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2006-04-05
Effekten af fysisk træning på arbejdskapacitet - muskelstyrke - træthed og livskvalitet hos
patienter med kronisk perifer polyneuropati
Se også H-KF297836

Komite(er)
H

Forsøgsansvarlig
Nicolai Preisler

2006-04-05

Internationalt forsøg til vurdering af intraabdominal adipositas og dennes sammenhænge med
kardiometabolisk risiko

H

Hans Perrild

2006-04-12
2006-04-18

EuroSIDA 2005-2009 Klinisk og virologisk resultat af patienter smittet med HIV i Europa
Desmopressin i behandlingen af von Willebrands sygdom: Biologisk respons versus klinisk effekt
EudraCT nr 2005-004496-38

H
H

Ole Kirk

2006-04-20
2006-04-20

PreFERMVP
Sammenligning af INR bestemt på to point-of-care apparater og standardlaboratorieudstyr i
blodprøver fra patienter i langvarig antikoagulationsbehandling med hovedvægt på vurdering af
variationen ved bestemmelse af høje INR-værdier og den kliniske betydning heraf.

H
H

Søren Højbjerg
Jytte Engelsen

2006-04-24

Effektiviteten og sikkerheden af to doser strontiumranelat (1 g og 2 g pr. dag) overfor placebo
administreret per oral i 3 år ved behandling af osteoarthritis i knæet.

H

Merete Holm-Bentzen

2006-04-27

Ekspression, regulering og funktion af ”Toll Like Receptor”- 8 ved kronisk inflammatorisk
tarmsygdom.

H

Jørn Brynskov

2006-04-27

Hovedpineudløsende egenskaber og evt. ændringer i hjernens blodgennemstrømning af PGD2.

H

Troels Wienecke

2006-04-27
2006-04-27

Aortainsufficiens bedømt ved vævsdoppler, MR og det endokrine respons.
Et internationalt, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg over 7 uger med to parallelle grupper,
som har til formål at vurdere effekten af dianiclin 40 mg to gange dagligt som et hjælpemiddel til
rygeafvænning hos cigaretrygere.

H
H

Thomas Fritz Hansen
Philip Tønnesen

2006-04-27

Et multicenter, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret studie af effektiviteten, sikkerheden og
tolerancen ved 12 måneders behandling af een gang dagligt med 5 mg RO3300074 hos patienter
med symptomatisk emphysem som følge af alpha-1-antitrypsin deficiens.

H

Niels Seersholm

2006-04-27

Forskning af slidgigt i knæet.
Validering af MR-målinger af ledbrusken i knæleddet.

H

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-04-27

18F-FDG PET-vejledt biopsi ved mistanke om transformation af follikulært non-Hodgkin lymfom.

H

Rasmus Bo Dahl-Sørensen

2006-04-27
2006-05-03

Immunreaktivitet i perifert blod fra patienter med prostatakræft.
Et fase IIIb multicenter forsøg med certolizumabpegol over 26 uger hos patienter, der lider af
Crohns sygdom.

H
H

Inge Marie Svane
Michael Staun

2006-05-03

Sammenligning af metoderne Chromogen in situ Hybridisering (CISH) og Fluorescence in situ
hybridisering (FISH) til bestemmelse af HER2 status.

H

Marianne Pedersen

2006-05-03

Operation for ustabile pertrokantære femurfrakturer med hydroxyapatit-coated kort IMHS

H

Henrik Palm

2006-05-03

Fysiologiske effekter af og coping med mobning
Dette projekt er et delprojekt i projektet Samarbejde og arbejdsklima - Forebyggelse af mobning
på arbejdspladsen

H

Åse Marie Hansen

2006-05-04

Funktionen af bugvæggen før og efter behandling med laparoskopisk implantation af ePTFE
meche for ventralhernie.

H

Joachim Samuel Alban Veloso

2006-05-04

Kombineret 18F-FDG PET og immunhistokemi som prognostisk model for diffust storcellet B-celle
lymfom.

H

Rasmus Bo Dahl-Sørensen

2006-05-04

Undersøgelse af en ny metode til
diagnostik af tuberkulosesmitte.

H

Pernille Ravn

2006-05-08

Vaccination med autologe Dendritiske Celler
pulset med HIV-antigener
til behandling af patienter med kronisk HIV-infektion.

