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Dato
Projekttitel
2008-01-02
Nervebesparende radikal hysterektomi
2008-01-02
Livmoderhalskræft – Human Papillomavirus (HPV) infektion
En retrospektiv undersøgelse af multiple HPV-typer og sygdomsforløb

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
H
Helle Rung-Hansen
H
Anders Fomsgaard

2008-01-03
2008-01-10
2008-01-10
2008-01-10

Perinealscanning af bækkenbundens anatomi og måling af blærevolumen hos kvinder
Interventionel ultralyd vejledt af "live"-billedfusion
Betydning af nitrogen oxid og prostaglandiner for mitokondriel funktion i muskler
COBRA (Copenhagen Obesity Risk Assessment study)
Et dobbeltblindet, randomiseret kostinterventionsforsøg, der undersøger effekten af et højt indtag
af transfedtsyrer og n-3 flerumættede fedtsyrer på abdominal fedme samt risikomarkører for
udvikling af type 2 diabetes, og hjertekarsygdom.

H
H
H
H

Helle Christina Sørensen
Caroline Ewertsen
Bengt Saltin
Arne V. Astrup

2008-01-15
2008-01-15

Åben dosiseskaleringsforsøg med oral PXD101 til patienter med fremskredne solide tumorer
Forsinket muskelømhed (Delayed onset muscle soreness - DOMS) udløst ved elektrisk stimulerede
isometriske muskelkontraktioner

H
H

Ulrik Lassen
Henning Langberg

2008-01-15

ET MULTINATIONALT, MULTICENTER, RANDOMISERET, PARALLELGRUPPE, DOBBELTBLINDT
FORSØG, DER VURDERER VIRKNING OG SIKKERHED AF PERORAL SILDENAFIL 1 MG, 5 MG OG 20 MG
TRE GANGE DAGLIGT TIL BEHANDLING AF FORSØGSPERSONER OVER 18 ÅR MED PULMONAL
ARTERIEL HYPERTENSION (PAH)
2006-006748-76

H

Jørn Carlsen

2008-01-15

Undersøgelse ved vævsdoppler-ekkokardiografi af den akutte kardiotoksicitet ved adjuverende
behandling med epirubicin.

H

Jon Michael Appel

2008-01-16

Et multicenter, randomiseret, dobbelt blindt, placebo-kontrolleret forsøg til vurdering af sikkerhed
og effekt af SCH530348 som supplement til standard behandling hos forsøgspersoner med en
forhistorie om åreforkalkning: Trombin receptor antagonist til sekundær forebyggelse af
åreforkalkning (TRA 2ºP-TIMI 50)

H

Peer Grande

2008-01-16
2008-01-16

Betydning af farmakogenetik og cytogenetik i behandling af leukæmi.
Et randomiseret, kontrolleret forsøg til undersøgelse af sikkerheden og den antikoagulerende
aktivitet ved administration af lavmolekylært heparin i raske, mandlige forsøgspersoner behandlet
med monoklonalt anti-faktor VIII-antistof, TB-402, og sikkerheden og den antikoagulerende
aktivitet ved administration af TB-402 i raske, mandlige forsøgspersoner behandlet med warfarin.

H
H

Kjeld Schmiegelow
Thomas Jon Jensen

2008-01-17

Mitokondrieskader i human skeletmuskulatur ved type II diabetes og kronisk
underekstremitetsiskæmi bestemt ved non invasiv 31PMR- og NIR-spektroskopi in vivo, samt
mitokondrieundersøgelser på muskelbiopsier in vitro.
- Metoder til forudsigelse af den kliniske prognose ved perifer by-pass kirurgi hos patienter med
type II diabetes og kronisk underekstremitetsiskæmi .

H

Brian Lindegaard Pedersen

2008-01-17

Et dobbeltblindet, fase I, randomiseret, enkelt-dosis, dosiseskalerende forsøg af det monoklonale
antistof TB-403 rettet mod placental vækst-faktor, givet intravenøst, sammenlignet med placebo til
raske mænd

H

Rikke Riisbo

2008-01-17

Dobbeltblindet, randomiseret, enkeltcenter, investigator-sponsoreret studie af reaktioner ved
applikationssted efter dyb samt superficiel subkutan og intradermal injektion af insulin detemir og
saltvand hos forsøgspersoner med diabetes mellitus
APPLY = APPLication Site StudY

H

Lise Tarnow

2008-01-18
2008-01-21

Behandling af brandsårsar og kirurgiske ar med fraktioneret 1540 nm laser
Intraartikulær versus ekstraartikulær bolus injektion med ropivacain ved total knæalloplastik: et
prospektivt randomiseret, dobbeltblindet, kontrolleret studie.

H
H

Merete Hædersdal
Lasse Østergaard Andersen

2008-01-21
2008-01-21

Infektiøse årsager til uveitis - med særligt fokus på Leptospira
Betydning af arbejdsintensitet, pH og blodets iltindhold for musklernes iltoptagelse og nyttevirkning
under arbejde

H
H

Steen Villumsen
Jens Bangsbo

2008-01-21

Det føtale inflammatoriske respons betydning for den cerebrale autoregulation hos præmature
spædbørn i første levedøgn.

H

Gitte Holst Hahn

2008-01-21

Molekylærpatologisk undersøgelse af maligne melanomer i huden og melanommetastaser i
lymfeknuder.

H

Mathilde Skaarup Larsen

2008-01-21

ROTASCORE - Et observationsstudie af akut gastroenteritis med eller uden rotavirus hos børn under
5 år.

