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Dato
Projekttitel
2006-07-04
Undersøgelse af patienter med optikus neuritis ved hjælp af MR-skanning.
2006-07-05
Juvenil dermatomyositis i Danmark 1976-2005.
Efterundersøgelse af senfølger hos danske patienter med juvenil dermatomyositis i barnealderen.

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
H
Dan Fuglø
H
Pernille Raasthøj Mathiesen

2006-07-05
2006-07-07

Et 12 ugers, åbent, sikkerheds forsøg med pregabalin hos patienter med fibromyalgi.
Prospektiv undersøgelse af hypoglykæmi og relationen med aktivite-ten af reninangiotensinsystemet hos patienter med type 1 diabetes

H
H

Bente Danneskjold-Samsøe
Thomas Høi-Hansen

2006-07-11

Prænatalt testosteron i ætiologi af autismespektrum - hyperkinetiske og relaterede diagnoser - en
case-kontrol undersøgelse

H

Malcolm Bang

2006-07-12
2006-07-12
2006-07-18
2006-07-20
2006-07-21
2006-07-21
2006-07-25
2006-07-26
2006-07-27

Lokal administration af morfin: Evaluering af den smertestillende effekt på stomatitis hos børn
Hjernens hæmodynamik og metabolisme under ophold i iskoldt vand.
Dansk Mutipel Sclerose Biobank
Forsøg med kompressionsbandage. Studie nr. DK160OS
Atrieflimren hos unge: En genetisk sygdom?
Undersøgelse af signalstoffer i det cephale og perifere kredsløb ved akut apopleksi.
Endogene proteolytiske enzymers betydning for heling af skinnebenssår
Vækstforløb og resultater ved behandling af Chron's sygdom hos børn (The Growth Study)
CONAI-DK01 Et pilotforsøg til evaluering af effektivitet og sikkerhed af polyacrylamidhydrogel
(RectamidTM) injeceret submukøst i analkanalen hos patienter med analinkontinens
2006-003411-48

H
H
H
H
H
H
H
H
H

Steen W. Henneberg
(Lars Møller Pedersen)
Per Soelberg Sørensen

2006-07-27

Tesofensine's effekt på vægtreduktion hos patienter med svær overvægt. Et randomiseret,
dobbeltblindet, placebo kontrolleret, parallelgruppe, multicenter studie.

H

Arne Vernon Astrup

2006-07-28

Postprandial sekretion af GLP-1 hos patienter med gestationel diabetes mellitus

H

Steen Larsen

Morten Salling Olesen
Inger Christina Back
Magnus Ågren
Anders Pærregaard
Michael Sørensen

2006-07-31
2006-07-31
2006-07-31

GLP-1 og amylins indflydelse på ventrikeltømningshastighed, appetit og fødeindtagelse
Effekten af yoghurt på symptomer og tarmflora hos patienter med colon irritabile
Et fase III, multicenter, randomiseret, dobbeltblindt, aktivt-kontrolleret forsøg med parallelle
grupper, hvor sikkerheden af og effekten ved intravenøse og perorale formuleringer af en
neurokinin-1-receptorantagonist, casopitant (GW679769), kombineret med ondansetron og
dexametason til forhindring af kvalme og opkastning fremkaldt af moderat emetogen kemote-rapi
undersøges.

H
H
H

Meena Asmar
Peter Bytzer
Jørn Herrstedt

2006-07-31

Et fase I-dosisoptrapningsforsøg
med en behandling af diabetisk maculaødem

H

Dr. Michael Larsen

2006-07-31
2006-08-09

Regulatoriske T celler hos patienter med kontaktallergi
Et randomiseret, åbent klinisk forsøg til identificering af prædiktionsfaktorer til kontrolleret
ovariestimulation ved brug af en fast daglig dosis på 200 IE rekombinant FSH i et GnRH antagonist
regime med eller uden forbehandling med p-piller.

H
H

Lone Skov
Anders Nyboe Andersen

2006-08-10
2006-08-14

Dosis-respons studie af strontium malonat i ældre kvinder. Protokol NBS-C03-OP
MR skanning af patienter opereret for kompliceret nethindeløsning med anvendelse af silikonolie.

H
H

Morten la Cour

2006-08-14

Et dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret, multicenter, klinisk forsøg med ofatumumab,
et fuldt humant monoklonalt anti-CD20 antistof til patienter med moderat til alvorlig stadie af
kronisk obstruktiv lungesygdom.