H

Gitte Kronborg

2006-05-10

Forsøg med MBP8298 hos patienter med sekundær progressiv sissemineret sclerose (SPDS).
Eudract nr. 2004-002571-16

H

2006-05-10

Uerkendt hjertekarsygdom hos type 2 patienter – screening ved hjælp af NT-proBNP.

H

Peter Karl Jacobsen

2006-05-16

Et randomiseret, åbent enkelcenter forsøg med Bioflagel sammenlignet med Blephagel til
symptomlindring hos patienter med Blepharitis.

H

Simon von Spreckelsen

2006-05-16

Monitorering af cardiac output under hyperbar oxygenbehandling (HBO) vha. oesophagus
doppler metoden.

H

Martin Skielboe

2006-05-18

TT-PEAC(R) - FAP-01/G2M-777 SYS 01/2004: Et fase 2, randomiseret, dobbeltblindet,
placebokontrolleret multicenterforsøg med PEAC(R) eller placebo til behandling af kolorektale
polypper hos patienter med Familiær Adenomatøs Polypose

H

Steffen Bülow

2006-05-18

Source localization of human sensory gating

H

Bob Oranje

H

Hans-Henrik Parving

2006-05-22

(Kilde-lokalisation af menneskelig sensorisk filterfunktion)
Autoregulation af den glomerulære filtrations rate (GFR) under spironolacton behandling hos
type 1 diabetikere.
Forkortet titel: Blodtryksbehandling med spironolacton og beskyttelse af nyrefunktionen.

2006-05-22

Fedtforbrændingskapacitet i arm og ben muskulatur og inflammation i fedtvæv: Betydning af
fedme og vægttab

H

Jørn Wulff Helge

2006-05-24

Prospektiv undersøgelse af MR kolografi med fækal
mærkning; barium vs. barium/ferumoxsil.

H

Michael Achiam

2006-05-24
2006-05-24

Opformering af tumoraktive T-celler fra hovedhalscancer patienter.
Et klinisk fase III, randomiseret, dobbelt-blindt, aktivt-kontrolleret, ikke-inferioritets forsøg til
bestemmelse af effekt og sikkerhed ved en enkelt injektion med Org 36286 (corifollitropin alfa)
med henblik på at stimulere multi-follikulær udvikling i forbindelse med kontrolleret
ovariestimulation sammenlignet med daglig anvendelse af rekombineret FSH.

H
H

Inge Marie Svane
Svend Olaf Skouby

2006-05-24
2006-05-24

Ny laparoskopisk operationsmetode for lyskebrok.
Forskning i biokemiske markører for ledbruskomsætningen.
Forsøg til opsamling af døgnurin.

H
H

Jacob Rosenberg
Christence Stubbe Teglbjærg

2006-05-24

Et åbent klinisk pilot forsøg med lokal indsprøjtning af humant antistof (HuMax Inflam) til
behandling af inflammatorisk, psoriasis.

H

Lone Skov

2006-05-24

Strukturelle og funktionelle grænser for det humane polyklonale antistofrespons imod tetanus
toxoid.

H

Tine Rugh Poulsen

2006-05-30

HUmira behandling til PSoriasis Artritis (HUPSA) – et dansk multicenter studium af nye metoder til
forbedret monitorering og prognosticering.
Tillægsprotokol H-KF-316621

H

Charlotte Wiell

2006-05-30
2006-06-01
2006-06-01

Beta 2-adrenerg receptor gen polymorfi og laktat
Undersøgelse af øjenbivirkning(er) af alfa-1 adrenerg receptor-blokerende medicin (a1AR).
YKL-40’s betydning for modningen og uddifferentieringen af monocytter til aktiverede
makrofager under forskellige biokemiske og fysiologiske påvirkninger.

H
H
H

Henning Bay Nielsen
Richardt Hansen
Camilla Noelle Rathcke

2006-06-01

Neuropeptider i den humane intra- og extracerebrale cirkulation – før og efter påvirkning af det
trigeminovaskulære system med sumatriptan hos raske kontrolpersoner.

