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Godkendte projekter
Periode: 01.10.06-31.12.06 - Antal projekter: 169
Dato
Projekttitel
2006-10-04
Identifikation og karakterisering af biologiske markører i psoriasis.
2006-10-04
Tesofensines effekt på energibalance hos voksne. Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppe-, enkeltcenter forsøg

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
H
Mads A. Røpke
H
Arne Vernon Astrup

2006-10-04
2006-10-09

Hjernehalvdelenes betydning for selvgenkendelse
Procedure i forbindelse med rekruttering af deltagere til de videnskabelige forsøg, der udføres i
CCBR's klinikker i Ballerup, Vejle og Aalborg.

H
H

Troels W. Kjær
Claus Christiansen

2006-10-11

Et åbent klinisk pilot forsøg med lokal indsprøjtning af humant antistof
(HuMax-Inflam) til forebyggelse af follikulært udslæt forårsaget af behandling med humant antistof
mod EGFr

H

Lone Skov

2006-10-12

Tolkning af spytkirtelskintigrafi hos raske med henblik på etablering af et normalmateriale og ved
hjælp af dette skelne mellem syg og rask.

H

Pia Afzelius

2006-10-12

Undersøgelse af den myokardielle funktion ved vævsdoppler-ekkokardiografi af brystkræftpatienter
under behandling med epirubicin.

H

Jon Michael Appel

2006-10-12

Prospektiv, multicenter, randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse til at sammenligne sikkerheden
og effekten ved monopolar skrælning af prostata gennem urinrøret (monopolar TURP) med bipolar
skrælning af prostata gennem urinrøret (bipolar TURP)

H

Jørgen Nordling

2006-10-12

Udvikling af humane polyklonale antistoffer mod Pseudomonas aeruginosa til profylaktisk og
terapeutisk brug

H

Peter Sejer Andersen

2006-10-16
2006-10-16

Effekten af Teriparatid på hjertets funktion
Ultralydsvejledt skumablation sammenlignet med laserablation og stripping hos patienter med
varicer som følge af venae saphena magna insufficiens.

H
H

Jens Faber
Lars Herluf Rasmussen

2006-10-19

Et enkeltcenter, åbent forsøg, der skal fastslå fordelingen og clearance af inhaleret
radioaktivtmærket humant insulin med AERx iDMS hos raske forsøgspersoner

H

Jann Mortensen

2006-10-23

Undersøgelse af virkningsmekanismen af et nyt gen (benævnt Trag), der

H

Niels Juel Christensen

2006-10-23
2006-10-23

er tæt korreleret til autoimmunitet hos patienter med ubehandlet Graves´ sygdom.
Smertemekanismer i den parikranielle region
Effekten af 12 Ugers DPP-IV Hæmmer Behandling på Sekretion og Virkning af Inkretinhormonerne
hos Patienter med Type 2 Diabetes Mellitus

H
H

Kim Lindelof
Kasper Aaboe

2006-10-23

Hovedprojektet:
Diabetisk makulaødem:
Kvantitering af de basale patofysiologiske mekanismer
Delprojektet:
Kvantitering af nethindetykkelsens afhængighed af ændringer i den kapillære osmolalitet

H

Dorte Nellemann Thornit

2006-10-24

Dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret, 2-strenget overkrydsnings enkeltdosis forsøg
med flere trin udført som multicenterforsøg til undersøgelse af virkningerne af ACY-078573 på søvn
målt vha. polosomnografi hos patienter med primær insomni

H

Søren Berg

2006-10-24

Overførelse af resistens-gener imellem E. coli bakterier i tarmen

H

Anette M. Hammerum

2006-10-24
2006-10-24
2006-10-26

Sundhedsmæssige effekter af indtagelse af regnbueørred fodret med forskellige fodertyper
Certican kombineret med nedsat dosis Neoral til patienter med hjertetransplantation
Adjuverende behandling efter radikal resektion af coloncancer stadie III med FOLFOX-4 versus
FOLFOX-4 plus cetuximab
Eudract nr. 2005-003463-23

H
H
H

Lotte Lauritzen

2006-10-26

Betydningen af styrketræning i den fysioterapeutiske rehabilitering efter spasticitets-reducerende
behandling hos børn med cerebral parese

H

Stig Sonne-Holm

2006-10-30

Et 36 ugers multicenter, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret parallelgruppeforsøg til
at vurdere effekten af og sikkerheden af aliskiren til forebyggelse af remodellering af venstre
ventrikel hos højrisiko-post-AMI-patienter, når det bruges som tillæg til den optimerede
standardbehandling.

H

Lars Køber

2006-11-01

In vivo-undersøgelse af lægemiddelinteraktionen mellem Epanova® og kortikosteroider.
In vivo-undersøgelse af lægemiddelinteraktionen mellem Epanova® og Azathioprin.
In vivo-undersøgelse af lægemiddelinteraktionen mellem Epanova® og 5-ASA.