H

Birthe Høgh

2008-01-21

Impella versus IABP til reduktion af infarktstørrelse hos STEMI-patienter behandlet med primær
PCI.
Et randomiseret multicenter studie af Impella Recover LP 2,5
(venstre ventrikel assist) versus Intra Aortic Balloon counter Pul-sation (IABP, aorta ballon pumpe)
behandling til patienter med større, anteriore, akutte, primær PCI behandlede ST-elevations
myokardieinfarkter.

H

Christian Hassager

2008-01-23
2008-01-23

Glykæmisk kontrol og blodsukkermålinger hos børn og unge med diabetes
Genetisk og epidemiologisk studie af modtagelighed og dødelighed relateret til invasiv
pneumokoksygdom hos småbørn i Danmark

H
H

Jannet Svensson
Zitta B. Harboe

2008-01-24

Erythropoietins betydning for den kognitive funktion hos diabetikere under eksperimentel
hypoglykæmi.

H

Peter Lommer Kristensen

2008-01-24

Genregulering ved induktion og elicitering af kontaktallergi blandt patienter med kontaktallergi og
psoriasis (model for autoimmun sygdom).

H

Nannie Bangsgaard

2008-02-04

Effekt af hyben på blodets CRP og antioxidant enzymer hos raske og patienter med aktiv Reumatoid
Arthritis (RA):
– et åbent prospektivt case-control studie

H

Jens Rikardt Andersen

2008-02-05
2008-02-06

"The anal sphincter morphology using 3D anal and viginal endosongraphy
Bioækvivalensforsøg med enkeltdosis af Centyl® K i LEO’s nye tabletformulering vs. den
eksisterende formulering af Centyl® K hos raske forsøgspersoner af begge køn

H
H

Abelone Sakse
Thomas Jon Jensen

2008-02-07

Undersøgelse af metabolisme og signalering i brusk og ledhinde under slidgigt og leddegigt fra
knæled

H

Thorbjørn Gantzel

2008-02-07

En sammenlignende klinisk undersøgelse af Zimmer Gender fixed bearing knee og NEXGEN LPS-flex
fixed bearing knee
- et prospektivt randomiseret studie

H

Henrik Husted

2008-02-11

A double-blind, cross-over patient preference study of frovatriptan versus zolmitriptan for the
acute treatment of migraine.
En dobbeltblind, crossover patientpræferenceundersøgelse af frovatriptan versus zolmitriptan til
akut behandling af migræne.

H

Rigmor Jensen

2008-02-11

Et 14-måneders, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase 3-forsøg til vurdering af
langtidsvirkning og sikkerhed af CP-945,598 til forebyggelse af fornyet vægtstigning hos fede
forsøgspersoner. Eudract nr. 2007-000703-15

H

Søren Toubro

2008-02-11
2008-02-14
2008-02-14

Evaluering af metoder for forebyggende tandpleje blandt plejehjemsbeboere
XPECT
Validering af plasma biomarkører som en simpel metode til evaluering af effekten af
erstatningsbehandling til patienter med medfødt alfa-1 antitrypsin mangel

H
H
H

Kim Ekstrand
Jesper Hastrup Svendsen
Asger Dirksen

2008-02-14

Et Randomiseret Forsøg af Accept og Sikkerhed hos Opioid-afhængige Forsøgspersoner der skifter
fra Subutex® til Suboxone® .

H

Gitte Plæhn

2008-02-15

Forebyggelse af langvarigt sygefravær ved postoperativ
rehabilitering af patienter opereret med indsættelse af lændediskusprotese.

H

Birgit Juul-Kristensen

2008-02-19

Et dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret multicenterforsøg med parallel-le grupper til
undersøgelse af dosisafhængig respons på tre dosisniveauer af BO-TOX® (botulinumtoksin type A)
renset neurotoksinkompleks med en efterfølgende åben forlængelsesfase, hos patienter med
urininkontinens som følge af neurogen detrusoroveraktivitet

H

Per Bagi

2008-02-20

Patienter med kronisk hepatitis B og C med og uden hiv coinfektion: Monitorering af
fibroseudvikling med Fibroscan før og efter start af behandling

H

Nina Weis

2008-02-20

Immunreaktivitet i perifert blod fra hæmatologiske kræftpatienter før og efter autolog
stamcelletransplantation

H

Per thor Straten

2008-02-21
2008-02-22

Melanom og microRNA
Ekstremt for tidligt fødte børns reaktioner på hud-mod-hud kontakt
Et klinisk interventionsstudie

H
H

Tina Damgaard
Ragnhild Måstrup

2008-02-22
2008-02-22

Axonal excitabilitet ved smertesyndromer med perifer eller central genese
Antigen-induceret cytokin efflux hos patienter med reumatoid artrit og systemisk lupus
erythematosus

H
H

Christian Krarup
Karen Duus

2008-02-22

Funktionelle resultater ved anvendelse af intravitreal silikoneolie ved operation for nethindeløsning
med tilliggende centrum.

H

Ulrik Correll Christensen

2008-02-22

Carotis Intima-Media Tykkelse som markør for makrovaskulær sygdom – et
reproducerbarhedsstudie.

H

Louise Lundby Christensen

2008-02-22

Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multicenterforsøg med 2
overkrydsningsperioder med det til formål at vurdere effekten af indacaterol (300 mikrogram en
gang daglig) på udholdenheden i forbindelse med fysisk træning hos patienter med moderat tilsvær
kronisk obstruktiv lungelidelse.

