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Dato
Projekttitel
2008-07-03
Betydningen af en defekt hudbarriere for allergi og eksem
2008-07-04
Undersøgelse af en kostundersøgelsesmetodes gennemførlighed blandt skolebørn, samt relativ
validering af metoden mod en referencekostundersøgelsesmetode samt det estimerede
energiforbrug ud fra AgtiReg®-målinger.
Kort titel:
Undersøgelse af skolebørns kost. Hvor god er en ny metode?

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
H
Berit Christina Carlsen
H
Ellen Trolle

2008-07-07
2008-07-07

YKL-40 som biomarkør ved akut og kronisk pancreatitis
Kasein mærket med L-[1-13C]leucin og muskelprotein syntese hastighed: Akut styrketræning og
timing af proteinindtag hos utrænede ældre forsøgspersoner

H
H

Nicolai Aagaard Schultz
Søren Reitelseder

2008-07-07
2008-07-07

Nethindens funktion i relation til det aktuelle glukose niveau hos diabetikere
Randomiseret forsøg der sammenligner 4 og 6 kemoterapicykler med CHOP (Cyklofosfamid,
Doxorubicin, Vincristin og Prednison)
i 21-dages intervaller, både med 6 cykler immunterapi med monoklonalt anti-CD20-antistofrituximab hos patienter med
aggressiv CD20-positivt B-celle-lymfom i alderen 18 til 60 år
uden risikofaktor (aldersjusteret IPI=0) og uden massiv
sygdom (diameter < 7,5cm)
Kort titel: FLYER 6-6/6-4-forsøg
Forsøgsnummer: DSHNHL 2004-2
Hovedinvestigator Prof. Dr. M. Pfreundschuh
Eudract nr. 2005-005217-38

H
H

Stig Holfort
Peter de Nully Brown

2008-07-08

Effekten af lungerekruttering på hjernens gennemblødning

H

Lars Møller Pedersen

2008-07-08
2008-07-08

Test af et fikseringsprodukt til brug ved laparascopi
PSYKOPATOLOGI, OPLEVET STRESS OG OXIDATIVT STRESS VED SKIZOFRENI. Relation til cortisol,
Brain-derived Neurotrophic Factor og genetisk polymorfi

H
H

Svend Schulze
Martin Balslev Jørgensen

2008-07-09

Evaluering af to nye skintigrafiske metoder på basis af positron emissions tomografi (PET) til
diagnostik af neuroendokrine tumorer i gastrointestinal kanalen

H

Camilla Johnbeck

2008-07-10
2008-07-11
2008-07-11

Måling af motorisk aktivtet under epileptiske anfald
Kroniske smerter efter torakotomi
Betydning af mekanisk belastning for strukturen i den myotendinøse overgang og for
vækstfaktorekspression i humant senevæv til anvendelse ved korsbåndskirurgi

H
H
H

Troels W. Kjaer
Kim Wildgaard
Mathias Hjort

2008-07-14
2008-07-16
2008-07-28

Undersøgelse af de neutrofile granulocytter hos patienter med alfa1-antitrypsin mangel
Effekten af oprensede proteiner fra svinekød på biotilgængeligheden af jern
Betablokkeres effekt på katekolaminniveauet hos hjertesvigtspatienter. Har SNPer i kandidatgener
betydning for dette betablokkerrespons?

H
H
H

Niels Borregaard
Anne Dorthe Sørensen
Morten Petersen

2008-07-28

Et randomiseret, dobbeltblindet parallelgruppeforsøg til vurdering af effekten af peroral aliskiren
300 mg én gang dagligt versus peroral amlodipin 10 mg én gang dagligt i behandlingen af diabetisk
makulaødem. Eudract nr. 2008-000581-23

H

Peter Rossing

2008-07-29
2008-08-01

Effekt af stafylokok-behandling hos børn med børneeksem
ET FASE 1, OPEN-LABEL FORSØG MED PLASMAKONCENTRATIONER AF LATANOPROST-SYRE HOS
PÆDIATRISKE OG VOKSNE PATIENTER MED GLAUKOM, DER BEHANDLES MED LATANOPROST 0,005
%

H
H

Pia Haslund Jørgensen
John Thygesen

2008-08-04
2008-08-04

Genundersøgelse af deltagerne i Arbejdsmiljø og aterosklerose - ARA
Kinetik af dannelse og fjernelse af proteinbundne uræmiske toksiner hos hæmodialyse patienter