H

Jakob Møller Hansen

2006-06-06

Internationalt forsøg til vurdering af intraabdominal adipositas og dennes sammenhænge med
kardiometabolisk risiko. Tillæg til (11) D 02 297956

H

2006-06-07

Regulation af intraartikulære og synovialis-relaterede biomarkører for artrose. Effekt af akut
mekanisk ledbelastning.

H

Ida Carøe Helmark

2006-06-13
2006-06-13

De purinerge stoffers indflydelse på de humane kredsløb hos syge mennesker.
Plejetyngde, indlæggelsestid og rekonvalescens
ved laparoskopisk versus åben colonresektion
uden accelereret patientforløb.

H
H

Jaya Rosenmeier
Britta Kaltoft

2006-06-13

Et enkeltdosis, åbent, randomiseret, cross-over bioækvivalens forsøg med raske unge mandlige
forsøgspersoner med henblik på at sammenligne to formuleringer af escitalopram:
Konventionelle rabletter og smertetabletter - ID: 50.06.MELT02

H

Kim Krogsgaard

2006-06-14

AF-CHF studiet. Atrieflimren og kongestiv hjerteinsufficiens. Et internationalt (Nordamerika,
Sydamerika, Europa) multicenterstudie til evaluering af værdien af en terapeutisk strategi til
genskabelse og fastholdelse af sinusrytme hos patienter med atrieflimren og kongestiv
hjerteinsufficiens over for en strategi med frekvenskontrol alene.

H

Ole Dyg Pedersen

2006-06-14
2006-06-14

Forsøg med AntegrenTM (Natalizumab) til patienter med Crohn's sygdom. (AN100226-CD301).
Fysostigmin i opvågningsfasen efter generel anæstesi.

H
H

Jørgen Rask Madsen
Frank Pott

2006-06-16

Eudract nr. 2006-002497-22
Genopbygning af muskler efter hårdt excentrisk arbejde:
Betydning af inflammation for satellitcelle-aktivering og proteinsyntese

H

Ulla Ramer Mikkelsen

2006-06-19

Carbachols hovedpineudløsende egenskaber og virkning på hjernens blodgennemstrømning.

H

Henrik Schytz

2006-06-19

Hovedpineudløsende egenskaber og evt. ændringer af hjernens blodgennemstrømning af PGE2.

H

Troels Wienecke

2006-06-19

Et 16-ugers forsøg, hvor effekt og sikkerhed af inhalation af tiotropium sammenlignes med
inhalation af salmeterol hos patienter med moderat astma, der har genet B16-Arginin/Arginin

H

Charlotte Suppli Ulrik

2006-06-21

Farmakokinetik og –dynamik af buprenorfin efter intravenøs administration i raske frivillige
forsøgspersoner.

H

Niels-Henrik Jensen

2006-06-21

Vaccination med autologe dendritiske celler pulset med allogent tumorlysat (MelCancerVac) til
behandling af patienter med avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer.

H

Anders Mellemgaard

2006-06-21

Metallothionein som prognostisk markør ved maligne lymfomer og lymfatiske leukæmier.

H

Per Boye Hansen

H

Peter Riis Hansen

2006-06-21

En retrospektiv pilotundersøgelse på knoglemarv og tumorvæv.
Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret multicenterforsøg for at måle virkningen af
FX06 (et fibrinafledt peptid B&#946;15 42) på iskæmi-reperfusionskade hos patienter, der
gennemgår primær perkutan koronarintervention (PCI):
“F.I.R.E.”-forsøget.

2006-06-21
2006-06-21

Urinproteomet hos patienter med autosomal dominant polycystisk nyresygdom
”Prognose efter Percutan Coronar Intervention. Register - og Prospektive Undersøgelser”.

H
H

Svend Strandgaard
Sune Ammentorp Pedersen

2006-06-26
2006-06-28

Opmåling af ydre øre og øregangsdynamik
Effekten af fjern postkonditionering på den koronare mikrocirkulation hos patienter med STelevations myokardieinfarkt behandlet med primær perkutan koronarintervention.

H
H

Claus Nielsen
Peter Riis Hansen

2006-06-28

Effekten af postkonditionering på den koronare mikrocirkulation hos patienter med ST-elevations
myokardieinfarkt behandlet med primær perkutan koronarintervention

H

Peter Riis Hansen

2006-06-29
2006-06-29
2006-06-30

Protokol nr. 248.615
Evaluering af optisk kohærens tomografi til monitorering af psoriasis
PET-CT skanning og MRI ved analcancer.
(IMANAL protokol).