H

Philip Tønnesen

2006-08-14
2006-08-16
2006-08-16

Udvikling af ny røntgenmetode til at bestemme knoglemasse
Udvikling af diagnostiske metoder for behandlingsvalg ved kolo-rektal cancer
Effekt og sikkerhed af agomelatin (25 mg/dag med muloig justering til 50 mg/dag) peroralt
sammenlignet med placebo i tillæg til et stemningstabiliserende lægemiddel, til behandling af
bipolær depression type I i en depressiv periode.

H
H
H

Jes B. Lauritzen
Lene Tschemerinsky Kirkeby
Per Bech

2006-08-17
2006-08-17

Screening for anlægsbærer af Fragilt X inden 12. gestationsuge
Associationer mellen genpolymorfier, endofænotyper for depression og antidepressiv behandling
(AGENDA).

H
H

Sidsel Svennekjær Barken
Ulla Knorr

2006-08-17

IGG-PRINTO-003 Femårs blindet, fase III, randomiseret aktiv kontrolleret klinisk forsøg, vedrørende
effekt hos nydiagnosticeret juvenil systemisk lupus erythematosus nefrit af: oral cyklofosfamid
versus højdosis intravenøs cyklofosfamid versus intermediær dosis intravenøs cyklofosfamid

H

2006-08-17

Femårs blindet, fase III randomiseret aktiv kontrolleret klinisk forsøg, vedrørende effekt hos
nydiagnosticeret juvenil dermatomyosit af: prednisone versus prednisone plus cyclosporine A
versus prednison plus methotrexate.

H

Susan Nielsen

2006-08-22

En åben undersøgelse til belysning af effekt og sikkerhed ved behandling med adalimumab
(Humira®) hos patienter med symptomgivende slidgigt i knæet.

H

Gorm Thamsborg

2006-08-22

En prospektiv randomiseret multicenter undersøgelse af Biolimus afgivende BIOMATRIXTM Vkoronarstentsystem til behandling af symptomgivende koronar læsioner.
En sammenligning af 2 medicin afgivende stents.
Acronym: Leaders

H

Kari Saunamâki

2006-08-22
2006-08-28

Monitorering af ernæringsterapi hos indlagte patienter
Vaskulær funktion ved essentiel hypertension:
Kortlægning af proteiner af betydning for vaskulær funktion og blodkartilvækst.

H
H

Hans Ibsen

2006-08-28

Pilotundersøgelse af den anti-diabetiske virkning af en te af Rauvolfia vomitoria og Citrus aurantium
som brugt i nigeriansk folkemedicin.

H

Kaj Winther

2006-08-29

MR-skanning af hjertet til vurdering af nøjagtigheden af elektrokardiografi til bestemmelse af
tilstedeværelse, størrelse og placering af hjerteinfarkt hos patienter med non-ST elevations
myokardie infarkt.

H

Michael Dilou Jacobsen

2006-09-04

Exercise induced stridor, Vocal cord dysfunction og exercise induced laryngomalacia
-hvad taler vi om, hvordan er de forskellige fra astma og hvad er prævalencen i den generelle
population i alderen 13-23 år?

H

Pernille Christensen

2006-09-06
2006-09-07
2006-09-08

Sikkerhed, tolerabilitet, PK og PD af LY2405319
Væskeoptimering til mindre kirurgi
Systemisk inflammation og type 2 diabetes - betydning for renal hæmodynamik, insulinresistens og
effekt af probiotiske bakterier

H
H
H

Morten Bundgaard-Nielsen
Sofie Andreasen

2006-09-08

Genetisk forskning udført på humane stamcellelinier (ES cellelinier) importerede fra Karolinska
Sygehuset i Sverige.

H

Thomas G. Jensen

2006-09-08

Anvendelse af MR-undersøgelse til måling af blodgennemstrømningen af nyrebarken og
nyremarven

H

Ulrik B. Andersen

2006-09-08

Karakteristik af frontallapsfunktionen hos patienter med epilepsi-sygdommen juvenil myoklon
epilepsi

H

Katja Larsen

2006-09-11

A multi-center, multiple-ascending dose, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallelgroup study to investigate the safety, tolerability, pharmacokinetics and pharmacodynamics of
RO4909832 following intravenous infusion in AD patients.
Eudract nr. 2006-003118-16

H

Gunhild Waldemar

2006-09-11

Vurdering af behandling med Cinacalcet HCI (Mimpara) for at reducere forekomsten af
kardiovaskulære hændelser
Eudract nr. 2006-002075-40

