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Projekttitel
2007-01-02
Effekt af hhv. fuldkornsprodukter og formalede kornprodukter på kropsvægt og -sammensætning
samt risikomarkører for hjertekarsygdom (HEALTHGRAIN WP 4.4.3) (B223).

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
H
Arne V Astrup

2007-01-02

Et randomiseret, fase1, enkelt-dosis, placebo-kontrolleret, dosis-eskaleringsforsøg med TB-402, et
monoklonalt antistof rettet mod Faktor VIII, administreret intravenøst til raske mandlige
forsøgspersoner.

H

Thomas Jon Jensen

2007-01-02

Effekten af iskæmisk postconditionering på endothelfunktionen hos patienter med type 2 diabetes.

H

Christian Torp-Pedersen

2007-01-04

Musik og tegneterapi med traumatiserede flygtninge.
Pilotprojekt

H

Bolette Beck

2007-01-05

Et randomiseret, dobbeltblindt forsøg med det formål at vurdere sikkerheden ved og effekten af
forskellige dosisniveauer af subkutan pasireotide (SOM230) i en behandlingsperiode på 6 måneder
hos patienter med de novo, persisterende eller recidiverende Cushings sygdom

H

Lars Østergaard Kristensen

2007-01-05

DORADO EX - Et dosis blindet, langtids, sikkerheds forlængelses forsøg til fase 3 Dorado forsøget
(protokol DAR-311) af Darusentan ved resistent hypertension. Eudract nr. 2006-001899-20
Arkiveret fysisk på 02-318402

H

Gorm B. Jensen

2007-01-07

Cyanotisk hejertesygdom: Hæmostatiske abnormiteter og kliniske manifestationer.

H

Lars Søndergaard

(Tidligere titel: Koagulationsforstyrrelser hos patienter med medfødt cyanotisk hjertesygdom).
2007-01-08

Oral behandling af allergi med en ikke-patogen mikroorganisme:
Et randomiseret klinisk forsøg

H

John Arnved

2007-01-08

Effekt af protokol for analgo-sedation hos neurokirurgiske intensivpatienter

H

Ingrid Egerod

2007-01-09

Et fase II, multicenter, flerdosis, dobbeltblind, randomiseret, crossover-forsøg, der sammenligner
den farmakodynamiske effekt af carvedilol med kontrolleret udløsning (CRC; Egalet® formulering)
indgivet en gang om dagen med carvedilol med omgående udløsning (IRC) til patienter med primær
hypertension

H

Jesper Mehlsen

2007-01-09

Et randomiseret, dobbelt-blindet og placebo-kontrolleret fase 1 forsøg til evaluering af sikkerhed,
tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik af AP214 givet intravenøst til raske, mandlige
forsøgspersoner.

H

Thomas Jon Jensen

2007-01-09

Det inflammatoriske respons ved kroniske lungeinfektioner hos CF-patienter; bakterie-værts
interaktioner og betydningen af disse for progression af lungesygdom – et klinisk og dyreeksperimentelt studie

H

Christine Rønne Hansen

2007-01-10

Effekten af nedsættelse af hjernens noradrenerge aktivitet på
informationsbearbejdningsforstyrrelser ved skizofreni: En ny behandlingsstrategi?

H

Bob Oranje

2007-01-12

Undersøgelse af evt. sammenhæng mellem RT mutation sv.t. codon 245, HLA-B5701 og Abacavir
hypersensibilitet

H

Terese Katzenstein

2007-01-15
2007-01-15
2007-01-15

Central sensibilisering hos patienter med medicinoverforbrugshovedpine
Langvarig intermitterende behandling af akut migræne med MK-0974 300 mg
"Effekt af kost med lavt glykæmisk indeks på HbA1c og lipidprofil hos patienter med type 1
diabetes."

H
H
H

Lena Raffn
Jes Olesen
Margareta Besow Bacos

2007-01-15

Et multicenter, dobbeltblindet, placebo- og aktivkontrolleret forsøg med parallelle grupper til
sammenligning af effektiviteten og sikkerheden af oral MK-0974 med placebo og Zolmitriptan til
den akutte behandling af migræne med eller uden aura.

H

Jes Olesen

2007-01-23

Beskyttende effect af bupropion mod diabetes nefropati gennem en anti-TNF effect. Pilot studie.