H
H
H

Søren Kamp
Hanne Havsteen

2006-06-30
2006-06-30

Klinisk og paraklinisk effekt af ablationsbehandling af atrieflimren
Funktionel MRI (fMRI) hos patienter med migræne uden aura provokeret af infusion af calcitonin
gene related peptide (CGRP).

H
H

Christian Jøns
Anders Hougaard

2006-06-30

ET EKSPLORATIVT FORSØG TIL AT UNDERSØGE SERUM CATHEPSIN K-NIVEAUET HOS RASKE
NORMALE KVINDELIGE FORSØGSPERSONER OG KVINDELIGE PATIENTER MED OSTEOPENI ELLER
OSTEOPOROSE.

H

2006-05-03
2006-06-01

Behandling med erlotinib og bevacizumab til patienter med kræft i øvre mave-tarmkanal
Primær mecheindsættelse til forebyggelse af parastomalt hernie: et randomiseret dob-beltblindet
multicenter studie.

H,M
H,M

2006-05-30

Et dobbeltblindt, randomiseret, multicenter, parallelgruppeforsøg i 8 uger med det formål at
vurdere effekten af og sikkerheden ved behandling med peroralt indgivet valsartan/amlodipin i
kombinationsbehandling i forhold til monoterapi med amlodipin hos patienter med hypertension
i stadium II.

H,M,N

2006-04-05

Fase II forsøg med cetuximab, bevacizumab og irinotecan til patienter med glioblastoma
multiforme og progression efter stråleterapi og temozolamid

2006-04-27

ET DOBBELT-BLIND OPFØLGNINGS FORSØG MED PITAVASTATIN 4 MG OVER FOR SIMVASTATIN 40
MG OG 80 MG, MED EN ENKEL BLIND FORLÆNGELSE AF BEHANDLING HOS PATIENTER MED
PRIMÆR HYPERKOLESTEROLÆMI ELLER KOMBINERET DYSLIPIDÆMI OG TO ELLER FLERE
RISIKOFAKTORER FOR KORONAR HJERTESYGDOM

H,S,M

Steen Stender

2006-05-30

Et 102-ugers open label, multicenterfor¬søg for at undersøge virkning af Macugen på bevarelse af
synsfunktionerne hos forsøgsdeltagere med neovaskulær aldersrelateret maculadegeneration
(AMD) og for at vurdere fordelene ved at behandle tidlig choroidal neovaskularisering (CNV).

H,S,M

Michael Larsen

2006-04-18

Internationalt forsøg til vurdering af intraabdominal adipositas og dennes sammenhænge med
kardiometabolisk risiko

H,S,M,N

Leif Breum

2006-06-29

Et fase II-III forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed af tre doser ALK HDM tabletter til
husstøvmideallergiske patienter - MT02.

H,S,M,N

Holger Mosbech

2006-04-20

ET VIDENSKABELIGT OPEN-LABEL, FORLÆNGET LANGTIDSFORSØG ( &#8805; 1 ÅR) MED
PITAVASTATIN 2 MG OG 4 MG QD HOS ÆLDRE (&#8805; 65 ÅR) MENNESKER (PATIENTER) MED
PRIMÆR HYPERKOLESTEROLÆMI ELLER KOMBINERET DYSLIPIDÆMI.

2006-05-01

STARR vs kolporrhaphia posterior ved obstrueret defækation - et prospektivt randomiseret
studie.

M

Lilli Lundby

2006-05-03

Giver konditionstræning bedre livskvalitet hos patienter med cystisk fibrose? - Et
interventionsstudie

M

Anne Mette Schmidt

H,N

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

Ulrik Lassen
Ismail Gögenur
Torben Alexius Sørensen

Ulrik Lassen

Steen Stender

2006-05-03

Effekten af høj og lav natriumindtagelse på
Aquaporin 2 i urinen ved essentiel hypertension,
dels basalt, dels efter hyperton natriumkloridinfusion
(Principalcellernes behandling af vand og natrium
ved essentiel hypertension)

M

Carolina Cannillo

2006-05-03

Effekten af høj og lav natriumindtagelse på Aquaporin-2 i urinen hos raske, dels basalt, dels efter
hyperton natriumkloridinfusion
(Principalcellernes behandling af vand og natrium hos raske)

M

Carolina Cannillo

2006-05-03

Effekten af koffein som præstationsfremmende middel hos personer med claudicatio
intermittens.