H
H

Nanna Hurwitz Eller
Mette Brimnes Damholt

2008-08-05
2008-08-11
2008-08-12

Biofilm i kroniske sår og bakteriernes mulige påvirkning af immunapparatet
Kroniske smerter efter lungetransplantation
Hjernens gennemblødning hos raske personer. Sammenligning af metoder til måling af hjernens
gennemblødning

H
H
H

Klaus Kirketerp-Møller
Kim Wildgaard
Otto Henriksen

2008-08-15
2008-08-20

Elektrokemoterapi som pallierende behandling til thoraxforfladerecidiv af brystkræft
LUFT
Lungekræft og Fysisk Træning. Et træningstilbud til lungekræftpatienter i kemoterapi

H
H

Julie Gehl
Morten Quist

2008-08-20

En multicenter, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, aktiv referens, parallellgrupps
polysomnografi-studie för att utvärdera effekt och säkerhet vid 16 dagars administrering av ACT078573 hos vuxna patienter med kronisk primär insomni (sömnlöshet). Eudract nr. 2007-005194-56

H

Søren Berg

2008-08-21

Et randomiseret klinisk forsøg med mykyfenolatmofetil i forhold til cyclophosphamid til
remissionsinduktion ved ANCA-associeret vasculitis. Eudract nr. 2006-001663-33

H

Bo Baslund

2008-08-21

Et kombineret fase I- og II-forsøg med det formål at undersøge kombinationen af RAD001 og
erlotinib hos patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der tidligere kun er
behandlet med kemoterapi.

H

Anders Mellemgaard

2008-08-21

Identifikation af Hepatitis C virus (HCV) epitoper til brug ved udviklingen af en forbyggende
cytotoksisk T celle baseret HCV vaccine

H

Louise Nygaard Clausen

2008-08-21
2008-08-25

Funktionel MRI (fMRI) og MRA af Migræne med Aura
ET PROSPEKTIVT, RANDOMISERET, FASE II-MULTICENTERFORSØG TIL DOSISFASTLÆGGELSE OG TIL
VURDERING AF EFFEKTEN OG SIKKERHEDEN AF PF-04523655 VED DIABETISK MAKULAØDEM
SAMMENLIGNET MED LASERBEHANDLING (DEGAS)

H
H

Jes Olesen
Michael Larsen

2008-08-26
2008-08-26

Morfinpræparatet Oxycodon versus Morfin til elektive sectiopatienter i accelereret forløb
Kliniske forsøg med ny patientvenlig metode til lokalanalgesi af svælget.
Delforsøg I: Inden vågen intubering.
Delforsøg II: Inden gastroskopi
Eudract nr. 2008-002303-10

H
H

Nini Møller
Ove Andersen

2008-08-27

Er intens udholdenhedstræning bedre i forebyggelsen af type II diabetes end moderat
udholdenhedstræning?

H

Bente Klarlund Pedersen

2008-08-27
2008-08-27

Gener, elite idrætspræstationer og fedme
INTUBATION AF SVÆRT OVERVÆGTIGE PATIENTER. EN RANDOMISERET UNDERSØGELSE AF
GLIDESCOPE® SAMMENLIGNET MED MACINTOSH LARYNGOSKOP

H
H

Allan Vaag
Lasse Høgh Andersen

2008-08-27

Diagnostiske og prognostiske biomarkører i tumorvæv, blod og spyt ved orale og oropharyngeale
planocellulære cancere

H

Christian von Buchwald

2008-08-29

Kostfibres binding til 5-ASA hos patienter med Colitis Ulcerosa
En observationel undersøgelse

H

Jens Rikardt Andersen

2008-09-01

Kropssammensætning ved wasting- relation til adipocytokiner og B-type natriuretiske peptider hos
patienter med kronisk hjertesvigt

H

Heidi Christensen

2008-09-01

T-celle subpopulationers betydning for akut rejektion efter lungetranspalantation

H

Caroline Benedicte Madsen

2008-09-01

Betydning af inflammation for genopbygning af muskler efter hårdt excentrisk arbejde

H

Abigail Mackey

2008-09-02

Søgning efter nye og specifikke biomarkører ved psoriasisarthritis vha. surface-enhanced laser
desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry, SELDI-TOF-MS.