H

Klaus Ølgaard

2006-09-18

Indflydelse af endokrine parametre under kontrolleret ovariel hyperstimulation (COH) på embryo
morfologien på transfereringsdagen og endometrie morfologien på implantations tidspunktet.
”EPCOH” studiet

H

Ursula Bentin-Ley

2006-09-18

NT-proBNP og risiko for insulintilfælde samt kardiovaskulær sygdom og død hos type 1 diabetikere

H

Ulrik Pedersen-Bjergaard

2006-09-18

Lokal infiltration med Ropivakain 0,2 % versus placebo ved bilateral total knæalloplastik: Et
prospektivt randomiseret, dobbeltblindet, placebo kontrolleret studie

H

Lasse Andersen

2006-09-18
2006-09-19

Klinisk afprøvning af vaccinationsbehandling for allergisk høfeber
Klinisk undersøgelse af FLEXICORE INTERVERTEBRAL DISC for degenerative diskus lidelse i
lændehvirvelsøjlen

H
H

Michael Rud Lassen

2006-09-21

Et 12-ugers effekt- og sikkerhedsforsøg af to doser kombinationspræparat
mometasonfuroat/formoterol sammenlignet med mometasonfuroat som monoterapi hos personer
med persisterende astma, der tidligere er behandlet med højdosis inhalerede
glukokortikosteorider.

H

Vibeke Backer

2006-09-22
2006-09-26
2006-09-26

MicroRNA profil ved psoriasis - en ny mulig diagnostik til underklassifikation af psoriasis.
MK-0364/037, CB-1, Low Dose
Et randomiseret, dobbeltblindt, multicenter, placebokontrolleret forsøg med adjuverende lapatinib
til kvinder med brystcancer med overekspression af ErbB2 på et tidligt stadium. Eudract nr. 2005005186-10.

H
H
H,H,M,N

Lone Skov
Søren Toubro
Ann Knoop

2006-07-12

Et randomiseret, dobbeltblindt, parallelt, fase III multicenter-forsøg til vurdering af effekt af ZD6474
(ZACTIMATM) versus erlotinib (TARCEVA®) hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk
(stadie IIIB-IV) ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) efter behandlingssvigt med mindst ét tidligere
cytotoksisk kemoterapiregime.
Eudract nr. 2006-000259-16

H,M

Seppo W. Langer

2006-09-12

Direkte Faktor Xa-hæmmer YM150 til forebyggelse af venøs thromboembolisme hos patienter, der
skal gennemgå planlagt hofteudskiftning.
Et dobbeltblindt, parallelt, dose-finding-forsøg sammenlignet med åben enoxaparinbehandling.

H,M

2006-09-08

En randomiseret, dobbelt-blind undersøgelse, der sammenligner virkningerne af 3 måneders
clopidogrel behandling kombineret med acetylsalisylsyre (ASA) i den første måned, kontra ASA
alene, til akut behandling af patienter med transitorisk iskæmisk attack (TIA) eller mindre iskæmisk
apopleksi.

H,M,N

2006-07-07

Hx-CD20-405.
Et dobbeltblindet, randomiseret, to-dosis-armet, parallelgruppe, internationalt, multicenter forsøg
med HuMax-CD20, et fuldt humant monoklonalt anti-CD20-antistof, hos patienter med follikulært
lymfom, der er refraktære over for rituximab kombineret med kemoterapi

H,S

Mads Hansen

2006-08-22

En multicenter, randomiseret, dobbletblind, placebokontrolleret undersøgelse af effekterne af KW3902 injicerbar emulusion på tegn og symptomer på hjertesvigt og nyrefunktion hos patienter med
akut hjerteinsufficiens og nyreinsufficiens, som er indlagt for volumenoverbelastning og kræver
intravenøs diuretisk behandling.
Eudract nr. 2006-001637-18

H,S

Lars Køber

2006-08-14

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, parallelgruppestudie til vurdering af
langtidseffekt (ét år) og sikkerhed ved Tiotropium Inhalationsopløsning 5µg (2 pust à 2,5µg)
leveret af Respimat® inhalatoren til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

2006-07-31

BIOmarkører ved Pancreas Cancer (BIOPAC) - giver de ny information om sygdommen og forbedret
monitorering og prognosticering af patienterne?