H

Pia Munkholm

Lone Nørgård Petersen

2006-11-01

Et multicenter, randomiseret, parallel gruppe, sikkerheds- assessorblindet forsøg, der
sammenligner effekt og sikkerhed af 4,0 mg.kg-1 Org 25969, administreret ved T1 3-10 % efter
kontinuerlig infusion af rocuronium, samt farmakokinetik af rocuronium blandt deltagere, der får
anæstesi vedligeholdt med propofol og deltagere, der får anæstesi vedligeholdt med sevofluran.

H

Jørgen Viby Mogensen

2006-11-06
2006-11-07

Sammenligning af kulmonoxid i ekspirationsluft med kulmonoxid i artielt blod hos rygere
Et fase II forsøg med Tarceva (erlotinib) og en undersøgelse af prædiktive markører ved første-line
behandling af avanceret ikke-småcellet lunge cancer hos patienter, der ikke er egnede til
behandling med kemoterapi

H
H

Mette Flindt Andersson
Seppo Langer

2006-11-07

Postconditionering anvendt til begrænsning af infarktstørrelsen i forbindelse med akut blodprop i
hjertet (POSTCON)

H

Thomas Engstrøm

2006-11-07

Den funktionelle rolle af normale og muterede epidermal growth factor receptorer i humane hjerne
tumorer.
Tidligere projektID: H-KF-034/04
(01g) Rigshospitalet. Oprindelig 01-034/04

H

Hans Skovgaard Poulsen

2006-11-08

Hvad er effekten af styrketræning udført som holdtræning til indlagte geriatriske patienter – et
randomiseret kontrolleret studie

H

Christina Andersen

2006-11-08

Pilot forsøg til evaluering af det fysiologiske niveau for knogleomsætnings-markører i raske
præmenopausale kvinder.

H

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-11-08

Bakteriel variation og E. coli kloner i fæces fra patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom

H

Andreas Munk Petersen

2006-11-08

TARGIT (Targeted intra-operativ radiation therapy) Intraoperativ strålebehandling sammenlignet
med postoperativ strålebehandling

H

Henrik Flyger

2006-11-13

Multi-center klinisk afprøvning af ernæringsmæssig sikkerhed og virkning ved brugen af Ketocal til
patienter med medicinresistent epilepsi
Protokol nr.: CT0039

H

Christian Pilebæk Hansen

2006-11-14

Høj-dosis terapi med autolog stamcellestøtte som første-linie behandling af mantle cell lymfom.
90Y-Ibritumomab tiuxetan i kombination med BEAM/BEAC for at forbedre resultaterne for
responderende patienter som ikke opnår CR efter induktionsbehandling.
(12) Tillæg til 02 295714 - ligger fysisk i 295714

H

2006-11-15

Sammenhængen mellem hjernemorfologi og -funktion, genetiske, biokemiske og
neuropsykologiske karakteristika hos raske mennesker

H

Gitte Moos Knudsen

2006-11-15

Protokol nummer PDT409- En multicenter,fase 4 undersøgelse for at se, om billeder af hjernen kan
påvirke en videre behandling af patienter, som muligvis lider af parkinsonisme eller en sygdom med
lignende symptomer.

H

Jesper Clausen

2006-11-15

PXD101-CLN-14: ET KLINISK FASE I/II FORSØG MED PXD101 I KOMBINATION MED DOXORUBICIN
TIL PATIENTER MED BLØDDELSSARKOMER
ESDH 1-10-72-311-12

H

Anders Krarup-Hansen

2006-11-16

Hyperkoagulabilitet og risiko for recidiverende trombotiske komplikationer hos patienter med
iskæmisk apopleksi, evalueret ved Thrombelastografi (TEG)

H

Pär Johansson

2006-11-20
2006-11-21

Deskriptivt studie af Clinic lusemiddel ved behandling af hovedlus
Postoperativ smertebehandling ved primær total knæallopastik: et sammenligende randomiseret
klinisk studie af lokal infiltrationsanæstesi med efterfølgende kontinuerlig intraartikulær infusion
versus kontinuerlig epidural infusion

H
H

Jette Skiveren
Birgitte Viebæk Christensen

2006-11-21

Kostsupplementering med umættet fedt til patienter i kronisk hæmodialysebehandling: Effekt på
ernæringstilstand og blodlipider

H

Peter Marckmann

2006-11-21

Effekt og sikkerhed af ASF-1075 creme 2,5% og 5% mod kløe hos patienter med kronisk lichen
simplex (neurodermatit) i anogenitalregionen

H

Claus Zachariae

2006-11-22
2006-11-22

Sammenlignende undersøgelse af 5 koncentriske EMG nåle
Effekter af cytokiner og andre signalmolekyler på insulin signaleringen i primære humane
muskelcelle kulturer.

H
H

Torben Dalager
Peter Plomgaard

2006-11-24

Eksponering og biologiske effekter hos nyfødte, som følge af moderens udsættelse for
luftforurening med partikler.