H

Robert Gniadecki

2008-09-02

Behandling af præmaligne hudlæsioner med topikal imiquimod og fotodynamisk terapi hos
organtransplanterede patienter - et randomiseret intraindividuelt forsøg med blindet
effektvurdering

H

Merete Hædersdal

2008-09-02

Et multicenter, dobbeltblindet, placebokontrolleret, parallelgruppe, randomiseret fase II forsøg til
evaluering af den glykæmiske effekt, renal sikkerhed, farmakokinetik og farmakodynamik af
dapagliflozin til patienter med type 2 diabetes mellitus og moderat nyrefunktionsnedsættelse, der
ikke har tilstrækkelig glykæmisk kontrol

H

Sten Madsbad

2008-09-02
2008-09-02
2008-09-02

Medicinoverforbrugshovedpine – mekanismer og behandling.
Effekt af fiberholdig drik (Kvikslank®) på appetitregulering og kropsvægt
Er insulinresistens og/eller glukoseintolerance patogenetiske faktorer ved udviklingen af defekt
inkretineffekt ved type 2 diabetes?

H
H
H

Signe Bruun Munksgaard
Arne Astrup
Thure Krarup

2008-09-03

Force and position task to failure in knee extensor muscle
Neuromuskulær aktivering under to forskellige udtrættende kontraktionstyper for knæstrækkermuskulaturen

H

Jens Bojsen-Møller

2008-09-03
2008-09-03

Hyppigheden af UV-bestråling for fastholdelse af D-vitamin niveauet ?
Sammenligning af in-vitro effekten af pro-koagulante proteiner ved hjælp af tromboelastografi
(TEG®)

H
H

Hans Christian Wulf
Stefan Lethagen

2008-09-03

Sammenligning af to in vitro diagnostika for krydsreaktivitet mellem græspollenallergener og
allergener fra cerealier og jordnød.

H

Hans-Jørgen Malling

2008-09-03

Et dobbeltblindt randomiseret, aktivt kontrolleret, parallelgruppeforsøg i 8 uger med det formål at
vurdere effekten af og sikkerheden ved kombination af aliskiren/amlodipin/HCTZ til patienter med
moderat til svær hypertension
Eudract nr. 2008-003199-23

H

Jesper Mehlsen

2008-09-03

Betydningen af Vestibulær Rehabilitering for faldtruede ældre med vestibulær dysfunktion: Et
prospektivt, randomiseret, kontrolleret studie

H

Kasper Søndergaard

2008-09-10

Interleukin 1 a antagonist beriget autolog serum til behandling af patienter med svær
endometriose i fertilitetsbehandling.

H

Svend Lindenberg

2008-09-12
2008-09-15

Tidsstudium til afklaring af stabiliteten af RNA i vævsprøver
Radikal prostatektomi og perioperativ væske terapi – effekt på ortostatisk funktion

H
H

Estrid Høgdall
Morten Bundgaard-Nielsen

2008-09-19
2008-09-22

En billeddiagnostisk undersøgelse af patienter med normaltrykshydrocephalus
Tumorbiologiske prædiktive markører hos patienter med avanceret non-småcellet lunge cancer
(NSCLC) behandlet med kemoterapi i en prospektiv, randomiseret 2-armet fase III undersøgelse

H
H

Morten Ziebell
Jens Benn Sørensen

2008-09-22
2008-09-22

Effekt af specifikt krydderi på energibalancen
Karakterisering af insulinresistensen hos patienter med prostatacancer i hormonbehandling

H
H

Nikolaj Ture Gregersen
Thine Hvid

2008-09-22
2008-09-24
2008-09-29

'Genome wide association' studie om svær atopisk sygdom hos børn og unge voksne.
ST-Detektion
Reproducerbarhed af diagnostiske test til undersøgelse af lændens neuromotoriske kontrol hos
personer med og uden lændesmerter

H
H
H

Hans Bisgaard
Jesper Hastrup Svendsen
Flemming Enoch

2008-09-29
2008-09-30
2008-09-30

Genomisk ustabilitet i brystkræft
Oxytocin i fødslens aktive fase hos igangsatte fødende med primær vandafgang ved termin
Korrelation imellem Procalcitonin/PCR og outcome hos hæmatologiske patienter mistænkt for
systemisk infektion.

