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Dato
Projekttitel
2009-10-10
Funktionel MRI og MR-angiografi anvendt ved spontante migræne anfald
2009-10-12
Hjernens iltning og metabolisme under anæstesi
2009-10-12
Enkeltblindet randomiseret undersøgelse af effekten af Funktionel el-stimulation (FES) til
forbedring af håndfunktion ved apopleksi.

Komite(er)
H
H
H

Forsøgsansvarlig
Mohammad Sohail Asghar
Henning Bay Nielsen
Helle Rolighed Larsen

2009-10-12
2009-10-12
2009-10-12
2009-10-19
2009-10-20

Nasal administration af sufentanil+ketamin til procedure-relaterede smerter hos børn.
Forurening, D vitamin og diabetes hos børn og unge.
Gamma-delta T cellers rolle ved inflammatoriske hudsygdomme
Undersøgelse af blodets strømning og karvæggens biomekaniske egenskaber i normale aortae
Et indledende åbent forsøg til vurdering af den prognostiske nytte af Flutemetamol(18F) injektion
til identifikation af forsøgspersoner med amnestisk let kognitiv svækkelse, som vil konvertere til
Alzheimers sygdom. Eudract nr. 2009-010227-62

H
H
H
H
H

Steen W. Henneberg
Jannet Svensson
Lone Skov
Marie Sand Enevoldsen
Steen Gregers Hasselbalch

2009-10-20

Vitamin D substitution til patienter med kronisk pankreatit og malabsorption.
Eudract nr. 2009-011332-35

H

Ulrich Bang

2009-10-20

”Onset-tid samt hæmodynamisk respons på anæstesi indledning hos ældre ved sammenligning af
thiopental og propofol”

H

Lars Rasmussen

2009-10-20

Den dynamiske effekt af kulhydratindtagelse, insulinbolus og fysisk aktivitet på
blodsukkerniveauet hos forsøgspersoner med type 1 diabetes

H

Kirsten Nørgaard

2009-10-20

Hiv indikator sygdomme.
En undersøgelse af hiv prævalens indenfor en eller flere sygdomme og/eller tilstande inden for en
afgrænset gruppe patienter som endnu ikke er hiv diagnosticerede og som søger behandling for
en af disse sygdomme.

H

Jens Lundgren

2009-10-21

Genetiske variationers betydning for udvikling af fedme og fedme relaterede sygdomme.

H

Sten Madsbad

2009-10-22
2009-10-27

Medfører vægttab en bedring af psoriasis?
Prædiktion af respons på lungerekrutteringsmanøvre hos patienter med hypoksisk respiratorisk
svigt

H
H

Lone Skov
Lars Quist

2009-10-27

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterforsøg med det formål at
sammenligne effekten af og sikkerheden ved denosumab i forhold til placebo hos mænd med lav
knoglemineraltæthed

H

Bo Abrahamsen

2009-10-27

IBS [COLON IRRITABILE] Web-baseret behandling med Kapsel Dicoflor, Dicoflor kombineret med
FODMAP ernæringsvejledning versus en ikke behandlet kontrolgruppe.

H

Pia Munkholm

2009-10-27

Et randomiseret, crossover, ublindet forsøg til evaluering af accept af SpeediCath Compact Malekatetre sammenlignet med SpeediCath-katetre

H

Fin Biering - Sørensen

2009-10-27

Protokol CA163-196: Et fase III, randomiseret, 2-armet forsøg med Ixabepilone administreret hver
21 dag versus paclitaxel eller doxorubicin administreret hver 21 dag til kvinder med avanceret
endometriecancer, der tidligere er blevet behandlet med kemoterapi

H

Mansoor Raza Mirza

2009-10-27

Protokol B0451001:
Et åbent, multicenter-, prospektivt, randomiseret, komparatorkontrolleret fase 2-forsøg ved
aldersrelateret maculadegeneration, der skal vurdere PF-04523655 i forhold til Ranibizumab i
behandlingen af forsøgspersoner med choroidal neovaskularisation (Monet-forsøget).

H

Inger Christine Munch

2009-10-27

Faktorer bestemmende for nitrogenbalancen samt betydningen for det kliniske forløb hos
intensivpatienter.