H

Marie Pedersen

2006-11-24
2006-11-24

”Undersøgelse af cerebrospinalvæske ved atypisk parkinsonisme”
Psoriasis
Undersøgelse af 4 forskellige behandlingsregimer

H
H

Sara Bech
Tonny Karlsmark

2006-11-24

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multinationalt, multicenterdosisresponsforsøg
med parallelle grupper, som skal evaluere effekten og sikkerheden af AVE2268, når det indgives
enten to gange dagligt (BID) (morgenmad og frokost) i en dosis på 300, 600 eller 1.200 mg eller én
gang dagligt (QD) (morgenmad) i en dosis af 1,200 mg til patienter med type 2 diabetes, som er i
behandling med metformin og ikke tilstrækkeligt kontrolleret - DRI6738

H

Inger Møller Andersen

2006-11-27
2006-11-29

Paraply protokol for test af Ambu’s nye ECG elektroder
Kan blinde hjælpes til at "se" ved hjælp af følesansen?

H
H

Lasse Bay
Olaf B. Paulson

2006-11-29

En klæberundersøgelse af en fækal pose til medicinsk brug

H

Thais Benjamin Nygaard Christensen

2006-12-05

Et fase 1 klinisk forsøg for at undersøge sensibiliseringsrisikoen ved gentagne injektioner af rdESAT6 hudtesten givet ved mantoux metoden i raske voksne.

H

Åse Bengård Andersen

2006-12-07

Internationalt, randomiseret, dobbeltblindet klinisk forsøg til evaluering af effekt og sikkerhed af
clopidogrel 0,2 mg/kg en gang dagligt versus placebo hos nyfødte og spædbørn med cyanotisk
medfødt hjertefejl, efter shuntoperation

H

Lars Søndergaard

2006-12-07

Cytochrom P450 metabolisme af lidokain i human hud

H

Kamilla Rolsted, Danmarks
Farmaceutiske universitet

2006-12-07

Udvikling af objektiv metode til at vurdere graden af spasticitet samt udvikling af ny klinisk
spasticitets-evalueringsskala.

H

Clarissa Crone

2006-12-07

Ændringer i vækst og pubertetsudvikling hos danske børn og unge
(11) 01 282214
Sagens dokumenter er fysisk arkiveret på H-KF-282214

H

2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08

Karakterisering af Neuro-Vaskulær Signalering ved brug af MRI
Mikrobølge Endometrieablation (MEA) ved Menorrhagi og Type 2 Fibromer
Antabusbehandling ved svær alkoholisme: et åbent placebokontrolleret studie
INDDELING AF COLITIS ULCEROSA I UNDERGRUPPER VED HJÆLP AF DNA-MICROARRAY
GENEKSPRESSIONS- OG NMR-METABOLIT PROFILERING

H
H
H
H

Henrik B.W. Larsson
Søren Stampe Sørensen
Jakob Ulrichsen
Jacob Tveiten Bjerrum

2006-12-08
2006-12-08

TEST-studiet: Behandling af symptomgivende ”frozen shoulder” med adalimumab (Humira).
Aldosteronreceptorblokade med eplerenone ved kronisk nyresygdom.
Effekt og tolerabilitet på proteinudskillelse i urin.

H
H

Pierre Schydlowsky
Lene Boesby

2006-12-11
2006-12-12

MK0431 som tillæg til insulin
En prospektiv, randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblind undersøgelse til vurdering af
Cardio-Yofit yoghurts effekt på blodtryk, renin-angiotensin-systemet og det sympatiske
nervesystem.

H
H

Sten Madsbad
Lotte Usinger

2006-12-12

Effekten af immobilisering på omsætningen af kollagent væv hos mennesker.
Dette projekt. er d.d. adm. afsluttet. Kører under H-KF-319605. Sagens akter er fysisk arkiveret i
mappen H-KF-319605

H

2006-12-13

EFC6193/TROPIC: Et randomiseret, åbent multicenterforsøg med XRP6258 25mg/m2 i kombination
med prednison/prednisolon hver 3. uge sammenlignet med mitoxantron i kombination med
prednison/prednisolon til behandling af hormonrefraktær metastaserende prostatacancer som
tidligere er blevet behandlet med et regime, der omfattede Taxotere(R)
Eudract nr. 2006-003087-59

H

Gedske Daugaard

2006-12-15

Dette protokol-ID, som repræsenterer en forlængelse, er nu at betragte som hovedprotokol,
selvom det er oprettet som et tillæg til H-KF-01-002/02. Hele sagen er samtidig arkiveret under HKF-2006-5901. "Efterundersøgelse af personer med balancerede kromosombrud."

H

Malene Bøgehus Rasmussen

2006-12-18
2006-12-19

En videnskabelig undersøgelse af livskvalitet hos patienter med atrieflimmer
H10, EORTC/GELA randomiseret undersøgelse af FDG-PET scannings vejledt behandling versus
standard kombinationsbehandling til patienter med supradiafragmatisk stadium I/II Hodgkin
lymfom

H
H

Gorm Boje Jensen
Lena Specht

2006-12-19

Ekspression og funktion af stamcelle-markører under normal udvikling af testis og ved testikelkræft

H

Ewa Rajpert-De Meyts

2006-12-20

Internationalt forsøg til vurdering af intraabdominal adipositas og dennes sammenhæng med
kardiometabolisk risiko. (12) D Tillæg til 02 297956

H

Hans Perrild

2006-12-28
2006-10-11

rhASA-01 protokol
Et fase IIIb randomiseret forsøg af periodisk mod kontinuerlig androgen deprivationsbehandling ved
brug af ELIGARD 22,5 mg 3-måneders depot hos patienter med recidiverende eller lokal
fremskreden behandlingsfølsom prostatakræft. Eudract nr. 2005-004094-25

H
H,M

Allan Meldgaard Lund
Jesper Rye Andersen

2006-10-12

Et randomiseret, placebokontrolleret forsøg til undersøgelse af effekt og sikkerhed af pregabalin i
fleksible doser til behandling af cancerinducerede knoglesmerter.