H

Helena Domínguez

2007-01-23

Behandling af patienter med svær subakromiel impingement syndrom i reumatologisk
speciallægepraksis

H

Pierre Schydlowsky

2007-01-26
2007-01-30

Effekt af volumenoptimering på BT fald og hjerneoxygenring ved spinalbedøvelse
Et randomiseret, åbent, parallel-gruppe, multicenter forsøg, med henblik på at sammenligne
effekten og sikkerheden af TachoSil&#61666; overfor standard hæmostase behandling af blødning
ved hjerte kirurgi.

H
H

Morten Bundgaard-Nielsen
Henrik Kjærgård

2007-01-30
2007-01-30
2007-01-30
2007-01-30

Videnskabligt projekt om koffeins metabolisme
Indgift af væske til operation for brystkræft
Postoperativ cortikal hyperexcitabilitet vurderet ved TMS
NMSG 16/07, Bortezomib og højdosis Melphalan behandling ved relaps af Myelomatose

H
H
H
H

Thalia Marie Blicher
Morten Bundgaard-Nielsen
Andreas Alstrup
Peter Gimsing

2007-01-30
2007-02-01

2007-02-01

Sensoriske forandringer ved n. Suralis neurektomi
Et fase II ikke-sammenlignende forsøg med Paclitaxel samt Carboplatin i kombination med
Vorinostat hos patienter med fremskreden, recidiverende epitelial ovariecancer.
MK-0683-080, Eudract 2006-007013-20.
Udvikling af nye indikationsområder for ultralydscanning i stadieindelingen af livmoderhalskræft.

H
H

Eske Kvanner Aasvang
Jørn Herrstedt, afd. R

H

Kristina Rue Nielsen

2007-02-01
2007-02-01
2007-02-01

Undersøgelse af spredning af bakterier imellem dyr og mennesker
Gamma 3 - Prospektiv, klinisk opfølgende multicentervurdering
Et randomiseret placebo-kontrolleret effektivitets- og sikkerhedsstudie af en et-årig behandling
med højdosis og mellemdosis af en inhaleret kombinationsformulering af
mometasonfuroat/formoterol sammenlignet med monobehandling med formoterol eller højdosis
inhaleret mometasonfuroat til forsøgspersoner med moderat til svær KOL

H
H
H

Peter Damborg
Bjørn Lind
Vibeke Backer

2007-02-01

Har ekspressionen af YKL-40 og IL-6 i tumorbiopsier fra patienter med cancer pancreatis
prognostisk værdi?

H

Nicolai Schultz

2007-02-06

Differentiering af humane embryonale stamceller til pankreatiske beta-celler ved inducering af
definitiv endoderm
(se H-4-2013-157)

H

Mattias Hansson

2007-02-06
2007-02-14
2007-02-19

Saltindtagelse hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens
Seksuel dysfunktion hos kvinder med kronisk nyreinsufficiens.
Mælkeproteiner mærket med L-[1-13C]leucin og muskelproteinmetabolisme: Effekt af
styrketræning og proteinindtag i utrænede og trænede personer

H
H
H

Peter Kramshøj Bonfils
Lotte Prescott
Søren Reitelseder

2007-02-19

Måling af uretrafunktionen hos raske kvindelige forsøgspersoner - evaluering af følsomheden af
uretral reflektometri sammenlignet med uretral trykprofilometri ved behandling med [S,S]Reboxetin

H

Jesper Sonne

2007-02-19

Neurovaskulær kobling ved en stroop test hos migræne patienter: Near infrared spectroscopy
studie

H

Henrik Schytz

2007-02-19
2007-02-21

Bladder pain syndrome - et retrospektivt studie med fokus på udvikling af skrumpeblære
Effekt af daglige indtag af probiotika (Lactobacillus rhamnosus LB21 + Eva G-H) i mælk på
sammensætningen af den Gram-positive orale mikroflora

H
H

Benedikte Richter
Bilal Derawi

2007-02-21
2007-02-21

PET/CT som multifunktionelt værktøj i behandlingen af esophaguscancer
Lever-metastaser fra colo-rectal cancer: 64-slice CT vs MR med leverspecifik kontrast vs kontrast UL
– et studie med intra-operativ korrelation

H
H

Annika Loft Jakobsen
Eli Rappeport

2007-02-21

Småbørns Kost Og Trivsel

H

Kim Fleischer Michaelsen

2007-02-21
2007-02-22

- SKOT Addiktion hos smertepatienter henvist til et tværfagligt smertecenter
Sammenligning af den immunologiske profil og eksokrine samt endokrine funktionsnedsættelse hos
patienter med kronisk pankreatit.