H

Charlotte Suppli Ulrik

2008-02-22

Et 48 ugers klinisk forsøg, der i de første 12 uger er placebokontrolleret. Vi sammenligner effekt- og
sikkerhed af Tiotropium/Salmeterol Inhalationspulver (7.5 µg/25 µg, morgen) med
• Tiotropium Inhalationspulver (18 µg, morgen)
• Salmeterol Inhalationspulver (25 µg, morgen og aften)
• Tiotropium/Salmeterol Inhalationspulver (7.5 µg/25 µg, morgen) plus Salmeterol Inhalationpulver
(25 µg, aften)
hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

H

Peter Lange

2008-02-22

Et 48 ugers klinisk forsøg, der i de første 12 uger er placebokontrolleret. Vi sammenligner effekt- og
sikkerhed af Tiotropium/Salmeterol Inhalationspulver (7.5 µg/25 µg, morgen) med
• Tiotropium Inhalationspulver (18 µg, morgen)
• Salmeterol Inhalationspulver (25 µg, morgen og aften)
• Tiotropium/Salmeterol Inhalationspulver (7.5 µg/25 µg, morgen) plus Salmeterol Inhalationpulver
(25 µg, aften)
hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

H

Peter Lange

2008-02-25

Regional cerebral nedkølning af bevidstløse patienter genoplivet efter hjertestop ved hjælp af
næsekateterteknik
– et pilotprojekt.

H

Michael Wanscher

2008-02-25

Langtids multicenter vurdering af E-poly acetabulær liner. Kliniske og røntgenmæssige resultater.

H

Steffen Jacobsen

2008-02-25

Et randomiseret langtids sikkerhedsforsøg med Org 50081 med ældre ambulante deltagere med
kronisk primær søvnløshed, der undersøger effekten af 1,5 mg eller 3,0 mg Org 50081.

H

Søren Berg

2008-02-26

Et åbent, ikke-randomiseret, ukontrolleret enkeltcenterforsøg med multiple doser vedrørende
effekten af og den langsigtede sikkerhed ved Metazym (rekombinant human arylsulfatase A eller
rhASA) til behandling af patienter med sen-infantil metakromatisk leukodystrofi (MLD)

H

Allan Meldgaard Lund

2008-02-26

Et åbent, ikke-randomiseret, ukontrolleret enkeltcenterforsøg med multiple doser vedrørende
effekten af og sikkerheden ved Metazym (rekombinant human arylsulfatase A eller rhASA) til
behandling af patienter med MLD (metakromatisk leukodystrofi) med et højt restniveau af frivillig
funktion

H

Allan Meldgaard Lund

2008-02-27

Korttids follow-up af bronkial inflammation hos patienter med moderat astma - Bedres
inflammation og kompliance ved daglig SMS påmindelse?

H

Vibeke Backer

2008-02-29

Antitrombotisk effekt af Clopidogrel i tillæg til Aspirin til hyperkoagulable patienter der gennemgår
CABG kirurgi.

H

Pär I. Johansson

2008-02-29
2008-02-29
2008-03-10

Intervention overfor alkoholstorforbrug integreret i KRAM-undersøgelsen
Tidlig diagnosticering af intrauterin væksthæmning
3D Morfologisk analyse af femur hos ældre personer mhp. optimal design af ucementerede
hofteproteser. Et multicenter CT baseret anatomisk studie.

H
H
H

Anders B. Gottlieb Hansen
Nina Gros Pedersen
Jes Bruun Lauritzen

2008-03-10
2008-03-11
2008-03-11
2008-03-11

Stigende fødselsalder, ægdepletering og infertilitet
Behandling med N-acetylcystein af patienter med cystisk fibrose
Infliximab og golimumab´s influering på TNF-&#945; transkriptionen ved colitis ulcerosa
Måling af vækstfaktoren NT-proCNP hos patienter med væksthormonforstyrrelser.

H
H
H
H

Janne Gasseholm Bentzen
Marianne Skov
Inna Nevolina
Mikkel Andreassen

2008-03-11

Et randomiseret, prospektivt, parallelt, åbent sammenligningsforsøg af ét års varighed af det
subjektive velbefindende hos ambulante skizofrene patienter, der behandles med quetiapin XR
(SEROQUEL XR™) eller oral risperidon i fleksibel dosis i et dagligdags miljø

H

Henrik Lublin

2008-03-11

Et åbent forsøg med dosisoptrapning, sikkerhed og tolerance ved kombinationen af subkutan (s.c)
rekombinant humant IL-21 (rIL-21) og sunitinib (Fase 1) efterfulgt af et åben, stratificeret,
randomiseret forsøg med 2 arme med rIL-21 og sunitinib og sunitinib alene (Fase2a) hos
forsøgspersoner med stadium IV nyrecellekarcinom.

H

Poul Geertsen

2008-03-11

Insulins effekt på den endogene glukose produktion, samt perifere glukose optag

H

Peter Plomgaard

2008-03-13

Anvendelse af funktionel elektrisk stimulation til hæmning af muskelkontraktioner under søvn

H

Rigmor Jensen

2008-03-13

Minimal cardiopulmonary bypass (MCPB) vs konventionel cardiopulmonary bypass hos CABGpatienter:

H

Marx Runge

H

Jan Skov Jensen

2008-03-13

Klinisk randomiseret studie.
Prædiktion af myokardie-viabilitet ved revaskularisering af akutte og kroniske totale koronarokklusioner. Observationelle studier med vævsdoppler-ekkokardiografi, magnetisk resonans (MR)
scanning og biomarkører

2008-03-13

Endovaskulær behandling af femoro-iliakal venetrombose med lokalt infunderet trombolytisk
agens.