H,M

Anders Krarup-Hansen

2006-10-12

Et 12-måneders, åbent, multicenter forsøg, der skal undersøge endometriel sikkerhed ved Vagifem
LavDosis (10µg 17-beta-estradiol vaginal tablet) hos postmenopausale kvinder med symptomer på
atrofisk vaginitis.

H,M

Susanne Maigaard Axelsen

2006-11-08

Fase II undersøgelse af E7389 administreret som IV-infusion på dag 1 og 8 hver 3. uge hos
forbehandlede patienter med avanceret og/eller metastatisk bløddelssarkom - EORTC-protokol
62052

H,M

Anders Krarup-Hansen

2006-11-22

Randomiseret, kontrolleret, open-label, multicenter, parellelgruppe-forsøg, som sammenligner
effekt og sikkerhed af RO0503821 med darbepoetin alfa administreret intravenøst med forlængede
dosisintervaller til vedligeholdelsesbehandling af anæmi hos patienter med kronisk nyresygdom,
som er i

H,M

Henrik Daugaard

2006-11-24

KLINISK PROTOKOL
ET 52-UGERS MULTICENTER, ÅBENT, RANDOMISERET, PARALLELSTUDIE
MED TO-ARMSBEHANDLING
TIL SAMMENLIGNING AF EXUBERA® (INHALERET HUMANT INSULIN) MED
HUMALOG® (INSULIN LISPRO), BEGGE I KOMBINATION MED INSULIN GLARGIN
HOS FORSØGSPERSONER MED TYPE 1-DIABETES MELLITUS
Eudract nr. 2004-001557-29

H,M

Sten Madsbad

2006-12-05

CV185-034: et klinisk forsøg med apixaban, hvor man undersøger effekt og sikkerhed og
sammenligner med enoxaparin hos patienter, der skal have foretaget total knæplastik operation

H,M

Michael Rud Lassen

2006-10-24

EN FASE-IIB, RANDOMISERET, PARALLEL GRUPPE, DOBBELT-BLIND, DOBBELT-DUMMY, MULTICENTER, MULTINATIONAL, MULTI-DOSIS UNDERSØGELSE AF DU-176b SAMMENLIGNET MED
DALTEPARIN I PATIENTER, SOM GENNEMGÅR SELEKTIV UNILATERAL TOTAL
HOFTELEDSALLOPLASTIK

H,M,N

Camilla Ryge

2006-11-15

Et pan-europæisk, randomiseret, parallelgruppe, to-arms placebokontrolleret, dobbeltblindet
multicenterforsøg med rimonabant 20 mg én gang daglig til behandling af patienter med abdominal
adipositas og let forhøjet fasteblodglukose med eller uden andre følgesygdomme
Eudract nr. 2006-001711-30

H,M,N

Per Hildebrandt

2006-10-19
2006-10-23

MK-0476/302, IDEA-undersøgelsen
Et åbent, multicenterforsøg i 54 uger med det formål at vurdere sikkerheden og tolerabiliteten på
lang sigt ved kombinationen af aliskiren 300 mg/amlodipin 10 mg hos patienter med essentiel
hypertension

H,N
H,N

Lars Gudmund Hansen
Jørgen Vinberg

2006-10-24

Et fase III, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, klinisk multicenterforsøg med Rebif
New Formulation (44 µg tre gange ugentligt og 44 µg en gang ugentligt) hos forsøgspersoner med
høj risiko for udvikling til multipel sklerose (MS)

H,S

Jette Frederiksen

2006-11-09

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multinationalt, multicenter, fase III-forsøg til
vurdering af effektiviteten på lang sigt, carry-over-effekten af og sikkerheden ved to dosisregimer
med 300 IR sublingual immunterapi (SLIT) indgivet som allergenbaserede tabletter én gang daglig til
patienter, der lider af rhinokonjunktivitis forårsaget af græspollen

H,S,M

Hans-Jørgen Malling

2006-12-11

Tidlig adgang til TMC125 i kombination med andre antiretrovirale lægemidler for tidligere
behandlede HIV-1-smittede forsøgspersoner med begrænsede behandlingsmuligheder.
Eudract nr. 2006-002499-16

H,S,M

Dr. Gerstoft Jan

2006-12-18

Et dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret fase II-multicenterforsøg med vedligeholdelse
med enzastaurin efter helhjernestrålebehandling ved behandling af hjernemetastaser ved
lungecancer. Eudract nr. 2006-000889-36