H
H

Jette Højsted
Ulrich Bang

2007-02-23

Forekomsten af perioperative kardiovaskulære begivenheder hos nyopererede patienter vurderet
ved Troponin-T. Et kohorte studie

H

Søren Borchorst

2007-02-26

Undersøgelse af prædikativ værdi af Bifasisk APTT analyse for mortalitet i intensiv patienter
disponeret for DIC

H

Pär I. Johansson

2007-02-27
2007-02-27
2007-02-27
2007-02-27
2007-02-27

NEDSÆTTER AFKØLING UNDER BELYSNING SMERTERNE VED FOTODYNAMISK TERAPI
Naturhistorien for akut lymfoblastær leukæmi hos børn
Arvelige faktorer for hjernetumorer - med fokus på gliom. En international undersøgelse
Projekt om AS behandling og neuropsykologiske undersøgelser
Betydning af smagseksponering for udvikling af smagspræferencer
i den tidlige barndom

H
H
H
H
H

Hans Christian Wulf
Ulrik Lausten-Thomsen
Christoffer Johansen
Henrik Valentin Mortensen
Per Møller

2007-02-27
2007-02-27

EFFEKT AF 6 MÅNEDERS VÆGTTRÆNING I PATIENTER MED MUSKELSYGDOMME
Randomiseret fase II undersøgelse: sammenligning af paclitaxel/cisplatin/gemcitabin + Avastin
versus paclitaxel/cisplatin/gemcitabin til patienter med ukendt primær tumor i alderen 18-70 år og
med PS 0-1

H
H

Marie-Louise Sveen
Gedske Daugaard

2007-02-28

Måling af kapillærgennemblødning i lårmuskelen hos mennesket i tilstande af forskellig
insulinfølsomhed.

H

Erik A. Richter

2007-02-28

Randomiseret, kontrolleret, multinational, multicenter, klinisk undersøgelse af om HbA1c forbedres
i Type 1 patienter som konstant anvender Paradigm RT-system med alarm funktion sammenlignet
med patienter på multiple injektionsterapi som får en 6 dags periode med kontinuerlig glukose
måling uden alarm funktion (Guardian RT)- ”The Eurythmics trial”

H

Kirsten Nørgaard

2007-03-02

Effekten af Prometheus® behandling på intrakranielt tryk, cerebral oxidativ metabolisme og
systemisk hæmo-dynamik hos patienter med akut leversvigt.

H

Bent Adel Hansen

2007-03-05

Et åbent overkrydsningsforsøg med dosisoptrapning af første humane dosis, der skal undersøge
sikkerhed af subkutanrFVIIa hos patienter med hæmofili A og B med og unden inhibitorer
Eudract nr. 2006-005574-51

H

Stefan Lethagen

2007-03-08

Rehabilitering af KOL-patienter – kan effekten på livskvalitet og funktionsniveau øges eller
forlænges ved opfølgning med træning?

H

Susanne Vest

2007-03-13

Protokol IM101084: Et fase 3, multi-center, randomiseret, placebo-kontrolleret klinisk forsøg til
vurdering af effekt og sikkerhed af induktions- og vedligeholdelsesbehandling med Abatacept hos
patienter med aktiv Crohns sygdom (CD), som har haft manglende klinisk respons og/eller
intolerans over for medicinsk behandling

H

Flemming Bendtsen

2007-03-13

Effect of the probiotic bacterium Lactobacillus reuteri (ATCC 55730) on selected inflammatory
mediators in gingival crevicular fluid

H

Bilal Derawi

2007-03-13

Et multicenter, dobbeltblindet, randomiseret forsøg til evalueringen af sikkerheden og effekten af
Sitagliptin sammenlignet med Metformin hos patienter med type 2 diabetes mellitus med
utilstrækkelig glykæmisk kontrol. MK-0431-049 - Eudract nr. 2007-000019-27.

H

Hans Perrild

2007-03-13
2007-03-13
2007-03-13
2007-03-14
2007-03-15

Vævsreaktioner i subkutant fedtvæv ved insulinpumpebehandling
Ex vivo og in vitro analyser af patient prøver fra leukæmi patienter.
INTERSTROKE
Idiopatisk intrakraniel hypertension - neurobiologiske og oftalmologiske aspekter
Undersøgelse af effekten af adrenalin på koagulationssystemet evalueret ved thrombelastografi
(TEG)

H
H
H
H
H

Trine Schnedler Clausen
Lars Kjeldsen
Helle Iversen
Maren Skau
Pär I. Johansson

2007-03-20

Adalimumab som subkutan injektion til behandling af patienter med hidrosadenitis suppurativa –
klinisk effekt, sikkerhed og tolerabilitet - SOPHISTICATE

H

Gregor Borut Ernst Jemec

2007-03-22

Diabetes i barnealderen - hvilken rolle spiller stigningen i fedme og immunologiske ændringer for
den fortsatte stigning i incidens?