H
H
H

Nicolai Juul
Annette Aarre
Bibi Fatima Syed Shah

2008-09-30

Betydningen af 2 ugers intensiv ambulant træning efter udskrivelse efter total knæalloplastik
operation
Et prospektivt, randomiseret, kontrolleret studie

H

Bente Holm Andersen

2008-09-30
2008-09-30

Svampediagnostik hos patienter med oral lichen planus
ADSORB - Acute Dissection Treatment with Stent Graft OR Best Medical Therapy (behandling af
akut dissektion med stent-graft eller bedste medicinske behandling).

H
H

Camilla Kragelund
Lars Lönn

2008-09-30

Et multicenter-, dobbeltblindet, randomiseret, 12-måneders, placebo-kontrolleret forsøg til
evaluering af den lipidsænkende effekt, sikkerhed og tolerabilitet af AVE5530 25 mg/dag og 50
mg/dag i tillæg til igangværende stabil statinbehandling (HMG-CoA reduktasehæmmere) hos
patienter med primær hyperkolesterolæmi. Eudract nr. 2008-001550-41

H

Steen Stender

2008-09-30
2008-07-02

Fækal elastase 1, D vitamin og knoglemetaboliske parametre hos fedmeopererede patienter
Undersøgelse af ændringer i plasma koncentration af levetiracetam, oxkarbazepin eller valproat
ved brug af østrogenholdige p-piller.

H
H,M

Katrine Bagge Hansen
Anne Sabers

2008-08-26

Et randomiseret forsøg med temsirolimus og sorafenib givet som andenlinjebehandling hos
patienter med fremskredent renalcellekarcinom, hvor førstelinje-sunitinib-behandling har svigtet.
Protokolnr.: 3066K1-404-ww

H,M

Poul Geertsen

2008-08-27

Genetisk betinget disponering for udvikling af smerte: Betydningen af mutationer i GTP
cyclohydrolase genet for smertetærskel

H,M

Lisbeth Birk Møller

2008-09-22

Et multinationalt, multicenter, randomiseret, dobbelt-blindet forsøg, der sammenligner effekt og
sikkerhed af AVE5026 i forhold til enoxaparin mhp. at forebygge venøs tromboemboli hos
patienter, der får foretaget elektiv knæalloplastik.

H,M

Michael Rud Lassen

2008-08-20

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med parallelle grupper i fase III til
vurdering af effekten af og sikkerheden ved en tiotropium-inhalationsopløsning administreret via
en Respimat inhalator(5mikrogram/dag) i 48 uger som supplerende forebyggende behandling.
Eudract nr. 2008-001414-25
sideløbende med den sædvanlige behandling hos patienter med svær, vedvarende astma
Eudract nr. 2008-001414-25

H,M,N

Peter Lange

2008-08-20

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med parallelle grupper i fase III til
vurdering af effekten af og sikkerheden ved en tiotropium-inhalationsopløsning administreret via
en Respimat inhalator (5mikrogram/dag) i 48 uger som supplerende forebyggende behandling
sideløbende med den sædvanlige hos patienter med svær, vedvarende astma.
Eudract nr. 2008-001413-14

H,S

Peter Lange

2008-09-09

En sammenligning af prasugrel og clopidogrel hos forsøgspersoner med akut koronart syndrom
(AKS) og ustabil angina/non-ST-elevationsmyokardieinfarkt (UA/NSTEMI), som behandles medicinsk
– TRILOGY ACS-forsøget.

H,S

Peter Clemmensen

2008-09-10

Et multinationalt, multicenter, randomiseret, dobbeltblindet forsøg, der sammenligner
effektiviteten og sikkerheden af AVE5026 med enoxaparin til forebyggelse af venøs tromboemboli
hos patienter, der gennemgår en større maveoperation (EFC6520).