H,S,M,N

Benny Vittrup Jensen

2006-08-15
2006-09-05

LEO19123 creme til behandling af atopisk eksem
Et randomiseret, dobbeltblindet, 52-ugers, parallelgruppe-, multicenter-, fase IIb forsøg til
evaluering af virkningerne af rosuvastatin 10 mg, rosuvastatin 40 mg og atorvastatin 80 mg på
proteinudskillelsen i urinen hos ikke-diabetikere med hyperkolesterolæmi samt moderat proteinuri
PLANET II: Prospective evaLuation of proteinuriA and reNal function in non- diabETic patients with
progressive renal disease (Prospektiv evaluering af proteinuri og nyrefunktion hos ikke-diabetikere
med progressiv nyresygdom)
Eudract nr. 2005-002508-41

H,S,M,N
H,S,M,N

Kristian Thestrup-Pedersen
Søren Ladefoged

2006-08-01

Et videnskabeligt forsøg med Pitavastatin 4 mg over for Atorvastatin 20 mg (efter optitrering af
dosis) hos patienter med type II Diabetes Mellitus og kombineret dyslipidæmi.

H,S,M

H,S,N

Michael Rud Lassen

Helle K. Iversen

Vibeke Backer

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-08-22

Et dobbeltblindt, dobbelt-dummy, randomiseret, placebokontrolleret overkrydsnings-fase I-forsøg
med det formål at vurdere farmakokinetikken og farmakodynamikken ved to forskellige SMC021
0,8 mg varianter og effekten af timingen af medicinindtagelsen hos raske postmenopausale
kvinder.

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-08-25

Komparativt forsøg med virkningen af to doser á 200 mkg og 400 mkg Mometasonfuroat
pulverinhalator én gang dagligt om aftenen, 250 mkg Fluticasonpropionat to gange dagligt og 10 mg
Montelukast én gang dagligt, om aftenen, på knoglemineraltæthed hos voksne med astma.

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-09-08

Et dobbeltblindt, randomiseret, 3-armet, parallelgruppe, multicenter, 8-ugers Fase III forsøg med
henblik på vurdering af den antihypertensive effektivitet og sikkerhed af kombinationen af
Candesartan Cilexetil/Hydrochlorothiazid 32/12.5 mg og 32/25 mg sammenlignet med Candesartan
Cilexetil 32 mg alene til patienter med utilstrækkelig blodtrykskontrol på enkeltstofbehandling med
Candesartan Cilexetil 32 mg

H,S,N

Merete Holm-Bentzen

2006-09-08

Et randomiseret, dobbelt blindt, placebo-kontrolleret forsøg med DRF2593 og en åben kontrol
(moxifloxacin) til undersøgelse af virkningen på hjertet vurderet med hjertekardiogram.

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-09-08

Et delvist blindet, randomiseret, enkeltdosis, placebokontrolleret overkrydsnings-fase I-forsøg med
det formål at vurdere effekten af indtagelse af vand og føde på farmakokinetikken og
farmakodynamikken ved 0,8 mg SMC021 hos raske postmenopausale kvinder

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-09-13

Et videnskabeligt open-label, forlænget langtidsforsøg (1 år) med Pitavastatin 4 mg QD hos
patienter med primær hyperkolesterolæmi eller kombineret dyslipidæmi.

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-07-03
2006-07-04

Værdien af MRI til staging af c.ovarii - et prospektivt studie
Solifenacin succinate i fleksibel dosering med simpel blæretræning mod solifenacin succinate i
fleksibel dosering alene i et prospektivt, randomiseret, parallelgruppe forsøg vedrørende
symptomer på overaktiv blære.

M
M

Liselotte Ibsen
Anette Peen

2006-07-04
2006-07-05

Behandling af colon irritable (IBS) med sakralnerve stimulation - et pilot studie.
EREKTIL DYSFUNKTION - FLOWRESPONS OG KONTRAKTILITET I DIABETISKE SAMT NON-DIABETISKE
KAR I EREKTILT VÆV
IN VITRO FORSØG PÅ DYREMODEL SAMT HUMANT VÆV

M
M

Lilli lundby
Jørgen Bjerggaard Jensen

2006-07-06
2006-07-12

Udforskning af Patogenesen bag Arvelig Diabetes Insipidus - 20060010
TETRA Vurdering af akutte ændringer i kognitiv ydeevne hos raske voksne, der eksponeres for TETRA
håndsæt

M
M

Mia Færch
Søren Kenneth Kjærgaard

2006-07-12

2006-07-12

Laparoskopisk posterior rektopexi uden mesh versus laparoskopisk anterior mesh rektopexi ved
rektal prolaps - et prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret studie.
ESDH 1-10-72-617-12
En sammenlignende undersøgelse af iv. oxycodon og iv. fentanyl i behandlingen af postoperative
smerter efter laparoskopisk cholecystektomi.