H

Jannet Svensson

2007-03-22

ET FASE 1, ENKELTBLINDT, RANDOMISERET, PLACEBOKONTROLLERET FORSØG TIL VURDERING AF
SIKKERHEDEN, TOLERABILITETEN OG DEN FARMAKOKINETISKE PROFIL AF MP-376 (LEVOFLOXACINOPLØSNING TIL INHALATION) I STIGENDE ENKELTDOSER PÅ TRE DOSISNIVEAUER, ADMINISTRERET
VED HJÆLP AF PARI EFLOW®-APPARATET I RASKE FORSØGSPERSONER OG PATIENTER MED CYSTISK
FIBROSE

H

Dr. Med. Tacjana Pressler

2007-03-23

Modulation af blinkerefleksen hos patienter med kronisk spændingshovedpine ved tonisk smerte

H

Kim Lindelof

2007-03-26

Basofil histaminrelease og intradermal flarerespons hos patienter med slimhindesymptomer over
for parfume

H

Helle Holst

2007-03-26

Vurdering af sene kliniske events efter behandling med drug-eluting stents versus bare-metal stents
hos risiko-patienter

H

Søren Galatius

2007-03-27

Tidlig klinisk kontrol og trådfjernelse efter ambulante håndkirurgiske operationer. Egen læge eller
ambulant hospitalsbesøg

H

Niels Søe-Nielsen

2007-03-27

Karakterisering af knoglevæv fra diabetiske fødder med neuropatisk arthropati og knoglevæv fra
raske

H

Maj-Britt Tanderup Jørgensen

2007-03-28
2007-03-28
2007-03-30

Thyreoidea-associeret orbitopati - cytokinprofilen i blod og orbitabiopsier.
Nordisk register for hæmatopoietiske stamcelledonorer
Sammenligning af to operationsteknikker for mitralplastik og relationen til de hæmodynamiske
ændringer under arbejde postoperativt.
Et kvalitetsstudie.

H
H
H

Jan Ulrik Prause
Pernille Andersen
Thomas Fritz Hansen

2007-03-30
2007-03-30

Alfacellens følsomhed for GLP-1 hos patienter med type 2 diabetes mellitus
Identifikation og funktionel karakterisering
af dendritiske celler hos patienter med follikulært lymfom

H
H

Kristine Juul Hare
Per Boye Hansen

2007-03-30

Et ikke-sammenlignende åbent forsøg med Jern Oligosakkarider hos patienter med kronisk
hjertesvigt (hjerteinsuffiens) og jernmangel (enten absolut eller funktionel) med behov for
parenteralt jern.

H

Per Hildebrandt

2007-02-27

Åben langsigtet klinisk undersøgelse, der skal evaluere effekten og sikkerheden af kronisk
behandling med certolizumabpegol, et pegyleret Fab-fragment af humaniseret antistof mod tumor
necrosis faktor alfa (TNF) hos patienter, der lider af Mb. Chron og som har afsluttet forsøg C87042

2007-01-11

2007-01-11

H,M,N

Michael Staun

A double-blind, randomised study comparing the safety and tolerance of SMOFlipid(R) 20% and
Intralipid(R) 20% in long-term treatment with parenteral nutrition.
En dobbeltblind, randomiseret undersøgelse til sammenligning af sikkerhed og tolerance over for
SMOFlipid(R) 20% og Intralipid(R) 20% i længere varende behandling med parenteral ernæring.

H,N

Michael Staun

Et prospektivt, randomiseret, dobbeltblindet, dobbelt-dummy, parallelgruppe, multicenter,
hændelsesafhængigt, non-inferioritetsforsøg der sammenligner effekten og sikkerheden af oral
behandling med rivaroxaban én gang daglig og dosisjusteret oral behandling med warfarin til
forebyggelse af slagtilfælde og systemisk embolisme uden for centralnervesystemet hos patienter
med ikke-valvulær atrieflimren

H,N

Gorm B. Jensen

2007-01-04

Effekt af intensiv habilitering baseret på Doman-programmerne (Institut for the Achievement of
Human Potential og Family Hope Center)
Retrospektive og prospektive del-undersøgelser

H,S

Birgitte Bang

2007-01-22

Vaccination med peptider deriveret fra anti-apoptotiske proteiner i Bcl-2 familien, administreret i
kombination med adjuvant (Montanide ISA-51) i relation til proteasomhæmmerbehandling af
patienter med relaps af myelomatose.