H,S

Morten Schnack Rasmussen

2008-08-12

A randomized phase II trial with bevacizumab, irinotecan and cerebral radiotherapy versus
bevacizumab, temozolomide and cerebral radiotherapy as first line treatment for patients with
glioblastoma multiforme

H,S,M

Ulrik Lassen

2008-08-20

Et randomiseret, evaluator- og dosisblindet fase 3-forsøg med sammenligning af to årlige cyklusser
af intravenøs lav- og højdosis alemtuzumab med subkutan interferon beta 1a (Rebif(R)) 3 gange
ugentligt til patienter med attakvis multipel sklerose, som har fået attak under behandling
Eudract nr. 2007-001162-32

H,S,M

Per Soelberg Sørensen

2008-09-22

Flere skridt med KRAM - Udlevering af skridttæller og skridttællerbog til fremme af fysisk aktivitet

H,S,M

Christina Bjørk Petersen

2008-09-22

Multinationalt, ikke-blindet forsøg for at vurdere sikkerheden, tolerabiliteten og effekten af
tocilizumab hos patienter med aktiv reumatoid artritis, som modtager baggrundsbehandling med
ikke-biologiske DMARD'er, og som har et utilstrækkeligt respons på aktuel behandling med ikkebiologisk DMARD og/eller anti-TNF-præparat

H,S,M,N

2008-08-13

Sammenligning af klinisk effekt af kirurgisk behandling med skinne og skruer, halvprotese og ikkekirurgisk behandling ved forskudte fire-part brud af overarmens øvre ende hos ældre. Et
randomiseret multicenter-studie

2008-09-03

Videnskabelig undersøgelse af effekten af forsøgsmedicinen i behandling af polycythæmia vera og
essentiel trombocytose
Eudract nr. 2007-005306-49

2008-08-20

Dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret forsøg i parallelle grupper til vurdering af
virkningen af 4 ugers behandling med perorale doser MEN15596 ved irriteret tyktarm.
Forsøgskode: NAK 03.Eudract nr. 2008-000214-71

H,S,N

Kim Krogsgaard

2008-08-26

Et 24-ugers, internationalt, multi center, randomiseret, dobbelt-blindt, dobbelt-dummy, parallel
gruppe, fase IV klinisk forsøg der undersøger ændringer i postmenopausale kvinders rygsmerter,
med osteoporose- relateret(de) ryghvirvel-fraktur(er), behandlet med enten 100 µg PTH(1-84)
dagligt eller 70 mg alendronate pr. uge.

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2008-08-25

Asthma Begins in Childhood - ABC-kohorten. En gen-miljøanalyse af den tidlige udvikling af astma,
allergi og eksem.

H,SJ

Hans Bisgaard

2008-09-03

Effektivitet og tolerabilitet af captopril salve 0,1% og 0,3% ved atopisk dermatitis.
Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, dosiseskalering, intra-individ klinisk studie.
Eudract nr. 2008-004432-20

H,SJ

Jørgen Serup

Bo Baslund

H,S,M,N,SJ Stig Brorson

H,S,M,SJ

Hans Hasselbalch

2008-09-29

Mælkekomponenter Og Metabolisk Syndrom (MOMS); effekten af mælk, valle og kasein på
vægttab og risikomarkører for metabolisk syndrom hos overvægtige børn

H,SJ

Christian Mølgaard

2008-09-29
2008-07-01

Effekten af mælkeproteiner på appetitreguleringen og energiomsætning (MAES)
Undersøgelse af glat muskelcelle- og endothelcellefunktion hos fede og fede type 2 diabetikere –
hvilken rolle spiller den endothel medierede hyperpolariserende faktor (EDHF)?

H,SJ
M

Janne Kunchel Lorenzen
Emil Toft Brøndum

2008-07-03

Somatostatins inhibitoriske effekter på perifer GH signaltransduktion og GH-effekter – en positiv
sidegevinst ved somatostatin-analog behandling af acromegali?

M

Jens Otto Lunde Jørgensen

2008-07-03

Sildenafilbehandling af KOL-associeret pulmonal hypertension. Et dobbeltblindet randomiseret
placebokontrolleret forsøg.

M

Ulf Simonsen

2008-07-07
2008-07-07
2008-07-10

Post Mortem MR skanninger af dødfødte fostre eller nyfødte døde børn.
Integrerede diagnostiske studier ved amyotrofisk lateral sclerosis
Et randomiseret, dobbeltblindet, parallelgruppe-, aktivt kontrolleret, multicenter- og langtidsforsøg
til vurdering af sikkerheden og effekten af beta-3-agonisten YM178 (50 mg én gang daglig og 100
mg én gang daglig) hos patienter med symptomer på overaktiv blære.