H

Rikke Broholm

2008-03-13

Betydningen af intensiv styrketræning opstartet i den tidlige postoperative fysioterapeutiske
rehabilitering efter operation for hoftebrud

H

Morten Tange Kristensen

2008-03-13
2008-03-13

SÅRHELINGSMEKANISMER VED COLITIS ULCEROSA
Urethras lukkefunktion hos inkontinente kvinder, undersøgt med Urethral Pressure Reflectometry
(UPR)

H
H

Jakob Seidelin
Marie-Louise Saaby

2008-03-13
2008-03-14
2008-03-17
2008-03-17

Ondartede celler i kryopræserveret ovarievæv
Måling af muskelspænding under toniske kloniske krampeanfald
Ekspression og sekretion af signalmolekyler fra den humane arbejdende muskel
Sammenhængen mellem glukosemetabolisme og venstre ventrikels funktion i hvile og under
farmakologisk belastning ved kronisk systolisk hjertesvigt

H
H
H
H

Mikkel Rosendahl
Lis Hentze Poulsen
Peter Plomgaard
Michael Egstrup

2008-03-17

Randomiseret undersøgelse af effekt af ernæringstilskud tilsat n-3 fedtsyrer til cancerpatienter i
stråleterapi på abdominalt felt

H

Jens Rikardt Andersen

2008-03-17

A cohort study to evaluate the effect of Vivostat Platelet Rich Fibrin (PRF) in the treatment of
diabetic foot ulcers.

H

Bo Jørgensen

H
H

Benedikte Jacobsen
Michael Larsen

Et pilot studie der skal evaluere effekten af Vivostat Platelet Rich Fibrin (PRF) i behandlingen af
diabetiske fodsår.
2008-03-17
2008-03-25

C4.4A i præneoplastiske forandringer
Proof–of–concept study 1 (POC1): Evaluering af effekten af doxycyclin versus placebo på retinal
funktion og bagre afsnit neovaskularisation hos patienter med alvorlig ikke-proliferativ eller tidlig
(ikke-høj-risiko) proliferativ diabetisk retinopati

2008-01-21

COGENT-4
COGNIS/TELIGEN 100 HE & RELIANCE QUADRIPOLAR DEFIBRILLATIONS Lead ( 4-SITE) FIELD
FOLLOWING

H,M

Poul Erik Bloch Thomsen

2008-03-13

Et kontrolleret, randomiseret, åbent multicenterforsøg med det formål at vurdere, om tidligt skift
til everolimus (Certican) fra cyclosporin (Neoral) hos de novo nyretransplanterede recipienter kan
forbedre nyrefunktionen på lang sigt og forsinke progressionen af kronisk allograftnefropati.

H,M

Søren Schwartz Sørensen

2008-02-22

Et multicenter, randomiseret, dobbelt blindt, placebo-kontrolleret forsøg til vurdering af sikkerhed
og effektivitet af SCH530348 som supplement til sædvanlig behandling af forsøgspersoner med
akut koronart syndrom: Trombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction
(Trombinreceptorantagonist for reducering af kliniske hændelser, TRA-CER)

H,N

Peer Grande

2008-02-22

Lymfocytkarakterisering ved behandling med Temozolomid til patienter med metastaserende
modermærkekræft

H,S,M

Inge Marie Svane

2008-03-24

Vurdering af effekt og sikkerhed af etanercept og sulfasalazin hos patienter med spondylartrit. En
randomiseret, dobbelt-blind, sammenlignelig, parallel designet multicenter undersøgelse, hvis
formål er at vurdere sikkerheden og effekten af etanercept og sulfasalazin hos patienter med
spondylartrit.

H,S,M

Henrik Røgind

2008-03-25

IMPROVING THIOPURINE/METHOTREXATE MAINTENANCE THERAPY OF CHILDHOOD ACUTE
LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA
”Forbedring af vedligeholdelsesbehandlingen ved højrisiko børneleukæmi”

2008-01-21
2008-01-29

Odontologi-del af KRAM-undersøgelsen
Et dansk randomiseret, kontrolleret, multicenter studie til undersøgelse af effekten af
implanterbare defibrillatorer på dødeligheden hos patienter med ikke-iskæmisk hjertesvigt

H,S,M,N,SJ Niels-Erik Fiehn
H,S,M,N,SJ Lars Køber

2008-02-22
2008-03-25

Hvorfor bliver ikke alle syge af Roskildesyge?
DK175OS:
Coloplast DialogueStudy
En åben, non-komparativ, multinational postmarketing undersøgelse til dokumentation af
dagligdagserfaringer for SenSura med fokus på hudtilstand og livskvalitet

H,S,M,N,SJ Blenda Böttiger
H,S,M,N,SJ Birgitte Dissing Andersen

H,S,M,N

Kjeld Schmiegelow

2008-02-11

Et dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret multicenterforsøg med det formål at vurdere
effekten af og sikkerheden ved behandling med darbepoetin alfa på mortalitet og morbiditet hos
forsøgspersoner med hjerteinsufficient, som har symptomatisk systolisk dysfunktion af venstre
ventrikel og anæmi.