M

Anne-Mette Hedeager Momsen

2006-05-05

EECP-Herning. Enhanced External Counterpulsation (forbedret udvendig
modpulsationsbehandling)-Herning.

M

Ole May

2006-05-16
2006-05-30
2006-05-31

Genetiske variationer i cellulært stress-respons som årsag til spæd- og småbørnsdød.
Biologisk variation af serum cystatin C ved normal og nedsat nyrefunktion
Post-market performance evaluation study of Oxiplex/AP gel for the reduction of postoperative
adhesions following laparoscopic gynecological surgery

M
M
M

Marianne Cathrine Rohde
Mark Reinhard
Per Lundorff

2006-06-01

Anvendeligheden af PET/CT-skanning ved planlægning af
stereotaktisk stråbebehandling for ikke-småcellet lungekræft.

M

Merete Paludan

2006-06-02
2006-06-02
2006-06-08

Skintigrafisk undersøgelse af lokalbehandling af Colitis ulcerosa
Oprensning af proteiner fra humane moderkager
GH behandling af kvinder med Turner syndrom.
Body composition og hjerte-funktion.
Arkiv sag 20050204

M
M
M

Søren Kragh Moestrup
Britta Hjerrild

2006-06-08

Effekten af akut og kronisk muskelarbejde på det metaboliske syndrom og niveauet af
inflammatoriske markører hos normal og overvægtige personer

M

Tore Christiansen

2006-06-16

Undersøgelse af om mononatrium glutamat i kosten øger smertefølsomheden i raske
forsøgspersoners tyggemuskler (Sagsnr. 20060040)

M

Peter Svensson

2006-06-16

Humant insulin givet som inhalation med AERx iDMS før måltider sammenlignet med s.c. insulin
aspart til type 2 diabetes: Et 52-ugers, åbent, multicenter, randomiseret forsøg efterfulgt af en
forlængelsesperiode på henholdsvis 52 uger og 12 uger med re-randomisering for at undersøge
sikkerhed og effekt. Sagnr. 20060024.

M

Kjeld Hermansen

2006-06-20

Fødselsvægtens indflydelse på risikoen for type-2 diabetes hos mor og barn

M

Sidsel Elisabeth Ipsen

2006-06-20
2006-06-20

MBL2 og CHIT hos AML patienter: association til forekomst og dødelighed af sepsis
Undersøgelse af den normale urinkoncentreringsmekanisme, baseret på dDAVP
radioimmunoassay
-betydning af dag/dag variation, køn og alder

M
M

Ingolf Mølle
Marie Krarup Schrøder

2006-06-22

Sikkerhed, Tolerabilitet, Farmakokinetik og Farmakodynamik af LY2405319 efter Subkutan
Injektion til Raske Mandlige Forsøgspersoner

M

Ole Schmitz

2006-06-22

Intraabdominale adhærencer 2 år efter laparoskopisk ventralherniotomi med indsættelse af
mesh.

M

Nellie Bering Zinther

2006-06-22

Evaluering af abdominal ultralydsskanning og MR-skanning til bestemmelse af intraabdominale
adhærencer.

M

Nellie Bering Zinther

2006-06-30

Cytokine receptor targetin.
Væksthormon under faste: Signaltransduktion i muskulatur og fedtvæv, effekt af væksthormon
receptor blokering, MR baseret lever-lipid kvantificering.

M

Louise Møller

2006-06-30
2006-06-13

HuMax-Inflam som inhibitor af angiogenese i malignt melanom og malignt gliom
Et dobbeltblindt, randomiseret, multicenter, parallelgruppeforsøg i 8 uger med det formål at
vurdere effekten af og sikkerheden ved kombinationen af valsartan/HCTZ/amlodipin
sammenlignet med valsartan/HCTZ, valsartan/amlodipin og HCTZ/amlodipin hos patienter med
moderat til svær hypertension

M,H
M,H,S,N

Suzan Dyve
Jørgen Præst

2006-05-19

Forekomst af hovedpine hos patienter med dissemineret sclerose. En epidemiologisk
undersøgelse i Viborg Amt

2006-04-19

En ny begyndelse med skizofreni. Et interventionsstudie bygget på metoden Guidet EgenBeslutning.