M

Lene Hjerrild Iversen

M

Lone Nikolajsen

2006-07-14
2006-07-14

Hæmodynamisk undersøgelse af kunstige hjerteklapper - 20060013
Smerter efter apopleksi - epidemiologi, klinik og karakteristika.
Del 1: Forekomst af nytilkomne kroniske smerter hos patienter efter apopleksi - en
spørgeskemaundersøgelse i Århus Amt.
Del 2: Kliniske karakteristika og klassifikation af smerter hos patienter med tidligere apopleksi

M
M

Jonas Amstrup Funder
Henriette Klit

2006-07-18

Preoperativ staging af c. corporis uteri:

M

Gitte Ørtoft

2006-07-27

Nyt udredningsprogram m.h.p. optimal operation.
Virkning af massiv proprioceptiv stimulation med passiv gangtræning på den kortikale aktivitet hos
bevidsthedssvækkede patienter med svær traumatisk hjerneskade.

M

Natallia Lapitskaya

2006-07-28

Farmakologisk behandling af CNDI - Et "proof-of-concept" studien

M

Søren Rittig

2006-07-28

ESDH 1-10-72-38-14. Papirarkiv 20050183
Vasoaktive hormoner og saturation under apnø-perioder hos patienter med obstruktiv søvnapnø

M

Pia Holland Gjørup

2006-07-28

Effekten af høj og lav natriumindtagelse på Aquaporin-2 i urinen ved autosomal dominant
polycystisk nyresygdom, dels basalt, dels efter hyperton natriumkloridinfusion (Principalcellernes
behandling af vand og natrium ved autosomal dominant polycystisk nyresygdom)

M

Carolina Cannillo

2006-08-09
2006-08-14

Evaluering af PreciSence kontinuerlig glukosemåler (20060002)
Blodgennemstrømning i hovedpulsåren efter genoperation for medfødt forsnævring - MR scanning
i hvile og under cykling

M
M

Jens Sandahl Christiansen
Vibeke Hjortdal

2006-08-18

Klinisk forsøg med Adalimumab i plaque psoriasis - effekt på ekspression af TNF-alfa og MAPkinaser i psoriasishud – ACTION

M

Knud Kragballe

2006-08-18

Biotilgængelighed, farmakokinetik og farmakodynamik for insulin aspart administreret i duodenum
hos raske frivillige –
et åben, enkelt-blindet og ukontrolleret eksplorativt forsøg

M

Torben Laursen

2006-08-21
2006-08-28
2006-08-28

Den spilreducerende spilleautomat
Azoospermi & opmodning af testikulære kimceller in vitro: effekt af vækstfaktorer.
Hvorfor er Hippocampus mindre hos Deprimerede?
Et Stereologisk Studie af Rumfang og Celleantal i Hippocampus Subregioner ved Depression.
ESDH 1-10-72-414-12

M
M
M

Arne Møller
Kristin Ros Kjartansdottir
Raben Rosenberg

2006-08-29

Sårhelende effekter af mælkekomponenter i forbindelse med mavetarmsygdomme. Identifikation
af markører ved kronisk tarmbetændelse.

M

Vibeke Andersen

2006-08-30

Det videnskabelige forsøg: Smerter, angst og depression hos kroniske smertepatienter med eller
uden neuropatiske smerter sammenlignet med normale kontrolpersoner - et kvantitativt studie

M

Lise Gormsen

2006-08-30
2006-08-30
2006-09-04

Methylphenidats betydning for motoriskindlæring hos patienter med apopleksi
Cervix cytologisk screening - sammenligning af tampon selv-test og det rutinemæssige smear.
Multipel sklerose og muskelfunktion

M
M
M

Jakob Udby Blicher
Hans Svanholm
Ulrik Dalgas

2006-09-04

-effekten af tung progressiv styrketræning
Effekten af eprosartan hos raske forsøgspersoner på renal tubulær funktion og vasoaktive
hormoner dels basalt og dels efter aktivering af det sympatiske nervesystem.

M

Erling Bjerregaard Pedersen

2006-09-07

Effekten af eprosartan hos patienter med essentiel hypertension på renal tubulær funktion og
vasoaktive hormoner dels basalt og dels efter aktivering af det sympatiske nervesystem.