H,S,N

Lars Køber

2008-03-14

Et fase 2, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret,

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

parallelgruppeforsøg med det formål at vurdere effekten og sikkerheden af JTT-305 indgivet i seks
måneder til postmenopausale kvinder med osteoporose.
2008-02-14

Resection Interposition Arthroplasty vs. Trapeziometacarpal Prosthesis ( Electra ) for Basal Thumb
Joint Ostheoarthritis

H,SJ

Michel Boeckstyns

2008-03-10
2008-03-17
2008-01-03

Den molekylære karakterisering af myelomatose ved relaps.
Biologisk karakterisering af subkloner og restsygdom ved akut lymfoblastær leukæmi.
Prævalens og betydning af pulmonal hypertension hos patienter med kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL)

H,SJ
H,SJ
M

Niels Emil Ulrich Hermansen
Nina Friesgaard Øbro
Charlotte Uggerhøj Andersen

2008-01-04
2008-01-09
2008-01-09

Telomerforlængelse i spermatogenesen
PET Hjerneskanning af Behandlingsresistent Depression med [11C]Mirtazapin
Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multicenter, fase III-forsøg med patienter med
fremskreden karcinoid tumor, der får Sandostatin LAR Depot og RAD001 10 mg/dag eller
Sandostatin LAR Depot og placebo.

M
M
M

Pernille Bach Jørgensen
Donald Frederick Smith
Henning Grønbæk

2008-01-15

Vurdering af det operative forløb i forbindelse med fjernelse af mandiblens 3. molar med særligt
henblik på forekomsten af smerte og hævelse

M

Jennifer Christensen

2008-01-16

D-vitamin-behandling til cirrose-patienter – Hvordan sikres et tilfredsstillende D-vitamin-niveau?

M

Jens F. Dahlerup

2008-01-24

Karpaltunnel syndrom
Diagnostisk Elektroneurografi vs. Ultralyd undersøgelse
et blindet , prospektiv og randomiseret studie

M

Erisela Qerama Montvilas

2008-01-24
2008-01-28
2008-01-30

”Kan antallet af fejlstik i CT patienters vener nedbringes ved hjælp af varme gelepuder?”
Normative Data for Mixed Nerve Nerveledningsundersøgelse af N. Medianus
Insulinresistens ved type 2 diabetes: Mekanismer bag svær insulinresistens og "proteomics" i
relation til akut dysregulering.

M
M
M

Ingrid Arp
Birger Johnsen
Ulla Kampmann Opstrup

2008-01-31

Shockwavebehandling, en ny behandlingsmetode af kroniske skuldersmerter som følge af
subacromiale forkalkninger (se sag 20060118)

M

Hanne Metha Popp

2008-01-31

Kombinationsbehandling med Pegvisomant og en Somatostatin Analog (SA) hos SA-følsomme
Akromegale patienter:
effekt på insulin følsomhed, glukose tolerance og farmakoøkonomi

M

Jens Otto Lunde Jørgensen

2008-01-31

Klinisk effekt af transkutan nervestimulation hos patienter med neurogene skader eller
afføringsinkontinens uden kendt årsag.

M

Jonas Worsøe

2008-02-06
2008-02-08

Human helkrops-clearance af galaktose og galaktose-analogen FDGal
Randomiseret, aktivt kontrolleret, dobbeltblindt, parralleldesign forsøg for at vurdere effekt og
sikkerhed af profylaktisk behandling en gang ugentligt med BAY 79-4980 sammenlignet med tre
gange ugentlig profylaktisk behandling med rFVIII-FS hos tidligere behandlede voksne patienter
med svær hæmofili A

M
M

Michael Sørensen
Jørgen Ingerslev

2008-02-08

Hypersensitivitet overfor kuldioxid ved socialfobi og panikangst:
Et dobbeltblindet, randomiseret CO2-provokationsstudie af den mulige, fælles neurobiologiske
sårbarhed hos patienter med socialfobi med pludselig debut og patienter med panikangst.

M

Niels Peter Ole Mors

2008-02-13

Fysiologiske parametre som prædiktor af epileptiske anfald; en præliminær undersøgelse
(Eller: Kan epileptiske anfald forudsiges ved hjælp af elektroniske udstyr?)

M

Yousef Jasemian

2008-02-20

Endetarmens funktion hos raske børn og patienter med kronisk forstoppelse og ufrivillig afføring.

M

Iben Møller Jønsson

2008-02-21

Et multicenter, dobbeltblindt, paralleldesign, randomiseret, placebokontrolleret, doseringsforsøg
for at vurdere effekten af og sikkerhed ved peroral rekombinant mikrobiel lipase (SLV339) hos
forsøgspersoner med eksokrin pankreasinsufficiens som følge af kronisk pankreatitis

M

Niels Thorsgaard

2008-02-26

Effekt af præoperativ vitamin D behandling til patienter med primær hyperparathyreoidisme
ESDH 1-10-72-203-12

M

Lars Rolighed

2008-02-26

Identifikation af biomarkører i cerebrospinal væske til hjælp i forbindels med diagnose og
bedømmelse af prognose ved Parkinson’s sygdom

M

Erik Hvid Danielsen

2008-02-26
2008-02-28

Isolering og identificering af cancer stamceller fra spinal metastaser in vitro
RES-ELUTION-undersøgelsen
ESDH 1-10-72-478-12

M
M

Cody Eric Bünger
Jens Flensted Lassen

2008-02-28

In vitro undersøgelse af funktionaliserede MPEG-PLGA scaffolds seeded med humane
chondrocytter

M

Martin Lind

2008-02-28
2008-02-28

Purinerg signalering i humane erytrocyter
Behandling af hypoparathyreoidisme med PTH (1-84): Effekt på muskelfunktion og livskvalitet
ESDH 1-10-72-295-13

M
M

Helle Prætorius
Lars Rejnmark

2008-02-29

Hypospadi og kryptorkisme: Ætiologisk betydning af prænatal miljø-eksponering for
organoklorforbindelser og tobaksrygning:
Et biomarkørstudie med måling af serum PCB, DDE og kotinin