N

Rikke Jørgensen

2006-04-26

Præhospital smertebehandling med Actiq®-slikkepind (Fentanyl 400 µg/dosis) af patienter
visiteret præhospitalt med akut STEMI.

N

Claus Bredahl

2006-05-19

Et forsøg om den smertelindrende effekt af JNJ 38488502 i eksperimentelle multimodale smerter
i frivillige raske mandlige forsøgspersoner.

N

Asbjørn Mohr Drewes

2006-05-19
2006-05-19
2006-05-19

Evaluering af gangsikkerhed i forbindelse med brug af ActiGait.
Kvalitativ vurdering af central sensitation hos patienter med osteorathritis (OA).
At undersøge den perifere effekt af Botulinum Toxin-A (Botox-A) på eksperimentielt induceret
hudsmerte hos raske forsøgspersoner.

N
N
N

Michael Voigt
Lars Arendt-Nielsen
Asbjørn Mohr Drewes

2006-05-25

Effekten af intravenøs infusion af n-3 polyumættede fedtsyrer på risikomarkører for pludselig
hjertedød hos hæmodialysepatienter.

N

Trine Madsen

M,N

Ulla Veng

2006-05-30

Kan hudpleje med creme tilsat binyrebarkhormon mindske de hudreaktioner, der opstår hos
kvinder i behandling for brystkræft?

N

Birgith Pedersen

2006-06-22
2006-06-22
2006-06-23

Neurogene aspekter af muskelsmerte hos mennesker
Peroperativ undersøgelse af tuba funktion.
Modulering af transkortikale refleksbaner i strækrefleksen når man sidder eller under gang ved
brug af gentaget TMS.

N
N
N

Thomas Graven-Nielsen
Michael Gaihede
Thomas Sinkjær

2006-06-23

Placebokontrolleret undersøgelse af effekten af Polidocanol injektionsbehandling af kronisk
achillessene tendinopati

N

Kirsten Østergaard Christensen

2006-06-23

Belastning efter proksimal open-wedge tibiaosteotomi – et klinisk prospektivt randomiseret RSAstudie.

N

Thomas Lind-Hansen

2006-06-23

Fedtsyresammensætningen i karvæg, serum og epikardidelt fedtvæv hos patienter, som
gennemgår en koronar bypass operation.

N

Jan Jesper Andreasen

2006-04-27

Et randomiseret, åbent, sammenlignende multicenter forsøg med henblik på evaluering af
præventiv effekt, cykluskontrol, sikkerhed og acceptabilitet af et monofasisk kombineret peroralt
præventionsmiddel (COC) indeholdende 2,5 mg nomegestrolacetat (NOMAC) og 1,5 mg estradiol
(E2), sammenlignet med et monofasisk COC indeholdende 3 mg drospirenon (DRSP) og 30 µg
ethinylestradiol (EE).

N,H,S

Thorkild Knudsen

2006-05-24

Et placebokontrolleret, dobbeltblindt, randomiseret forsøg med det formål at vurdere effekten af
og sikker-heden ved TAK-475 i dosis på 100 mg hos forsøgspersoner med type 2-diabetes, der
aktuelt er i lipidsænkende behandling.

N,H,S

Hans Christian Hoeck

2006-06-29
2006-04-04

Øgning af clozapins virkning med Serdolect
Muskelkraft svækkelse efter eksperimentel nociceptiv stimulation i kroniske smerte patienter
versus raske kontrol personer.