H,S

Lene Meldgaard Knudsen

2007-02-21

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebo- og naproxen (500 mg)-kontrolleret multicenterforsøg
med parallelle grupper i fase II til vurdering af effekten af og sikkerheden ved peroralt administreret
GW842166 ved to dosisniveauer i fire uger hos voksne med knæartrose.

H,S

Kim Krogsgaard

2007-02-21

Et randomiseret, kontrolleret open-label forsøg til sammenligning af virkning, sikkerhed og tolerans
for en behandlingsforenkling med darunavir/ritonavir (DRV/r) 800/100 mg én gang daglig vs. en
trekombinationsbehandling indeholdende DRV/r hos patienter med HIV-1 med ikke-sporbar plasma
HIV-1 RNA ved deres aktuelle behandlinger.

H,S,M

Lars Mathiesen

2007-01-15

Et multicenter-, dobbeltblindet, dobbelt-dummy, randomiseret, aktivt kontrolleret forsøg med
forskellige dosisstørrelser til evaluering af sikkerhed og effekt af GW813893 som forebyggelse af
venøse blodpropper under 7+/-2 dages dosering efter operativ udskiftning af knæ.

2007-01-18
2007-02-26

KRAM-undersøgelsen
Klinisk kontrolleret undersøgelse af effekten på overlevelse af proaktiv vs. standard intraoperativ
transfusionsbehandling hos patienter, der opereres for rumperet abdominal aorta aneurysme

2007-01-22

Fase II forsøg med bevacizumab og irinotecan til patienter med maligne, primære hjernetumorer og
progression efter standard behandling. Eudract nr. 2006-006011-74

H,S,N

Ulrik Lassen

2007-02-01

Protokol nr.: CL3-12911-016

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

H,S,N

Peter Michael Clemmensen

2007-02-21

Effekten og sikkerheden af 2 g strontiumranelat til behandling af knogleskørhed hos mænd. Et
prospektivt multicenter, internationalt, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret forsøg med en
behandlingsvarighed på 2 år og med primær analyse af forsøget efter 1 år.
Et fase 2, dobbelt blindt, dobbelt dummy, randomiseret, parallelgruppe forsøg for at bedømme
sikkerheden, tolerancen og farmakodynamikken af YM150 hos patienter med ikke klapbetinget
atrieflimren

H,S,M,N

Michael Rud Lassen

H,S,M,N,SJ Morten Grønbæk
H,S,M,N,SJ Pär I. Johansson

2007-03-06

Protokol nr.: NK-104-310
Et dobbeltblindt opfølgningsforsøg med pitavastatin (4 mg) over for atorvastatin (20 mg og 40 mg),
med en enkeltblind forlængelse af behandling hos patienter med type II diabetes mellitus og
kombineret dyslipidæmi
En langtidssammenligning af 1 dosis pitavastatin med 2 doser atorvastatin hos patienter med type
II diabetes mellitus og kombineret dyslipidæmI

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2007-03-28

Depression som risikofaktor for Alzheimers sygdom:

H,SJ

Lars Vedel Kessing

forekomsten af beta-amyloid aflejring og det serotonerge transmittersystem.
2007-01-10

Åbent multicenterforsøg for at evaluere effektivitet og sikkerhed ved 24 eller 48 ugers
kombinationsterapi med pegyleret interferon alfa-2a (40 KD) (PEGASYS®) og ribavirin (COPEGUS®)
hos patienter med kronisk hepatitis C-infektion, genotype 2 eller/og 3, som tidligere har haft
tilbagefald efter minimum 12 ugers og maksimum 24 ugers behandling med pegyleret interferon og
ribavirin

M

Mads Rauning Buhl

2007-01-10

Et multicenter fase II-forsøg med peroral LBH589 til patienter med kronisk myeloid leukæmi i
accelereret fase eller blastfase (blastkrise) med refraktær sygdom efter behandling med mindst to
BCR-ABL-tyrosinkinasehæmmere

M

Jesper Steentoft

2007-01-30
2007-02-10

Diagnostik af infektioner i implantater
Effekt og sikkerhed ved skift fra retrovir til enten tenofovir eller abacavir sammenlignet med fortsat
retrovir behandling hos HIV-smittede patienter. Et åbent randomiseret forsøg