H,S,M

Seppo Langer

2006-12-22

Et åbent videnskabeligt forsøg med udvidet adgang til behandling med lapatinib og capecitabin af
patienter med lokalt fremskreden eller metastaserende brystcancer med unormalt forhøjet antal
ErbB2

H,S,M

Ulla Brix Tange

2006-11-08

Effekt af ivabradine på cardiovaskulære hændelser hos patienter med moderat til svær kronisk
hjerteinsufficiens og venstre ventrikel systolisk dysfunktion
Et treårs randomiseret dobbeltblindt placebokontrolleret internationalt multicentre forsøg

2006-10-12

Fase II forsøg af behandling med Cetuximab og Irinotecan hver anden uge til Irinotecan resistente
patienter med metastaserende kolorektal cancer - effekt og biologiske markører.

H,S,N

Benny Vittrup Jensen

2006-11-15

En 52 ugers, multinational, multicenter, åben, randomiseret, parallel sammenligning af effekt og
sikkerhed mellem Insulin Detemir og NPH insulin hos børn og unge i alderen 2 til 16 år med type 1
diabetes i et basal-bolus regime med insulin aspart som bolus insulin

H,S,N

Birthe Susanne Olsen

2006-12-08

Protokol nr. DRF2593-103. Et overkrydsningsforsøg til undersøgelse af optagelsen af pioglitazone
givet som kapsler og tabletter hos raske mænd.

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-12-11

Protokol nr. CSMC021C2102
SMC021 – optagelse, effekt og tolerance hos patienter med osteoartrose. Et placebo-kontrolleret
14-dages forsøg.

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-10-03
2006-10-03

Kognitiv fMRI: genkendelse af kommunikative intentioner undersøgt med fMRI
Et multicenter, randomiseret, enkeltblindet, placebokontrolleret, parallelgruppe forsøg, som
undersøger den smertestillende virkning af GW842166X, en ikke-cannobinoid CB2 receptor agonist,
givet forud for en visdomstandsudtrækning

M
M

Kristian Tylén
Troels Staehelin Jensen

2006-10-04

Effekten af akut HMG-CoA-reduktase inhibition (atorvastatin) på renal natrium udskillelse, renal
hæmodynamik, tubulær funktion og vasoaktive hormoner hos raske forsøgspersoner under normalt
og højt saltindhold i kosten.

M

Lone Paulsen

2006-10-11
2006-10-12
2006-10-16
2006-10-18

Cellefordeling og -antal i det voksne humane indre øres sanseorganer
Efterundersøgelse af patienter med og uden kroniske hoftesmerter efter total hoftealloplastik
(+)- og (-)-[11C]Mirtazapines Fordeling i Hjernen.
Interventions studier med Steviol til belysning af dosis respons forhold samt langtidseffekt hos
personer med type 2 diabetes

M
M
M
M

Jens Randel Nyengaard
Lone Nikolajsen
Raben Rosenberg
Kjeld Hermansen

2006-10-18

Endetarmens funktion hos patienter med systemsik sklerodermi

M

Klaus Krogh

H,S,M,N

Lars Køber

2006-10-18

Kan topical bisfosfonat øge fiksation og overlevelse af ucementeret knæledsprotese?
Et prospektivt randomiseret migrations- og knogledensitetsstudie på tibia-implantater af
trabeculært metal.

M

Maiken Møller-Pedersen

2006-10-20
2006-10-24

Gen PD-projektet: En undersøgelse af arveanlæg i Parkinsons sygdom
Metabolisk modulation som behandling af
patienter med akut dekompenseret hjertesvigt

M
M

Anette Torvin Møller
Mads Halbirk

2006-11-01

Behandling af patienter med tandlægeskræk:
Effekten af en ny forenklet interventionsform i daglig praksis: en prospektiv undersøgelse.

M

Else Baden-Jensen

2006-11-02

Hjerneprocesser ved oplevelse af andres emotioner belyst ved neurofunktionel imaging (fMRI)

M

Hans Stødkilde-Jørgensen

2006-11-06

MACS-5. En 5-års opfølgning af børn født af mødre, der har deltaget i projektet MACS (behandling
med binyrebarkhormon ved truende for tidlig fødsel, en sammenligning af et versus flere
behandlingsforløb).

M

Lone Hvidman

2006-11-10

Diagnostisk værdi af multislice CT og MR-skanning ved sternoklavikulærledslidelser. Et
sammenligningsstudie

M

Jolanta Hansen

2006-11-10

protokol 2321 - Magnetisk anal sphincter. Klinisk studie af behandlingen for sphincter ruptur i
forbindelse med fødsel (Clinical study of the treatment of anal sphincter rupture after childbirth)
patientnummer 2321-02-004

M

Mette Møller Sørensen

2006-11-10
2006-11-13

Humaniseret musemodel for Goodpasture´s sygdom
Den akutte effekt af atorvastatin på renal natrium udskillelse, glomerulær filtrations rate, tubulær
funktion og vasoaktive hormoner hos ikke-insulin behandlede type II diabetikere

