 ekki í skemmu

Aðferðabækur við tölvusneiðmyndatæki Þóra María Jóhannsdóttir 2009 ekki í skemmu
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