M

Erling Bjerregaard Pedersen

2006-09-11

Klinisk evaluering af sikkerhed og virkning i forbindelse med perkutan implantation af CoreValve
aortaklapprotese til patienter, der er i højrisikogruppe for kirurgisk udskiftning af hjerteklap.
Protokol COR - 2006-02 - V1

M

Leif Thuesen

2006-09-11
2006-09-11

Injektionsbehandling af spædbørn med vesicoureteral reflux grad 4 + 5.
Postoperativ smertebehandling ved hoftefrakturet pilotstudie til undersøgelse af peroperativ lokal infiltrationsanæstesi med efterfølgende bolus.

M
M

Lars Henning Olsen
Lisbet Tokkesdal Jensen

2006-09-19
2006-09-19

Kort- og langtidsvækst hos børn med astma behandlet med budesonid eller montelukast
Virkemidler mod arbejdsstress. En randomiseret kontrolleret undersøgelse af et gruppebaseret
kognitivt funderet stresshåndteringsprogram

M
M

Josefine Gradman
Anders Degn Pedersen

2006-09-19

Hjernens energistofskifte hos patienter med levercirrose og akut hepatisk encefalopati målt med
PET

M

Peter Iversen

2006-07-19

En randomiseret, dobbeltblind, multicenter undersøgelse af denosumab sammenlignet med
zoledronsyre (Zometa) til behandling af knoglemetastaser hos mænd med hormonrefraktær
prostatacender.

M,H

Michale Borre

2006-09-14

STUDY NO. 12147
Ikke-interventions case-kontrolleret forsøg hos patienter med svær hæmofili som har fået
profylaktisk faktorbehandling i barndommen og under opvækst sammenlignet med patienter som
udelukkende er behandlet ved blødningsepisoder

M,H

Jørgen Ingerslev

2006-07-10

Et multicenter, randomiseret, dobbelt-blindet, dobbelt-dummy, parallel-gruppe, dosis-respons
forsøg med subkutant AVE5026 og en Enoxaparin kalibrator-arm til forebyggelse af venøse
tromboembolier hos patienter, der får foretaget elektiv total knæalloplastik.

M,H,S

Lars Borris

2006-07-10

A Multicenter, Randomized, Double Blind, Double Dummy, Parallel Group, Dose Ranging Study of
subcutaneous SR123781A with an Enoxaparin calibrator arm in the Prevention of Venous
Thromboembolism in Patients Undergoing Elective Total Hip Replacement surgery.

M,H,S

Lars Borris

2006-08-24

GnRH agonist + hCG 1500 enheder sammenlignet med hCG 10.000 enheder til ovulationsinduktion
ved IVF/ICSI

M,H,S

Peter Humaidan

2006-09-04

Et 12-ugers dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret, modificeret dosiseskaleringsforsøg
til undersøgelse af sikkerhed, effekt og farmakokinetik ved BIRT 2584 XX-tabletter ved doser på
100mg, 300mg og 500mg indgivet èn gang dagligt til patienter med moderat til svær psoriasis med
en 12 ugers forlænget behandling af PASI 50 respondenter.

M,H,S

Knud Kragballe

2006-08-16

Et 8-ugers, randomiseret, dobbeltblindt, parallelgruppe, multicenter-forsøg til evaluering af
effekten og sikkerheden ved kombinationen af aliskiren/HCTZ (150/25 mg og 300/25 mg) i
sammenligning med 25 mg HCTZ hos patienter med essentiel hypertension uden tilstrækkeligt
respons på 25 mg HCTZ monoterapi

M,H,S,N

Ole Lederballe Pedersen

2006-09-04
2006-09-15
2006-09-13

Studier af mikrobielle årsager til acne vulgaris
Sentinel node og multifokal mammacancer – et multicenterstudie i DBCG regi
Et 52-ugers randomiseret, dobbeltblindet, parallelgruppe-, placebo-kontrolleret, multicenter-klinisk
forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed af 200 mikrog af det antikolinerge stof LAS 34273
sammenlignet med placebo, begge indgivet én gang dagligt ved inhalation, i
vedligeholdelsesbehandlingen af patienter med moderat til svær, stabil kronisk obstruktiv
lungesygdom

M,H,S,N
M,H,S,N
M,S,N

Hans Bredsted Lomholt
Peer Christiansen
Ronald Dahl

2006-07-01

Sympatikus-systemets smertefremkaldende virkning på muskelsmerter.