M
M

Jon Waarst Gregersen
Lone Paulsen

2006-11-13

Prisme: Psykiske risikofaktorer i arbejdsmiljøet og biologisk
mekanisme for udvikling af stress, udbrændthed og depression

M

Ole Mors

2006-11-15

PXD101-CLN-14: ET KLINISK FASE I/II FORSØG MED PXD101 I KOMBINATION MED DOXORUBICIN
TIL PATIENTER MED BLØDDELSSARKOMER
ESDH 1-10-72-311-12

M

Anders Krarup-Hansen

2006-11-22
2006-11-29

EVITA.
Effekten af remote iskæmisk perkonditionering ved primær perkutan intervention af akut STelevations myokardieinfarkt

M
M

Per Dahl Christensen
Hans Erik Bøtker

2006-11-30

Smerter, angst og depression hos kroniske smertepatienter med eller uden neuropatiske smerter effekt af monoaminmodulation

M

Lise Kirstine Gormsen

2006-12-19

Immunkemoterapi af primært central nervesystem lymfom (PCNSL) med Rituximab, HD-MTX, HDAra C, cyclofosfamid, ifosfamid, vincristin, vindesin, temozolomid og DepoCyte induktion efterfulgt
af vedligeholdelses behandling af ældre patienter med temozolomid

M

Elisa Jacobsen Pulczynski

2006-11-03
2006-11-07

In vitro produktion af primordiale kimceller fra humane embryonale stamceller
Et randomiseret, dobbeltblindt, multicenter forsøg, hvor denosumap sammenlignes med
zoledronsyre (Zometa) til behandling af knoglemetastaser hos forsøgspersoner med fremskreden
brystkræft

M,H
M,H

Kristin Ros Kjartansdottir
Anders Bonde Jensen

2006-10-03

Kirurgisk behandling af brusk læsioner. Et prospektivt randomiseret studie mellem bruskcelle
implantation med Cartilink-2 og mikrofraktur teknik ved isolerede bruskskader på femurkondylerne

M,H,N

Martin Lind

2006-10-19

GLYKÆMISK KONTROL OG FOREKOMSTEN AF DOKUMENTERET SYMPTOMATISK HYPOGLYKÆMI
HOS INSULIN-NAIVE FORSØGSPERSONER MED TYPE 2-DIABETES, HVOR PERORALE
HYPOGLYKÆMISKE STOFFER HAR INSUFFICIENT EFFEKT, OG SOM ER I BEHANDLING MED LANTUS
(INSULIN GLARGIN) ELLER LEVEMIR (INSULIN DETEMIR): MULTINATIONALT, RANDOMISERET,
ÅBENT, SAMMENLIGNENDE MULTICENTERFORSØG MED PARALLELLE GRUPPER

M,H,S

Kjeld Hermansen

2006-10-20

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multinationalt, multicenter, pædiatrisk fase IIIforsøg med det formål at vurdere effektiviteten af og sikkerheden ved 300 IR sublingual
immunterapi (SLIT) indgivet som allergenbaserede tabletter én gang daglig til børn, der lider af
rhinokonjunktivitis forårsaget af græspollen

M,H,S

Lars Gudmund Hansen

2006-11-14

Et fase III, randomiseret, multicenter, dobbbeltblindet, parallelgruppe, aktivt kontrolleret studie til
at evaluere effekt og sikkerhed af oral dabigatran etexilate (150 mg bid) sammenlignet med
warfarin (INR 2.0-3.0) til sekundær forebyggelse af venetrombose. RE-MEDY

M,H,S

Steen Husted

2006-12-06
2006-10-12
2006-10-09

GROINSV-II - EN OBSERVATIONEL UNDERSØGELSE AF SENTINEL NODE VED KØNSLÆBEKRÆFT
DAHANCA 20 Lindrende strålebehandling til hoved-halskræft
Et internationalt, multicenter, randomiseret, dobbelt-blindet, dobbelt-dummy, parallelgruppe
forsøg af 3-måneders eller 6-måneders behandling med SSR126517E (3,0 mg subkutant én gang
ugentligt) versus peroralt INR-justeret warfarin-behandling til patienter med symptomatisk
lungeemboli med eller uden samtidig symptomatisk dyb venetrombose.

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

Ole Mathiesen
Kenneth Jensen
Steen Husted

2006-10-19

Satavaptan cirrotisk ascites behandlingsforsøg: En dobbelt-blindet, randomiseret, parallelgruppe
sammenligning af behandling med satavaptan i doser på henholdsvis 5 og 10 mg dagligt versus
placebo til patienter med ascites som følge af levercirrose. CATS

M,S,N

Hendrik Vilstrup

2006-10-19

Præhospital behandling med kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP) kontra konventionel
iltbehandling - et prospektivt randomiseret studie

N

Anders Larsson

2006-11-21
2006-11-30

Undersøgelse af muskel ledningshastighed efter gentagne stimulationer
Image guided radiotherapy of Prostate using a Ni-Ti Stent and Electronic Portal Imaging – Protokol
III