M
M

Eskild Petersen
Alex Lund Laursen

2007-02-19

Double-bundle ACL rekonstruction

M

Martin Lind

M

Ole Brink

M
M
M

Lisbeth Breindahl
Carsten Schade Larsen
Pernille Bundgaard Koefoed-Nielsen

Et prospektivt randomiseret studie mellem double bundle ACL rekonstruktion og to forskellige
femurplaceringer ved enkelt bundle ACL rekonstruktion
2007-02-26

2007-03-06
2007-03-07
2007-03-08

Reeavaluering af Gamma intramedullære søm til hoftefraktur (REGAIN):
En randomiseret, kontrolleret multicenter undersøgelse af Gamma3 intramedullære søm over for
glideskrue til håndtering af intertrokantære hoftefrakturer.
Tilstoppede katetre i hjemmeplejen
Fænotypisk undersøgelse af Natural-Killer (NK)-celler hos HIV-1 smittede patienter.
Undersøgelse af dendritcelle subpopulationer samt funktionelle undersøgelser af T-lymfocytter hos
nyretransplanterede patienter i behandling med enten tacrolimus eller cyklosporin

2007-03-15

Effekten af 72 timers faste og af 1 times fysisk arbejde på insulin og væksthormon
signaltransduktion i muskel- og fedtvæv hos raske voksne.

M

Niels Møller

2007-03-15

Undersøgelse af den lokalanalgetiske virkning af lavdosis intramuskulært ketorolac - et
eksperimentelt smertestudie på raske forsøgspersoners tyggemuskler.

M

Peter Svensson

2007-03-19

Sammenligning af endotelfunktion hos voksne med cyanotisk kongenit hjertesygdom og raske
forsøgspersoner vurderet med “flow-mediated dilatation”, samt reversibilitet af endoteldysfunktion
ved intravenøst indgift af C-vitamin

M

Christian Møller Pedersen

2007-03-27

Nyrepåvirkning ved højdosis methotrexatinfusioner til børn med maligne sygdomme

M

Torben Stamm Mikkelsen

2007-03-29

ESDH 1-10-72-63-14
Nordisk Bifurkaturstudie III: Stentbehandling af kranspulsåreforsnævring med betydende sidegren.
Skal der, eller skal der ikke foretages dilatation af sidegrenen gennem hovedkarstent, hvis der efter
implantation af denne er god blodgennemstrømning af sidegrenen?

M

Jens Flensted Lassen

2007-02-26

SAIL (Sikkerhed af Avastin ved Lungekræft (safety of Avastin In Lung)
Open-label forsøg med bevacizumab (AVASTIN®) i kombination med platinholdig kemoterapi som
førstevalgsbehandling af patienter med fremskreden eller recidiverende, ikke-planocellulært , ikkesmåcellet lungekræft.

M,H

Peter Meldgaard

2007-03-31

Et langtids effekt- og sikkerhedsstudie med Infliximab i behandlingen af moderat til svær plaque
psoriasis

M,H

Knud Kragballe

2007-03-19

“Et randomiseret, dobbelt blindt, placebo kontrolleret multicenterforsøg til undersøgelse af effekt
og sikkerhed af Dronabinols smertestillende virkning hos patienter med Multipel Sklerose og
central smerte”

M,H,N

Flemming W Bach

2007-01-30
2007-01-01
2007-02-01
2007-02-06

Hjerteklapinfektion - et forsøg på bedre screening for en alvorlig sygdom.
Test 2007
Bestemmelse af ASL-parametre og DTI-parametre ved 3 Tesla MRI hos reference personer.
Sensorisk og motorisk undersøgelse med henblik på forebyggelse af muskelsmerte i ryg og skulder

M,S,N
N
N
N

Jane Knudsen
Lotte Koktved
Hanna Järnum
Pascal Madeleine

2007-02-09
2007-02-20
2007-03-19

Ny generation af hjerne-computer interfaces til re-etablering af komplekse motoriske opgaver
Specialdyne som hjælpemidddel til kroniske smertepatienter.
3T MRI Helkropsskanning af patienter med knoglemetastaser, et sammenligningsstudie mellem
”Moving Table” MRI, Scintigrafi, CT, PET/CT, og konventionel MR scanning.

2007-01-12

Behandling af atrieflimren.