M
M
M

Hans Stødkilde-Jørgensen
Anders Fuglsang-Frederiksen
Allan Ryhammer

2008-07-10

Påvirkning af det sensoriske nervesystem ved muskelsvindsygdomme og ALS? Et prospektivt
multidisciplinært studie på Aarhus Universitetshospital.
ESDH 1-10-72-88-13

M

Anders Fuglsang-Frederiksen

2008-07-11

C0524T17 - En fase 2/3, multicenter, randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindt
undersøgelse til evaluering af sikkerheden og virkningen ved induktionsterapi med golimumab,
givet subkutant til forsøgspersoner med moderat til svær aktiv ulcerøs colit.

M

Jens F. Dahlerup

2008-07-11

ESDH 1-10-72-477-12

M

Jens F. Dahlerup

C0524T18 - Et multicenter, randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindt fase 3-undersøgelse,
med det formål at evaluere sikkerheden ved og effekten af vedligeholdelsesbehandling med
golimumab indgivet subkutant til forsøgspersoner med moderat til svær aktiv ulcerøs kolitis.
2008-08-06

Kompressionsblok kombineret med intravenøs regional analgesi: Effekten på fantomsmerter efter
amputation

M

Lone Nikolajsen

2008-08-13
2008-08-18
2008-08-20

Infertilitet hos kvinder: mekanismer bag defekt blastocyst-implantering
Ultralydsfrakturstudie
Pladerig Plasma
ESDH 1-10-72-194-13

M
M
M

Maja Døvling Kaspersen
Thøger Persson Krogh
Ulrich Fredberg

2008-08-20

ET 6-MÅNEDERS PROSPEKTIVT, ÅBENT FORLÆNGELSESFORSØG I FLERE FORSØGSCENTRE MED
UNDERSØGELSE AF DEN LANGSIGTEDE SIKKERHED OG FORTSATTE EFFEKT AF FRAGMIN TIL
BEHANDLING AF KRNISKE FODSÅR HOS DIABETESPATIENTER MED PERIFER ARTERIEL OKKLUSIV
SYGDOM

M

Niels Ejskjær

2008-08-21

Registerprojekt: Udviklingen af fibrose i den humane transplanterede nyre – betydningen af TGF&#946;1, HIF-1&#945; og HGF.
ESDH 1-10-72-318-13

M

Bente Jespersen

2008-08-25

Optagelse af (123I)FP-CIT i basal ganglierne hos ældre, raske forsøgspersoner og duft-test til
differential diagnostik af bevægelsesforstyrrelser.

M

Per Borghammer

2008-08-25

Smerter og livskvalitet efter laparoskopisk ventralherniotomi- Klinisk randomiseret undersøgelse af
tre fikseringsmetoder.

M

Shiroma Harløf

2008-09-05
2008-09-05
2008-09-08
2008-09-10
2008-09-11

Biokemiske akutmarkører hos neonatale og fødende med epidural feber
Smertemodulering hos patienter som undergår skulderkirurgi
Skift af inhalationsbehandling fra iloprost til trepostinil ved pulmonal arteriel hypertension.
Effekten af hjemmetræning med fokus på muskelstyrke efter Total Hofte Alloplastik (THA)
Undersøgelse af ændringer i dopamin-koncentrationen i hjernen under spil hos patienter med
Parkinsons sygdom, der har udviklet ludomani efter start af behandling med dopamin agonist

M
M
M
M
M

Helen Nordahl Madsen
Lone Nikolajsen
Søren Mellemkjær
Lone Ramer Mikkelsen
Arne Møller

2008-09-16
2008-09-23

Undersøgelse af ketorolac i den postoperative smertebehandling efter total knæalloplastik
EFFEKTEN AF KALIUM PÅ NYREFYSIOLOGISKE OG KARDIOVASKULÆRE VARIABLE HOS RASKE
FORSØGSPERSONER I ET DOBBELTBLINDET, RANDOMISERET, PLACEBO-KONTROLLERET,
OVERKRYDSET STUDIUM

M
M

Kjeld Søballe
Solveig Klok Matthesen

2008-09-23

Refleksmodulation under gang i gangrobot (Lokomat) hos raske personer og patienter med en
erhvervet hjerneskade.
ESDH 1-10-72-512-12