N
N

Ernest Nlandu Kamavuako
Jesper Carl

2006-12-18
2006-12-19
2006-12-19
2006-12-19

Paraply protokol for test af AMBUs trådløse elektrode.
Undersøgelse af lugtesansen hos patienter henvist til udredning for demens.
Behandling af periimplantær mucositis og periimplantitis.
Et dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret forsøg med to forskellige behandlingsplaner
med palifermin (før og efter kemoterapi og før kemoterapi alene) for at reducere sværhedsgraden
af oral mucositis hos forsøgspersoner med multipelt myelom (MM), der får højdosis melphalan
efterfulgt af autolog perifer stamcelletransplantation (PBSCT)

N
N
N
N

Egon Toft
Ib Thrane Christensen
Søren Schou
Ilse Christiansen

2006-10-20

Et europæisk fase III multicenter, dobbeltblindet, randomiseret, monoterapi, 12 måneders forsøg
med milnacipran til behandling af fibromyalgi

N,H

Glen Gorm Rasmussen

2006-12-19

En prospektiv randomiseret åben undersøgelse af Graves' hyperthyroidisme efter ophør af antithyroid medikamentel behandling i forhold til vanlig standard lav-dosis behandling i en fikseret
tidsperiode.

N,H

Peter Vestergaard

2006-10-19

Et overkrydsningforsøg til undersøgelse af optagelsen af DRF2593 (Balaglitazone) givet som kapsler
og tabletter hos raske mænd. Protokol nr. DRF2593-102

N,H,S

Hans Christian Hoeck

2006-10-19

Et randomiseret, delvist blindet, placebokontrolleret, overkrydsnings, enkeltdosis forsøg med det
formål at vurdere effekten af samtidig indtagelse af syrehæmmende medicin (calcium
carbonat/magnesium hydroxid) på farmakokinetikken og farmakodynamikken af SMC021 (0.8 mg
salmon calcitonin/200 mg 5-CNAC) hos raske kvinder efter overgangsalderen.
Protokol nr. CSMC021C2208.

N,H,S

Hans Christian Hoeck

2006-11-06

"Et randomiseret, dobbeltblindet kontrolleret klinisk studie til undersøgelse af effekten af Actera
elektromagnetisk terapi hos patienter med verificeret prostatacancer."

N,N

Johan Poulsen

2006-12-18

Et ublindet multi-center forsøg med oseltamivir til sæsonmæssig profylakse af influenza hos børn
Protokol nummer: NV20236

N,N

Hans Christian Hoeck

2006-10-12

Et internationalt, fase III, randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret, multicenter-forsøg til
vurdering af effekt af ZD6474 (ZACTIMATM) versus placebo hos patienter med ikke-operabel, lokalt
fremskreden eller metastatisk medullær thyroideacancer. EudraCT nr. 2005-005077-29.

S

Lars Bastholt

2006-10-19

A MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, PARALLEL-GROUP STUDY
OF ORAL MOA-728 FOR THE TREATMENT OF OPIOID- INDUCED BOWEL DYSFUNCTION IN SUBJECTS
WITH CHRONIC NON-MALIGNANT PAIN. EurdraCTnr.: 2006-002414-35 .
( ET MULTICENTER, RANDOMISERET, DOBBELTBLINDT, PLACEBO-KONTROLLERET, PARALLELGRUPPE
FORSØG MED ORAL MOA-728 TIL BEHANDLING AF OPIOIDINDUCERET TARMDYSFUNKTION HOS
FORSØGSPERSONER MED KRONISKE IKKE-MALIGNE SMERTER)

S

Gitte Handberg

2006-11-02

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase III-forsøg til vurdering af effekt, sikkerhed
og tolerance ved eltrombopag-olamin (SB-497115-GR), en trombopoietin-receptoragonist givet i 6
måneder som perorale tabletter en gang om dagen til voksne forsøgspersoner med tidligere
behandlet kronisk idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP).EudraCT nr. 2006-000470-78.

S

Claus Marcher

2006-11-03

Generaliseret hyperalgesi ved kortvarige eksperimentelle, elektrisk-inducerede smerter i lumbale
facetled.

S

Søren ONeill

2006-11-03

Effekten af Velcade på knoglevævet ved myelomatose (knoglekræft). Eudract nr. 2006-002464-26.

S

Torben Plesner

2006-11-07
2006-11-25

Præcision, rotation og periprostetisk BMD i ASR ledfladeprotese.
Sammenligning af 64-slice CT-koronararteriografi og konventionel invasiv koronararteriografi i en
konsekutiv gruppe af patienter henvist til koronararteriografi.

S
S

Søren Overgaard
Niels Peter Rønnow Sand

2006-11-25
2006-11-28

Metaboliske forhold i underekstremiteterne hos urologiske patienter behandlet i Stensnitleje
Intern fiksation af Colles frakturer med LCP small fragment T-skinne (Synthes) versus ekstern
fiksation. Et prospektivt randomiseret studie.

S
S

Peter-Martin Krarup
Hans Tromborg

2006-11-28

Rehabilitering af patienter med Modic-forandringer i lænderyggen - en klinisk kontrolleret
randomiseret undersøgelse.