N
N
N

Dario Farina
Mona Kælbæk Johansen
Johan Grankvist

N,H,S,M

Lars Hvilsted Rasmussen

2007-03-09

2007-01-12
2007-03-27

Et fase II studium af kombinationen Bortezomib, Dexamethason og Rituximab til tidligere
ubehandlede patienter med sygdommen Waldenströms makroglobulinæmi.
Et multicenter studie fra det Europæiske Myelomatose Netværk.
Elektroencephalografisk karakterisering af hepatisk encephalopati.
Genopbygning af processus alveolaris med autologt knogletransplantat og to membrantyper. En
randomiseret klinisk og radiologisk undersøgelse

N,H,S,M,N Hans Erik Johnsen

N,N
N,N

Jesper Bach Hansen
Søren Schou

2007-01-10
2007-01-10
2007-01-11

Genetiske og miljømæssige årsager til for tidlig fødsel.
Hudirritationstest udført med 10 hudplejemidler (februar 2007)
Medicinsk nedsættelse af trykket i øvre urinveje under kikkertoperationer. Eudract. nr. 2006005756-32.

S
S
S

Kaare Christensen
Klaus E. Andersen
Helene Jung

2007-01-19

Evaluering af ændring i brystvævets densitet målt ved mammografi i forbindelse med bazedoxifene,
raloxifene, og placebo hos postmenopausale kvinder: Et supplerende studie til protokol 3068A1301-WW

S

Peter Alexandersen

2007-01-22

Undersøgelse af den initiale og sene irritationsfasei in vivo og kumulativ hudirritation på frivillige
forsøgspersoner.

S

Anders Clemmensen

2007-01-22

Prædiktion af behandlingseffekt på basis af variationer i ERCC genfamilien hos patienter med
avanceret lungecancer.

S

Anders Jakobsen

2007-01-22
2007-01-22
2007-01-22
2007-01-22

Mælkebøttesaft til behandling af dyshidrotisk håndeksem.
Fysisk aktivitet hos danske mænd målt med accelerometer
Biomarkører ved brystkræft.
Vaccination med peptider deriveret fra anti-apoptotiske proteiner i Bcl-2 familien, administreret i
kombination med adjuvant (Montanide ISA-51) i relation til proteasomhæmmerbehandling af
patienter med relaps af myelomatose.

S
S
S
S

Evy Paulsen
Bibi Gram
Annette Raskov Kodahl
Lene Meldgaard Knudsen

2007-01-24

Effekter af Bosentan på morbiditet og mortalitet hos patienter med Idiopatisk Pulmonal Fibrose - et
multicenter, dobbeltblindet, randomiseret, placekontrolleret, parallelgruppe, hændelsesdrevet,
gruppesekventielt, fase III-studie. EudraCt. nr. 2006-001183-24.

S

Niels-Christian Hansen

2007-02-01

Et fase II ikke-sammenlignende forsøg med Paclitaxel samt Carboplatin i kombination med
Vorinostat hos patienter med fremskreden, recidiverende epitelial ovariecancer.
MK-0683-080, Eudract 2006-007013-20.

S

Jørn Herrstedt

2007-02-17
2007-03-01

Mikrosatellitinstabilitet ved colorektalcanser.
STUDIER AF MOLEKYLÆRE MEKANISMER BAG INSULINRESISTENS I SKELETMUSKULATUR VED TYPE 2
DIABETES UNDER NORMO- OG HYPERGLYKÆMI.

S
S

Birgitte Falbe Vind

2007-03-01

En åben randomiseret undersøgelse over effekten af
metformin vs. metformin og p-piller vs. p-piller
på glukosetolerance, insulinresistens, væksthormon og cortisol metabolisme ved polycystisk
ovariesyndrom. EUDRACT.NR. 2006-004763-57.

S

Marianne Andersen

2007-03-01

Konsekvens af nitroglycerin ( NTG ) applikation på incidens af randnekrose efter mastektomi – en
prospektiv, randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret intervention på risiko-patienter
( nuværende tobaksrygere, emfysem, asthma bronchiale, kronisk bronchitis ). Eudract nr.: 2007000809-30.

S

Erik Zimmermann-Nielsen

2007-03-01
2007-03-01
2007-03-01

Stadieinddeling af patienter med lungekræft.
Kræftstamceller i Hjernesvulster: et nyt mål for fremtidig behandling?.
Et forsøg til evaluering af dosis, sikkerheden og effekten af Modified Release Recombinant Human
Thyroid Stimulating Hormone (MRrhTSH) ved anvendelse i forbindelse med radioaktivt jod til
behandling af multinodulær struma. Eudract.nr. 2005-004451-35.