H

Jens Kondrup

2009-10-27

Aldosteronreceptorblokade ved kronisk nyresygdom. Indflydelse på karstivhed og nyrefunktion.
(ALBLOCK-2)

H

Lene Boesby

2009-10-28
2009-11-09
2009-11-09

Spredning af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (fra svin til mennesker)
Astma diagnostik – de nye inflammatoriske fænotyper.
Sikkerhed og effekt ved intratumoral elektrotransfer af plasmid AMEP hos patienter med
fremskredet eller metastaserende malignt melanom: Et åbent, fase 1 forsøg
Eudract nr. 2009-013042-88

H
H
H

Robert Skov
Vibeke Backer
Julie Gehl

2009-11-09

Arteriel Elasticitet. Et delforsøg under Strategisk Timing af AntiRetroviral Behandling (INSIGHT
Protokol 001D: START Arteriel Elasticitet Delforsøg).

H

Jens D. Lundgren

2009-11-09

Betydningen af blodplasmaets kolloidosmotiske tryk for den renale udskillelse af salt hos
mennesket

H

Peter Norsk

2009-11-09
2009-11-18
2009-11-23

Operation og væskemangel
Udvikling af selektiv ultralyds-vejledt nervus axillaris og nervus suprascapularis blokade
Efterundersøgelser og arvelighedsanalyse ved grøn stær

H
H
H

Morten Bundgaard-Nielsen
Semera Asghar
Daniella Bach-Holm

2009-11-24

Biologiske markører til evaluering af behandling ved rheumatoid artrit (RA), psoriasis artrit (PSA)
og osteoartrose (OA).

H

Henning Bliddal

2009-11-24

Er aldring relateret til øget mitokondriel produktion af frie iltradikaler - effekt af fedme og graden
af fysisk fitness

H

Martin Hey-Mogensen

2009-11-26

Perfusion – Pressure – Creatinine (PPC) trial. Indflydelsen af perfusionstryk under ekstrakorporal
perfusion (hjertelungemaskine) på den postoperative nyrefunktion

H

Daniel Steinbrüchel

2009-11-26

Virkningen af mobilisation på akutte postoperative og mobilisationsinducerede smerter efter
knæalloplastik: Et prospektivt, klinisk studie

H

Troels Haxholdt Lunn

2009-11-30

Et multicenter, åbent, ikke kontrolleret forsøg om effekten af og sikkerheden ved N8 som
forebyggende behandling og behandling af blødning hos tidligere behandlede forsøgspersoner
med hæmofili A.
Delforsøg: Effekten af og sikkerheden ved N8 til forebyggende og behandling af blødning under
kirurgiske indgreb hos forsøgspersoner med hæmofili A.

H

Andrea Landorph

2009-11-30

Nye metoder til bedømmelse af teknisk succes ved endovaskulær behandling af stenoserede
hæmodialysefistler

H

Søren Thorup Heerwagen

2009-11-30
2009-12-01

Immunologiske markører hos den gravide og nyfødte
Cøliaki associerede antistoffer hos børn med type 1 diabetes I Øresundsregionen – er der
regionale forskelle?

H
H

Malene Rohr Andersen
Jannet Svensson

2009-12-01
2009-12-01

Diffusionsvægtede MR-skanninger af endometriecancere.
Randomiseret undersøgelse af den kliniske effekt af præoperativ indtagelse af
glukose/maltodextrin hos patienter opereret ved cystektomi eller nefrektomi

H
H

Helle Hjorth Johannesen
Jens Rikardt Andersen

2009-12-01
2009-12-03
2009-12-08

Monza pilot forskningsprojekt i raske forsøgspersoner
Diffusionsvægtede MR-skanninger af rectumcancere.
Immunogenicitet og sikkerhed ved en tetanus-, difteriog monokomponent acellulær pertussis (TdaP) vaccine
sammenlignet med en tetanus- og difteri- (Td) vaccine
indgivet som en boostervaccination til voksne
Eudract nr. 2009-013411-36

H
H
H

Per Bagi
Helle Hjorth Johannesen
Carsten Johan Heilmann

2009-12-08

Betydningen af vægttab efter fedmekirurgi for helbredelse af diabetes mellitus og effekten på
kronisk subklinisk inflammationen

H

Henrik Vestergaard

2009-12-09

Randomiseret feasibility studie af optimale hæmoglobin grænser for blodtransfusion af anæmiske
cancer patienter i behandling med kemoterapi (HaemOPtimal).