N

Hong-You Ge

2006-08-09

Claudicatio Intermittens behandlet med elektromagnetisk terapi.

N

Nils Johannesen

2006-08-24
2006-08-24
2006-09-18
2006-09-21

Et randomiseret dobbeltblindt forsøg med henblik på effekt af elektromagnetisk terapi på
patientern med perifer arteriel insufficiens.
Den humane afværgerefleks: habituering til stimulation og deltagers opmærksomhed
Alkohol og polyphenolers påvirkning af endothelfunktion
Bestemmelse af T2-relaxationstid & spektroskopi parametre hos reference personer.
Guldimplantaters kliniske effekt ved osteoartrose i knæled.
Randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse af guldimplanta-ter placeret i fire
lokalisationer ved ledkapslens omslagsfold ved osteoartrose i knæleddet.

N
N
N
N

Ole K. Andersen
Erik Berg Schmidt
Finn Taagehøj Jensen
Mogens Berg Laursen

2006-09-21

Risiko og prognose for Campylobacter jejuni/coli gastroenteritis i relation til interleukin-8
polymorfisme

N

Henrik Nielsen

2006-09-29

Den diagnostiske værdi af 64-slice CT-koronarangiografi hos patienter med angina pectoris lignende
brystsmerter med henblik på påvisning af signifikante koronararteriestenoser (CT-KAG projekt)

N

Klaus Rasmussen

2006-07-05

Spinal hyperexcitabilitet: betydningen af descenderende aktivitet
-En undersøgelse af rygmarvsprocessering af nociceptiv aktivitet efter en vævsskade på
rygmarvsskadede

N,M

Ole K. Andersen

2006-09-11
2006-08-24
2006-07-06

Hepatitis blandt grønlændere i Danmark
Sammenligning af følsomhed for capsaicinudløst hoste med intradermalt capsaicinrespons
Den hæmostatiske balances indflydelse på den per- og postoperative blødningstendens og
ødemdannelse ved korrektive kæbekirurgiske operationer.

N,M
N,N
S

Stig Andersen
Helle Holst
Janne Ingerslev

2006-07-06

In-vitro knoglemetabolisme hos patienter med autosomal dominant osteopetrose type I og type II.

S

Jeppe Gram

2006-07-07

Et åbent, randomiseret forsøg med behandling af refraktær Stills sygdom hos voksne (AOSD) med
interleukin-1 receptorantagonisten anakinra (Kineret®) sammenlignet med en etableret behandling
med enkelt antireumatikum.

S

Hans-Jacob Haga

2006-07-19

Gluten og cøliaki. Ernæring, epidemiologi og medfødt immunitet hos danske børn i de første leveår.

S

Steffen Husby

2006-08-04

Osteoporose & ultralyd (OPUS)

S

Kim Brixen

2006-08-09

Molekylære forandringer i pulsårerne ved diabetes. Undersøgelser af rest-arterievæv fra by-pass
operationer.

S

Lars Melholt Rasmussen

2006-08-28

Optimering og standardisering af in-vivo kumulativ hudirritations vaske model på frivillige
forsøgspersoner

S

Anders Clemmensen

2006-08-28
2006-08-28

Øjenkomplikationer hos fynske type 1 diabetikere - en 30 års opfølgende undersøgelse.
Registerprojekt:

S
S

Jakob Grauslund
Boye L. Jensen

2006-08-28

BETYDNING AF URIN PLASMIN FOR NATRIUM RETENTION VED FORSKELLIGE NYRESYGDOMME.
Vurdering af everolimus samt reduktion af calcineurinhæmmere hos nyretransplanterede
recipienter i vedligeholdelses-behandling. EudraCT nr.: 2004-002267-24.

S

Claus Bistrup

2006-09-08

Anvendelse af lokal infiltrationsanæstesi som postoperativ smertebehandling ved pertrochantær
fraktur versus traditionel smertebehandling med perifert og centralt virkende analgetika. Eudract
nr. 2007-005835-27.

S

Rune Dueholm Bech

2006-09-13

Operation for atresia ani. Funktionelle resultater i relation til sfinkteranatomi bedømt ved anal
tredimensional endosonografi og analmanometri.

S

Niels Qvist

2006-09-15

En pilotundersøkelse i å etterprøve resultat fra tidligere undersøkelse av personer med nedsatt
nakkebevegelighet. Undersøkelsen viste at 3 ukers manipulasjonsbehandling resulterte i at
nakkebevegeligheten normaliseres samt at denne effekten holder seg ved 3 måneders follow up.