M

Gunnar Vase Toft

2008-02-29
2008-02-29
2008-02-29

Udvikling i endodontisk status i en voksen dansk befolkning
Monitorering af systemiske inflammationsparametre ved sarkoidose
Kan mutationer i EGF receptor genet forudsige effekten af erlotinib behandling hos patienter med
ikke-småcellet lungecancer Komité II
ESDH 1-10-72-272-12

M
M
M

Lise-Lotte Kirkevang
Hans Jürgen Hoffmann
Peter Meldgaard

2008-03-03
2008-03-04

Akupunktur mod smerter i skulderen på grund af impingement
Prospektivt randomiseret studie af collagenmesh til forebyggelse af ventralhernier ved transpelvin
vertikal rectus abdominis muskulokutan lapplastik

M
M

Ole Andersen
Peter Christensen

2008-03-07

Hjertesynkronisering/Defibrillering i et ambulant hjertesvigtprojekt.
RAFT

M

Jens Cosedis Nielsen

2008-03-11

Kortlægning af immunrespons under behandling for kræft - med henblik på design af
immunbehandling med rekombinant humant Interleukin-21

M

Marianne Hokland

2008-03-11

Undersøgelse af transporten i colon og tyndtarm hos patienter med inkontinens for afføring uden
kendt årsag behandlet med sakral nerve stimulation.

M

Jonas Worsøe

2008-03-13
2008-03-25

VLDL-triglycerid metabolisme akut hyperinsulinæmi
Effekten af regional inflammation på metabolisme, insulinfølsomhed og inflammationsmarkører i
det isolerede perfunderede ben.
Et randomiseret, åbent studium af raske mandlige forsøgspersoner.

M
M

Esben Søndergaard
Mads Buhl

2008-03-28
2008-03-30

Forebyggende kredsløbsundersøgelse af 65-74 årige mænd i den midtjyske region.
In vitro undersøgelse af humane dentale pulpacellers potentiale som stamcellepopulation for
opdyrkning af hårdtvæv med specielt sigte på fremstilling af hyalin (artikulær) brusk

M
M

Jes Sanddal Lindholt
David Christian Kraft

2008-03-30
2008-03-30

VLDL-triglycerid metabolisme under fysisk træning
Akut nyresvigt (ANS) hos børn, der opereres for medfødt hjertesygdom

M
M

Esben Søndergaard
Kirsten Marthine Rønholt Pedersen

2008-03-26

Biopsi fra kronisk inflammerede, ikke-rumperede achilles- og patellarsener.
ESDH 1-10-72-79-12

M,H

Ulrich Fredberg

2008-02-08

Et fase lll, randomiseret, dobbeltblindet forsög for at vurdere effektiviteten og sikkerheden ved 10
mg ZD4054 versus placebo hos patienter med hormonresistent prostatacancer og knoglemetastase,
der er smertefri eller mildt symptomatisk.

M,H,N

Michael Borre

2008-03-11

Amiodarone som profylakse mod atrieflimren hos patienter der opereres for lungekræft: Et
kontrolleret, randomiseret, dobbeltblindet studie.

M,H,S

Lars Riber Zebis

2008-02-08

ET 6-MÅNEDERS, PROSPEKTIVT, RANDOMISERET, DOBBELTBLINDT, PLACEBOKONTROLLERET,
PARALLELGRUPPE MULTICENTERFORSØG FOR AT VURDERE EFFEKTEN AF OG SIKKERHEDEN VED
FRAGMIN TIL BEHANDLING AF KRONISKE NEUROISKÆMISKE FODSÅR HOS DIABETESPATIENTER.

2008-02-11

ESDH 1-10-72-102-12 + Behandles af Komité II
M,H,S,N,SJ Steen Husted
Apixaban versus acetylsalisylsyre (ASA) til forebyggelse af apopleksi hos patienter med atrieflimren,
som har oplevet behandlingssvigt med vitamin K-antagonist eller til hvem behandling med vitamin
K-antagonist ikke er velegnet: Et randomiseret, dobbeltblind forsøg

2008-01-24

Et randomiseret, dobbeltblindt, evaluator-blindet, noninferioritetsmulticenterforsøg, hvor effekten
af og sikkerheden ved subkutan biotinyleret idraparinux (SSR126517E) én gang om ugen
sammenlignes med peroral dosisjusteret warfarin til forebyggelse af slagtilfælde og systemiske
tromboemboliske hændelser hos patienter med atrieflimren

M,H,S,SJ

Steen Husted

2008-02-04

Et randomiseret forsøg, hvor den optimale dosis af Dabigatran etexilate skal findes for patienter
med akut koronart syndrom som også har yderligere risikofaktorer for at få hjertekar
komplikationer. Patienterne skal også være i behandling med acetylsalicylsyre og clopidogrel.
Det er et multicenter, fremadrettet, placebokontrolleret og parallelgruppe forsøg. RE-DEEM

M,H,S,SJ

Steen Husted

2008-02-08
2008-01-15

PreciSense kontinuerlig glucosemonitorering gennem 14 døgn
Oxford unicomparment knæprotese: En randomiseret klinisk undersøgelse af tre protese typer. Et
multicenter studie.
ESDH 1-10-72-192-13

2008-01-13

Betydningen af muskelstyrke og -power for postural balance hos faldpatienter - udvikling af
balanceparametre og effektmåling af eksplosiv periodiseret styrketræning kombineret med
specialiseret balancetræning

M,H,S,N,SJ Niels Ejskjær

M,N
M,S

N

Jannik Kruse Nielsen
Maiken Stilling

Martin Grønbech Jørgensen

2008-01-14

Undersøgelse af opioiders analgetiske og anti-hyperalgetiske effekt på eksperimentelle
smertemodeller i huden, musklerne og knoglerne

N

Asbjørn Mohr Drewes

2008-01-24
2008-02-05

Kan Bioimpedansmåling forudsige postoperative komplikationer ?
Betydningen af senernes elasticitet for amplitudemoduleringen af strækrefleksen under normal
gang.