M

Jørgen Feldbæk Nielsen

2008-09-30
2008-09-30

Metaboliske effekter af D-vitamin ved type 2 diabetes
Et fase III, randomiseret, dobbeltblindet, parallelgruppe forsøg om effekt og sikkerhed af peroral
dabigatran etexilate (150 mg bid) sammenlignet med warfarin (INR 2.0-3.0) ved 6 måneders
behandling af akut symptomatisk venetrombose, der efterfølger en initial behandling på mindst 5
dage med en parenteral antikoagulant godkendt til denne indikation. RE-COVER II

M
M

Ulla Kampmann Opstrup
Steen Husted

2008-09-30

Bestemmelse af smertetærskler hos børn som er indstillet til operation for ortopædkirurgisk lidelse

M

Lone Nikolajsen

2008-09-30

Hormonlignende xenobiotika og kvinders reproduktion: Effekt af phthalater

M

Gunnar Vase Toft

2008-09-08

Randomiseret sammenligning af stentklapbehandling versus konventionel klapkirurgi hos
operationskrævende patienter med valvulær aortastenose

M,H,S

Leif Thuesen

2008-09-30

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebo (vehikel) kontrolleret parallelgruppeforsøg af effekt,
sikkerhed og tolerabilitet af topikal 2PX (strontium klorid hexahydrat) hos patienter med kronisk,
moderate til svære stumpsmerter efter amputation af underbenet.

M,H,S

Lone Nikolajsen

2008-08-06
2008-08-25

BICO - Undersøgelse af AZD1236 til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom
ESDH 1-10-72-385-12
Randomiseret fase III-forsøg for at undersøge effekten af tidlig intensivering af rituximab i
kombination med CHOP-kemoterapi hver anden uge efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med
rituximab hos yngre patienter (18-65 år) og ældre patienter (66-80 år) med diffust storcellet Blymfom

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

Ronald Dahl
Francesco d'Amore,

2008-09-22

Et sikkerheds- og effektforsøg til undersøgelse af apixaban ved behandling af symptomatisk dyb
venetrombose og lungeemboli.

M,H,SJ

Steen Elkjær Husted

2008-09-22

Et sikkerheds- og effektforsøg til undersøgelse af apixaban ved udvidet behandling af dyb
venetrombose og lungeemboli.
ESDH 1-10-72-257-12

M,H,SJ

Steen Elkjær Husted

2008-07-09

ESDH 1-10-72-249-12 - behandles af komité I
Fase II, multicenter, randomiseret, parallelgruppe, delvis blindet, placebo og Avonex®-kontrolleret
dosisbestemmelsesforsøg til vurdering af effekt målt vha. MR-skader og sik-kerhed ved behandling
med 2 doser ocrelizumab til patienter med attakvis dissemineret sklerose (RRMS–RelapsingRemitting Multiple Sclerosis).

2008-09-29

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II
antagonist - en dobbeltblind randomiseret undersøgelse
ESDH 1-10-72-279-12

2008-08-27

Smertebehandling efter hjertekirurgi
Opioider eller NSAID?
-en randomiseret prospektivt klinisk undersøgelse

N

Martin Agge Nørgaard

2008-08-27
2008-08-27
2008-08-27

Længerevarende depression af nociception og smerte i mennesker
Den tidmæssige udvikling af det descenderende smertelindringssystem
Tæt kontrol af blodsukker ved brug af et computerbaseret system til beslutningsstøtte hos neuroog traume intensive patienter: et kontrolleret, randomiseret kklinisk forsøg.

N
N
N

Jens Ellrich
Carsten Dahl Mørch
Pernille Haure

M,S

M,S,N

Thor Petersen

Krista Dybtved Kjærgaard

2008-08-27

Vurdering af myelofibrose risikoen hos patienter med kronisk (ideopatisk trombocytopenisk
purpura

N

Henrik Toft Sørensen

2008-08-27

Efterundersøgelse af børn i alderen 4-9 år med ekstrem neonatal hyperbilirubinæmi med MABC2.