2006-04-27
2006-04-27

"Evaluering af de fysiologiske effekter af motion på recept i Fyns Amt"
Minimal invasiv kirurgi: Direkte forreste adgang versus standard bagre adgang ved cementeret
total hoftealloplastik. Et prospektivt randomiseret studie.
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Om BTA stat test og cytologisk undersøgelse i diagnostikken af blærecancer - et pilotprojekt
Bachelorprojekt vedrørende skulderproblemer hos patienter med type 1 diabetes.
Bestemmelse af allergeniciteten af Isinglass hos personer med fiskeallergi.
Gradering af central facialisparese efter apopleksi. Et metodologisk studie.
Betydningen af CYP2C19 polymorfi for escitaloprams farmakokinetik og farmakodynamik, målt
som ændringer i pupildiameter. EudraCT 2006-001976-19.
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Hyposafe – apparat til registrering af lave blodglukoseniveauer gennem kontinuerlig registrering
af elektroencefalografisk aktivitet (EEG).
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Fertilitet efter adjuverende oxaliplatin behandling hos patienter med kolorektalcancer. Et nordisk
prospektivt studie.
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Computeriseret tomografi (CT) angiografi til diagnostik af koronararterie sygdom i Vejle amt.
En dobbeltblind og placebokontrolleret afprøvning af hårfjerningsproduktet Epilar.
Kardiovaskulære risikofaktorer fra barndom til tidlig voksenalder. Et longitudinelt studie af 1369
skolebørn i Odense. ODENSE SKOLEBØRNS UNDERSØGELSE.
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Brug af umodent nervevæv fra aborterede fostre til forskning i tab af nerveceller ved sygdomme
og skader på hjerne og rygmarv og udvikling af nye behandlinger.
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Intragastrisk og intraperitoneal mikrodialyse til monitorering af præmature børn med
Enterocolitis necroticans
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Fordele og ulemper ved langtidssedation til kritisk syge patienter.
Vanguard Knæ - Klinisk afprøvning.
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(Vanguard Knee Clinical Evaluation).
Postoperativ smertebehandling og mobilisation efter Oxford Uniknæalloplastik
Ultralydsvejledt Radio Frekvent Ablation (URFA) til brystkræft patienter med levermetastasering.
En prospektiv fase II undersøgelse.
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Paclitaxels farmakogenomik hos patienter med ovariecancer: prædiktorer af toksicitet og effekt
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Mutationsanalyse af gener med betydning for Morbus Crohn.
Trocarprojekt.
Effekt af lejring på bækkenkipning ved total hoftealloplastik.
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Pan-Europæisk Hudpriktest (PEP-projektet).
Effekt af intensiv lipidsænkende behandling sammenlignet med moderat lipidsænkende
behandling på plaque komposition vurderet ved virtual histologi hos patienter med AMI.
VIRHISTAMI. Eudract nr. 2006-003111-43.
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Måling af Cardiac Output hos cirrhosepatienter med Innocor®, påvirkning af Cardiac Output ved
stillingsændring hos patienter med cirrhose og hos raske.
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Kan musik under operation til den bedøvede patient reducere postoperative gener i form af
kvalme og smerter?.
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Individuel screeningsbaseret biopsykosocial indsats for patienter med uspecifikke lændesmerter.
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Forebyggende vaccine (Gardasil) mod Human Papilloma Virus (HPV) givet i forbindelse med
vaccine (REPEVAX) mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio (DiTeKiPol).MSD's ref. no. V501-0240040. EudraCT nr. 2006-000764-85.

S,H

2006-06-28
2006-04-28

Medicinsk behandling af malignt melanom. Eudract nr. 2006-001456-12.
FASE I /II UNDERSØGELSE AF TAXOTERE® (DOCETAXEL), ELOXATIN® (OXALIPLATIN) OG XELODA®
(CAPECITABIN) SOM 1. LINIE BEHANDLING TIL PATIENTER MED IKKE-RESEKTABEL
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CTSU HPS2-THRIVE (Treatment of HDL to Reduce the Incidence of Vascular Events): Et
randomiseret forsøg af den langvarige kliniske effekt af at hæve HDL-kolesterol med niacin og
MK-0524. EudraCT nr. 2006-001885-17.
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MK-0431 glimepiride tillægsforsøg
Torakoskopisk sympatektomi for axillær hyperhidrose (armsved). Et prospektivt randomiseret
studie.
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Torakoskopisk sympatektomi for palmar hyperhidrose (håndsved). Et prospektivt randomiseret
studie.
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SPACE - en ny måde at behandle akutte forværringer af KOL
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