N
N

Hans Christian Brix Nørgaard
Michael Voigt

2008-02-06

Venøs thromboembolisme og hæmostaseforstyrrelser hos patienter med kræft i spiserør, mavesæk
og bugspytkirtel. Tidligere VN-20060016.

N

Ole Thorlacius-Ussing

2008-03-04

KNOGLEREMODELLERING OG OSTEOLYSER OMKRING UCEMENTEREDE HOFTEPROTESER. Opgørelse
af langtidsresultaterne i en tidligere gennemført undersøgelse.

N

Mogens Berg Laursen

2008-03-25

LANGTIDS MULTICENTER VURDERING AF REGENEREX ACETABULAR KOMPONENT: KLINISKE OG
RØNTGENMÆSSIGE RESULTATER.
En kunstig ledskål til hofteprotesekirurgi, udført i et nyt materiale men med en velafprøvet
udformning.

N

Mogens Berg Laursen

2008-03-25

Effekten af fodtræning og tapening på mellemfodens bevægelse under gang hos personer med
udtalt platfodhed.

N

Rasmus G. Nielsen

2008-03-26

Identifikation af målstrukturer for nye vacciner, som retter sig direkte mod immunsystemets
dendritiske celler.

N

Kim Varming

2008-02-04

bLAC - Et fase II-, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, klinisk proof-of-concept forsøg til
fastlæggelse af virkningen af 8 ugers behandling af kutane vorter med bLAC hos immunundertrykte,
nyretransplanterede patienter.

2008-01-17

Et dobbeltblindet, aktiv-kontrolleret, langsigtet, udvidet sikkerhedsforsøg om optimerede doser
darusentan i forsøgspersoner med resistent hypertension selv efter at have modtaget
kombinationsterapi med tre eller flere antihypertensive lægemidler, inklusive et diuretikum,
sammenlignet med guanfacin (protokol DAR 312-E)

2008-01-14

En prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder,
køn, rygning, uddannelse, erhverv, arbejde, co-morbiditet, genetisk disposition og medicinforbrug.

2008-02-06

Prædiktion af behandlingseffekten af capecitabine (Xeloda) på basis af variationer i
thymidylatsyntasegenet hos patienter med avanceret brystkræft.

S

Else Maae

2008-02-06

Multiarray ablation af pulmonalvener i behandling af paroksystisk atrieflimren - MAP-PAF Studiet.

S

Peter Steen Hansen

N,H,S,M

N,H,SJ

N,M

Henrik Sølvsten

Jeppe Hagstrup Christensen

Jens Georg Hansen

2008-02-06
2008-02-06

MIB-1 korrelation til dermatoskopiske fund ved malignt melanom.
Det vaskulære knoglefornyende hulrum og de knoglefornyende celler hos patienter med
myelomatose.

S
S

Henrik Lorentzen
Thomas Levin Andersen

2008-02-06

CT- og PET-scanning af hjertet sammenlignet med en traditionel undersøgelse af hjertets
kranspulsårer, såkaldt koronararteriografi.
Multislice CT and Oxygen-15-PET Compared with Coronary Angiography for Assessment of
Coronary and/or Ischemic Heart Disease (MOCCA).

S

Poul Flemming Høilund-Carlsen

2008-02-06

Et prospektivt randomiseret fase II studie til evaluering af Gabapentin og Venlafaxin´s virkning mod
hedestigninger hos kvinder opereret for brystkræft og i antihormonbehandling i form af
aromatasehæmmer. Eudract nr.: 2007-004791-39.

S

Erik Hugger Jakobsen

2008-02-06

Kan regelmæssige MR-scanninger påvise asymptomatiske hjernemetastaser ved mammacancer
recidiv patienter med HER-2 overexpression?
Hvilken effekt har strålebehandling på disse metastaser og hvilken rolle spiller biologiske markører?

S

Sven Tyge Langkjer

2008-02-07
2008-03-10

Vitamin D mangel blandt gravide indvandrerkvinder i Danmark.
Identifikation og beskrivelse af potentielle biomarkører, der kan relateres til kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL) fra de øvre og nedre luftveje: Fokusering på tidlig KOL diagnose".

S
S

Osman Aden Mohamed
Maria Quisgaard

2008-03-10

Forsøg med medicin til patienter med type 2 diabetes.MSD ref. no. MK-0431-803 - Eudract nr.
2007-000145-35.

S

Jeppe Gram

2008-03-10

Udvikling af prognostiske profiler hos patienter med non-småcellet lungecancer (NSCLC) ved brug af
genekspressions analyse, microRNA og immunhistokemiske undersøgelser.

S

Mette Pøhl

2008-03-10

Optagelse af svampemidlet miconazol og effekt på østrogenmetaboliserende enzymer i mennesker.
EUDRACT NR. 2008-000796-17.

S

Mia Birkhøj Kjærstad

2008-03-10

Et multicenter, åbent forsøg til at vise effekt og sikkerhed af 4,0 mg per kg su-gammadex givet ved
en dybde af neuromuskulær blokade på 1-2 PTC induceret ved rocuronium hos kinesiske og
europæiske ASA klasse I-III deltagere, der får foretaget elektiv kirurgi under propofol anæstesi.
EUDRACT NR. 2007-007162-38. PROTOKOL NR. P05775.