S

Rikke Krüger Jensen

2006-11-29

Dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret, parallelgruppe-, multicenter-/multinationelt
effekt- og sikkerhedsforsøg med Desloratadin 5 mg ved behandling af forsøgsdeltagere med
allergisk rhinitis, som opfylde kriterierne for persisterende allergisk rhinitis (Persistent Allergic
Rhinitis = PER). EudraCT nr. 2005-005450-45.

S

Carsten Bindslev-Jensen

2006-11-29

Dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret, parallelgruppe-, multicenter-/multinationalt
effekt- og sikkerhedsforsøg med Desloratadin 5 mg ved behandling af forsøgsdeltagere med
allergisk rhinitis, som opfylder kriterierne for intermitterende allergisk rhinitis (Intermittent Allergic
Rhinitis = IAR) PO4683. Eudract nr. 2005-005449-20.

S

Carsten Bindslev-Jensen

2006-12-04

Evaluering af positron emissionstomografi/CT skanning, endoskopisk ultralydsskanning og
laparoskopisk ultralydsskanning i den præoperative vurdering af resektabilitet hos patienter med
primær og sekundær levercancer.

S

Alan Patrick Ainsworth

2006-12-06

Klinisk multicenter studie af depolariseringer i hjernebarken efter traume eller iskæmi, og
sammenhængen mellem den cerebrale laktat og glukose metabolisme og deporaliseringer i
hjernebarken.

S

Troels Halfeld Nielsen

2006-12-12

Intravitreal Bevacizumab (Avastin) til behandling af eksudativ AMD hos patienter der ikke er egnet
til traditionel behandling med argonlaser eller fotodynamisk terapi (PDT).

S

Karen Bjerg Pedersen

2006-12-12

Et fase III, multicenter, randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret, parallel gruppe forsøg til
evaluering af effekten og sikkerheden for Lenalidomid (Revlimid) i kombination med Melphalan og
Prednison versus placebo plus Melphalan og Prednison hos forsøgspersoner med nylig
diagnosticeret Multipel Myelomer i alderen 65 år og derover. Eudract nr. 2006-001865-41.

S

Torben Plesner

2006-12-13

Randomiseret, dobbeltblindt fase IV-multicenterforsøg til vurdering af effekt (målt ved vedvarende
virologisk respons) og sikkerhed af en induktionsdosering på 360 µg Pegasys&#61666; i
kombination med højere doser Copegus&#61666; til behandling af tidligere ubehandlede patienter
med kronisk hepatitis C-virusinfektion, genotype 1, med en høj virustiter og en legemsvægt ved
forsøgsstart på over eller lig med 85 kg. EudraCT nr. 2005-005507-41.

S

Court Pedersen

2006-12-13

Effekten af standardiseret måltidsindtagelse på postprandial koagulationsaktivering hos patienter
med type 2 diabetes i behandling med to forskellige insulin terapier.

S

Jeppe Gram

2006-12-20

Akupunktur til lindring af postmenopausale gener hos kvinder opereret for brystkræft.

S

Susanne Bokmand

2006-12-20

Et prospektivt randomiseret dobbeltblindet studie.
”Effekten af rekombinant human TSH på glandula thyreoideas funktion og størrelse hos raske
individer.”

S

Laszlo Hegedüs

2006-12-30

Intraindividuel variation i nerveledning og temperatursans over tid.

S

Søren Hein Sindrup

2006-11-03

Diagnostik af leverfibrose ved elastiometrisk måling hos patienter med kronisk hepatitis B og C.

2006-12-20

ICON7 – Et randomiseret, to-armet, multicenter forsøg under Gynecologic Cancer InterGroup, hvor
bevacizumab tilføjes til standard kemoterapi (carboplatin og paclitaxel) til patienter med epitelial
ovariecancer. NSGO - OC - 0502. Eudract nr. 2005 003929 22.

2006-12-20

ACT: Avastin(bevacizumab) og kemoterapi efterfulgt af Avastin alene eller i kombination med
Tarceva(erlotinib) til behandling af metastatisk kolorektal cancer. Eudract nr. 2006-002295-18.

S,H,SJ

2006-10-16

Ultralydsvejledt skumablation sammenlignet med laserablation og stripping hos patienter med
varicer som følge af venae saphena magna insufficiens.

SJ

Lars Herluf Rasmussen

2006-11-13

Multi-center klinisk afprøvning af ernæringsmæssig sikkerhed og virkning ved brugen af Ketocal til
patienter med medicinresistent epilepsi
Protokol nr.: CT0039

SJ

Christian Pilebæk Hansen

2006-10-23

Et åbent, multicenterforsøg i 54 uger med det formål at vurdere sikkerheden og tolerabiliteten på
lang sigt ved kombinationen af aliskiren 300 mg/amlodipin 10 mg hos patienter med essentiel
hypertension

SJ,N

2006-12-20

Behandling af sekundær hyperparathyreoidisme hos uræmiske patienter.
En sammenlignende undersøgelse mellem virkningen af alfacalcidol og paricalcitol.

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

SJ,S,N

Peer Brehm Christensen
Mansoor Raza Mirza

Anders Jakobsen

Jørgen Vinberg

Ditte Hansen