S
S
S

Ole Dan Jørgensen
Bjarne Winther Kristensen
Laszlo Hegedüs

2007-03-06

Sammenlignende klinisk forsøg til bestemmelse af effekten af behandling med PROMOGRAN
PRISMA* til sårheling ved diabetiske fodsår.

S

Morten Bischof-Mikkelsen

2007-03-22
2007-03-22

Telomerforhold i huden efter strålebehandling af brystkræft patienter.
IMPACT studiet.
Internationalt studie til identifikation af mænd med genetisk prædisposition til prostatacancer og
målrettet screening af BRCA1 og BRCA2 mutationsbærere og kontroller.

S
S

Laila Bendix
Anders Bojesen

2007-03-22

Betydningen af sammensmeltning af myelomceller og osteoklaster for nedbrydning af knoglevæv
ved myelomatose (knoglemarvskræft).

S

Torben Plesner

2007-03-26
2007-03-01

Mantoux test påvirkelighed af immunsuppressiv behandling.
START – Stimulating Targeted Antigenic Responses To NSCLC (Stimulerende targeterede
antigenresponser på NSCLC)
En multicenter fase III randomiseret, dobbeltblind placebo-kontrolleret undersøgelse af
cancervaccinen Stimuvax® (L-BLP25 eller BLP25 liposomvaccine) hos forsøgspersoner med ikke
småcellet lungekræft (NSCLC) med inoperabel sygdom i stadium III. EUDRACT NR.2006-000579-14.

S
S,H

Henrik F. Lorentzen
Olfred Hansen

2007-03-01

Et dobbeltblindt, multicenter, internationalt, randomiseret studie, som vurderer virkningen af 6
måneder eller 12 måneders administration af 2 g strontiumranelat per dag versus alendronat 70 mg
per uge på knogleremodelering og knoglesikkerhed, målt ved histomorfometri hos kvinder med
postmenopausal osteoporosis. Eudracht nr. 2006-005581-39.

S,H

Kim Brixen

2007-03-13

Effekt af genånding med maske og vejrtrækningsstimulation med vejrtrækningsvest på blodgasser
ved anvendelse under alternativ rehabilitering

2007-01-26

Et dobbeltblindt, placebokontrolleret, fase 3 multicenterforsøg med parallel arm til måling af
langsigtet sikkerhed og virkning for oral tolvaptan tabletbehandling hos voksne forsøgspersoner
med autosomal dominant polycystisk nyresygdom. EudraCT nr. 2006-002768-24.

2007-01-22

Et randomiseret, fase 3 forsøg af sunitinib i kombination med capecitabin sammenlignet med
capecitabin til patienter med tidligere behandlet brystkræft. Eudract nr. 2006-004624-36.

2007-01-22
2007-03-01

Knogleomsætning ved myelomatose.
Et åbent multicenterforsøg i fase IV, som evaluerer omstillingen fra standardbehandling med
fosfatbindemiddel til Fosrenol® hos patienter med kronisk nyresygdom i stadium 5, der modtager
hæmodialyse. Eudract nr. 2006-003364-64.

S,M
S,M,SJ

2007-03-20

Adalimumab som subkutan injektion til behandling af patienter med hidrosadenitis suppurativa –
klinisk effekt, sikkerhed og tolerabilitet - SOPHISTICATE

SJ

Gregor Borut Ernst Jemec

2007-03-30

Et ikke-sammenlignende åbent forsøg med Jern Oligosakkarider hos patienter med kronisk
hjertesvigt (hjerteinsuffiens) og jernmangel (enten absolut eller funktionel) med behov for
parenteralt jern.

SJ

Per Hildebrandt

2007-03-30

In vitro maturation (IVM) before in vitro fertilization (IVF) in women with PCOS
In vitro modning (IVM) før in vitro fertilisation (IVF) til kvinder med PCOS.

SJ

Anne Lis Mikkelsen

2007-03-30
2007-03-30

PPI-Rebound-Trial
Atopisk Håndeksem
Fokus på hudens barrierefunktion og stratum corneum lipider

SJ
SJ

Christina Reimer
Jakob Mutanu Jungersted

2007-03-30

Optimering af F18 Cholin PET/CT-scanning ved nydiagnosticeret cancer prostatae

S,H,M,N

Niels Ove Illum

S,H,N

Hans Dieperink

S,H,N,SJ

SJ,H

Søren Cold
Thomas Lund
Kjeld Erik Otte
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