S

Søren Helbo Hansen

2008-03-10
2008-03-10

Kvalitet i lægemiddelanvendelse hos patienter med astma.
Fascia iliaca compartment blokade som analgetisk behandling i den akutte, præoperative fase efter
hoftenære frakturer En randomiseret, blindet og prospektiv undersøgelse.

S
S

Jesper Rømhild Davidsen
Peter Kraglund Jacobsen

2008-03-10
2008-03-10
2008-03-10

PROLOG - PET/CT and Roentgen in Lung Cancer: Evaluation of Patients in General Practice.
D-vitaminstatus hos danske gravide.
Klinisk vurdering af T.R.U.E. TEST® panel 3.2 allergener:
guldnatriumtiosulfat, hydrocortison-17-butyrat, methyldibromo glutaronitril, bacitracin,
parthenolid, disperse blue 106 og bronopol. Eudract nr. 2008-000168-18.

S
S
S

Mie Holm Vilstrup
Inger Ahnfeldt-Mollerup
Evy Paulsen

2008-03-10
2008-03-10
2008-03-10

Effekten af CO2-ånding på reguleringen af iltoptagelsen under arbejde.
Regulering af muskelens fedtforbrænding: virkningen af Metformin.
Bevacizumab og Carboplatin til patienter med platinresistent epithelial ovariecancer. Eudract nr.
2008-000878-20.

S
S
S

Preben K. Pedersen
Kent Sahlin
Anders Jakobsen

2008-03-10

Karakterisering af mesenchymale stamceller fra fedtvæv i overvægtige sammenlignet med
normalvægtige og mennesker med høj knoglemasse.

S

Moustapha Kassem

2008-03-12

Betydningen af gen- og miljøinteraktioner for den inter- og intraindividuelle variation i dosis og
respons af vitamin K-antagonist behandling.

S

Jørgen Jespersen

2008-03-18
2008-03-19
2008-03-31

Effekt af DIAZYM på blodglukose og plasmalipider hos Type 2 diabetes.
Diagnostik og Manuel Behandling af Hofteledsartrose.
Fænotypisk og molekylærbiologisk karakterisering af patienter med Autosomal Dominant
Osteopetrose type 1 (ADO1) forårsaget af mutation i LRP5-genet.

S
S
S

Henning Beck-Nielsen
Erik Poulsen
Moustapha Kassem

2008-02-06
2008-03-10

Danskernes eksponering for kemiske forureninger.
Et multicenter, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret parallelgruppeforsøg i 12 uger
med det formål at vurdere effektiviteten af og sikkerheden ved behandling med indacaterol (150
&#956;g o.d.) hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Eudract nr. 2008-000301-11.

S,H
S,H

Tina Kold Jensen
Ingrid Titlestad

2008-03-10

Et multicenter, randomiseret, parallelt gruppe, aktivt kontrolleret, sikkerheds assessorblindet
forsøg, der sammenligner effekt og sikkerhed af 2,0 mg.kg-1 sugammadex med 50 &#956;g.kg-1
neostigmin, som administreres ved genkomst af T2 efter rocuronium hos kinesiske og europæiske
ASA I-III deltagere, der får foretaget elektiv kirurgi under propofol anæstesi. Eudract nr. 2007006304-37.

S,H

Helle Ørding

2008-02-21

Behandling af atrieflimmer.
Et randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindt, parallelgruppe-, multicenter-, fase IIa-forsøg til
undersøgelse af forholdet mellem QTcF-intervallet ved første dosis (begyndelsesdosis) og ved
steady state efter behandling med AZD1305-depottabletter eller placebo hos patienter med
dokumenteret atrieflimren. Eudractnr.: 2007-007058-79.

S,H,M,N

2008-02-06

Forsøg med ny medicin til patienter med type 2 diabetes. MK-0893-015. Eudract nr. 2007-00607428.

2008-01-06
2008-01-28

De Røde Morfindråber
"Kan IUGR og præeclampsi forudsiges ud fra YKL-40 målt i serum?"

SJ
SJ

Asbjørn Høegholm
Dorte Gybel-Brask (tidl. Dorte
Nymark Brask)

2008-02-26
2008-03-06

AdipMito
Kan tilstedeværelse og lokalisation af spindelapparat anvendes som markør for kvindens mulighed
for graviditet hos kvinder med få æg ved reagensglasbehandling.

SJ
SJ

Line Kønig Wilms
Anne Lis Mikkelsen

2008-03-06
2008-03-25
2008-03-28

Forsøg med ny medicin til patienter med ikke-småcellet lungekræft
ANALYSE AF BIOMARKØRER HOS PSORIASISPATIENTER
Optisk biosensor for "bed-side" hjerte markør analyse. (eng. Optical biosensor for bed-side cardiac
marker detection)

SJ
SJ
SJ

Kim Wedervang
Tomas Norman Dam
Søren Terpager Jepsen

2008-03-25

MUSTRESS - en randomiseret klinisk undersøgelse af effekten af musikterapi på spytkortisol,
stresssymptomer og stemningsleje for langtidssygemeldte med stress og udbrændthed.

SJ,H

Bolette Daniels Beck

2008-01-27

Targeteret kræftbehandling: Molekylærbiologisk diagnostik af epidermal growth receptor factor
(EGFR)-status i primær lungeadenokarcinom, med henblik på optimsering af tilbud om targeteret
kræftbehandling

SJ,S

Nille Behrendt

S,H,N

Kenneth Egstrup

Klaus Levin