N

Pernille Kure Vandborg

2008-08-27
2008-08-27
2008-08-27
2008-08-27

Bedre fysisk sundhed blandt personer med langvarige psykiske sygdomme
Forudsigelse af muskelkraft på baggrund af muskelaktivitet
Forsøg med ny medicin i tillæg til insulin.
Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sund-hedsvæsen (TELEKAT-projektet)

N
N
N
N

Peter Hjorth
Ernest Nlandu Kamavuako
Hans-Henrik Lervang
Birthe Dinesen

2008-08-27

Anvendelse af paceimpulser med lang varighed ved anlæggelse af biventrikulær pacemaker

N

Søren Hjortshøj

2008-09-17
2008-09-17

Best cardiac output during cardiopulmonal bypass
Mellemfodens bevægelser samt on-set af muskler i underbenet hos patienter med MTSS
sammenlignet med en rask kontrolgruppe.

N
N

Sisse Anette Thomassen
Michael Skovdal Rathleff

2008-08-14

Et åbent, fase IV-prospektivt, randomiseret multicenterforsøg til vurdering af effekten og
sikkerheden for GONAL f® ved en dosis, som er baseret på forsøgspersonens basislinjeegenskaber,
der er fastlagt i henhold til CONSORT-beregneren sammenlignet med en standarddosis GONAL f®
150 IU pr. dag til ovariestimulation hos kvinder, som gennemgår ART (Assisted Reproductive
Technology)

N,H

Bjørn Pedersen

2008-08-27
2008-08-27

S-clozapin og kognition.
Et dobbeltblindet, placebokontrolleret, dosisoptrapnings, parallelgruppe studie for at evaluere
effekten og sikkerheden af E2007 (perampanel), givet som tillægs behandling til patienter med
refraktære partielle anfald.

N,M
N,M

René Ernst Nielsen
Birthe Pedersen

2008-08-27
2008-09-17

Subkutan lymfedrænage på cancerpatienter med generende lymfødem
Undersøgelse af reaktionstider hos personer med neurogen overaktiv blære ved hjælp af aktivering
via en håndledsbåren betjeningsenhed

N,M
N,M

Helle Bjørn Larsen
Morten Voss Fjorback

2008-07-17
2008-07-23

"Funktionel colonsygdom. Udredning og behandling i almen praksis".
PIN-UP studiet: PET/CT-skanning som led i diagnostikken af infektion og inflammation:
Undersøgelse af nuværende praksis og fremtidige perspektiver.

S
S

Luise Mølenberg Begtrup
Søren Hess

2008-09-09

En undersøgelse med hudpriktest og in vitro undersøgelse over et nyt protein, Hydrophobin (HFBII)
på allergiske patienter.

S

Carsten Bindslev-Jensen

2008-09-09

Identifikation af kausale brystkræft metastase gener
-funktionel genomanalyse af klinisk materiale

S

Ann Knoop

2008-09-09

Endoskopisk ultralyd(EUS), endoskopisk sonoelastografi(ES) og EUS vejledt
finnålsaspirationsbiopsi(FNA) sammenlignet med endelig histologi ved evaluering af lymfeknuder
hos patienter med øvre gastrointestinal cancer.

S

Michael Hareskov Larsen

2008-09-09

Sammenhæng mellem leverfibrose, liggetid og sygdomsforløb hos patienter indlagt på medicinsk
afdeling.

S

Peer Brehm Christensen

2008-09-09

En fase II undersøgelse af Irinotecan og Panitumumab som 3. linje behandling til patienter med
metastaserende colorectal cancer uden KRAS mutationer. Eudract.nr.: 2008-004923-48.

S

Anders Jakobsen

2008-09-22
2008-07-17

Klinisk opfølgningsstudie til GA2LEN survey.
(Acadre 18/34842) Osteoporose hos mænd som behandles med adrogendeprivation for
prostatacancer: Sygdomsudvikling, risikofaktorer og forebyggelse.

2008-07-29
2008-08-17

Effekt af stafylokok-behandling hos børn med børneeksem
Tværsnitsundersøgelse af forekomsten af D vitamin mangel hos patienter i peritonealdialyse og
dennes relation til mineralstofskiftet, kardiovaskulære risikofaktorer, muskelstyrke og selvvurderet
helbred.

SJ
SJ

Pia Haslund Jørgensen
Ditte Hansen

2008-08-27

Kommunens plan mod overvægt for Børn og Unge. Satspulje 2007
Projekt FitKid

SJ

Trine Møller

2008-07-16

Værdi af F18-Cholin PET/CT ved nydiagnosticeret cancer prostatae.

SJ,H

S
S,H,SJ

Jesper Bælum
Mads Hvid Poulsen

Jørn Theil