S

Niels Grunnet Nilsson

2006-09-25

Screening for cirrose med elastiometri måling blandt klienter ved Fyns Amts Behandlingscenter.

S

Peer Brehm Christensen

2006-09-26
2006-09-26
2006-09-26
2006-09-26

Sund mad i skolen.
Guided Egenbeslutning til Depressive.
Betydning af forventning om eksperimentel smertevarighed for smerte intensitet.
Et åbent, non-komparativt forsøg med brug af IODOZYME-bandager til behandling af kroniske sår.

S
S
S
S

Karis Dalsjö
Chanett Simonsen
Søren ONeill
Finn Gottrup

2006-09-19

Laserbehandling eller aflastning af patienter med langvarige lændesmerter og Modic forandringer
- en klinisk kontrolleret undersøgelse.

S,H

Hanne Albert

2006-09-26

Duktal og Lobulær Carcinom In Situ i Mamma.
Karakteristik af screeningsdetekterede læsioner vha. immunhistokemi og genekspressionsanalyser.

S,H

Anne-Vibeke Lænkholm

2006-09-25

Anvendelse af fibrinklæber ved inguinalglandelexairese. PROJEKTET BEROR FYSISK I SAGEN S20130004 INDTIL S-20130004 ER BEHANDLET ELLER HENLAGT. DEREFTER PÅ PLADS i ARKIV.

2006-07-25

Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter-, ækvivalensforsøg med aktiv, parallel kontrolgruppe
til evaluering af effekt og sikkerhed af Norspan® versus Tramadol hos patienter med vedvarende,
moderate til svære smerter fra osteoartrose i hofte og/eller knæ.

S,H,M,N

Kim Hagelquist Kristiansen

2006-08-02

Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter-, ækvivalensforsøg med aktiv, parallel kontrolgruppe
til evaluering af effekt og sikkerhed af Norspan® versus Tramadol hos patienter med vedvarende,
moderate til svære smerter fra osteoartrose i hofte og/eller knæ.

S,H,M,N

Kim Hagelquist Kristiansen

2006-08-28

Individualiseret behandling til patienter med avanceret colorectal cancer baseret på genetiske
markører. EudraCT nr. 2006-002957-56.

S,H,M,N

Anders Jakobsen

2006-09-25

“Primovax” – Et fase III-forsøg til sammenligning af GV1001 og gemcitabin i sekventiel kombination
med gemcitabin-monoterapi ved fremskreden ikke-resektabel pancreascancer. EudraCT nr. 2005005014-21.

S,H,M,N

Per Pfeiffer

2006-09-26

Et randomiseret, dobbeltblindt, multicenter, placebokontrolleret forsøg med adjuverende lapatinib
til kvinder med brystcancer med overekspression af ErbB2 på et tidligt stadium. Eudract nr. 2005005186-10.

S,H,M,N

Ann Knoop

2006-09-26

Epidemiologisk undersøgelse af helbredsforhold hos professionelle musikere med fokus på
bevægeapparatsymptomer og relation til specifikke psykosociale forhold og livsstilsfaktorer.

S,H,M,N

Jesper Bælum

2006-08-28

(Arbejdsnavn: Projekt Musikersundhed)
Prostata specifikt antigen positiv ekstramammære Paget’s disease – association til underliggende
prostatacancer.

S,H,M

Henrik Toft Nielsen

S,M

Torben Steiniche

S,M

Boye L. Jensen

2006-08-28

BETYDNING AF URIN PLASMIN FOR NATRIUM RETENTION VED PRÆEKLAMPSI OG FORSKELLIGE
NYRESYGDOMME.

2006-07-05

Juvenil dermatomyositis i Danmark 1976-2005.
Efterundersøgelse af senfølger hos danske patienter med juvenil dermatomyositis i barnealderen.

SJ

Pernille Raasthøj Mathiesen

2006-08-16
2006-08-17
2006-08-28

Udvikling af diagnostiske metoder for behandlingsvalg ved kolo-rektal cancer
Screening for anlægsbærer af Fragilt X inden 12. gestationsuge
Vaskulær funktion ved essentiel hypertension:

SJ
SJ
SJ

Lene Tschemerinsky Kirkeby
Sidsel Svennekjær Barken
Hans Ibsen

Kortlægning af proteiner af betydning for vaskulær funktion og blodkartilvækst.