H

Morten Mau-Sørensen

2009-12-09
2009-12-16

Pulmonal og systemisk inflammation efter lipopolysaccharidindgift hos raske mennesker
Randomiseret undersøgelse af effekt af intensiv, individuel
ernæringsvejledning til cancerpatienter i
stråleterapi og/eller kemoterapi mod abdominal cancer

H
H

Ronni R. Plovsing
Jens Rikardt Andersen

2009-12-16

Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og
hovedkontrol hos børn med cerebral parese

H

Stig Sonne-Holm

2009-12-16

Sammenligning af effekten af 3 slags nikotintyggegummi til at lindre trangen til at ryge
(nikotintrangen)

H

Philip Tønnesen

2009-12-17

En prospektiv, randomiseret, åben undersøgelse til vurdering af virkningen af in vivo dyrkning ved
hjælp af Anecova ACVD1-Z55 anordningen sammenlignet med in vitro dyrkning hos patienter
med subfertilitet, som gennemgår assisteret reproduktionsmedicinsk behandling

H

Svend Lindenberg

2009-12-17

MULTICENTER FORSØG VEDRØRENDE AUTOMATISK DEFIBRILLATOR-IMPLANTATION: TIL
REDUKTION AF UTILSIGTET BEHANDLING (MADIT-RIT)

H

Michael Højgaard

2009-12-18
2009-12-18

Effekten af PACAP38 på cerebrale hæmodynamik vurderet ved hjælp af 3-Tesla MR- skanner
Et Fase III, multicenter, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, langsigtet
sikkerhedsforsøg i parallelgrupper af MK-4305 hos patienter med primær insomni.

H
H

Mohammad Sohail Asghar
Søren Berg

2009-12-21

Beskrivelse af patienter indlagt med atrieflimren med fokus på NT-ProBNP ved konvertering til
simusrytme

H

René H Worck

2009-12-21

Evaluering af sene kliniske hændelser efter anlæggelse af medicinafgivende stents versus normale
metalstents uden medicin hos risikopatienter:
BAsel undersøgelse af omkostningseffektivitet ved anlæggelse af stents – PROspektiv
undersøgelse med henblik på validering, del II
BASKET-PROVE II

H

Søren Galatius

2009-12-21

Undersøgelse af genetiske polymorfiers betydning for erhvervelse og sygdomsprogression af hivinfektion

H

Henrik Ullum

2009-12-21
2009-12-21
2009-12-21

Retrospektiv opgørelse af albu-alloplastikker indsat på Sjælland i perioden 1980-2008
Effekten af ultralydsvejledt perifer nerveblokade til inguinal herniotomier hos voksne
Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, klinisk multicenterforsøg med deferasirox til
patienter med myelodysplastiske syndromer (lav/int-1 risiko) og jernophobning som følge af
transfusioner (TELESTO).

H
H
H

Hans Chrsitian Plaschke
Finn Østergård Bærentzen
Inge Høgh Dufva

2009-12-21
2009-12-22

Natalizumabbehandling af progressiv multipel sklerose
Anvendelighed af immunhistokemisk Pax-8 ekspression til differential diagnostik mellem
primære, epiteliale ovarietumorer og metastaser til ovariet.

H
H

Finn Sellebjerg
Karen Johanna Elversang

2009-10-12

Et fase 2-, multicenter-, randomiseret, dobbeltblindt, parallelgruppe-, placebokontrolleret forsøg
til vurdering af sikkerheden og effektiviteten af behandling med ustekinumab eller golimumab
hos forsøgspersoner med kronisk sarkoidose.

H,M

Niels Seersholm

2009-10-27
2009-12-08

Kognitiv dysfunktion efter total hofte- eller knæallopplastik i accelereret forløb
Et åbent, randomiseret, 3-armet multicenterforsøg, der skal undersøge den komparative effekt og
sikkerhed ved intravenøs ferricarboxymaltose (Ferinject® høj- og lavdosisregimer) versus oralt
indtaget jern til behandling af jernmangelanæmi hos forsøgspersoner med ikke-dialyseafhængig
kronisk nyresygdom. Eudract nr.: 2009-015579-28

H,M
H,N,SJ

2009-12-16

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, parallelgruppe-, fase II, multicenterforsøg
af 12 ugers varighed med det formål at vurdere virkningen af 60 mg AZD9668 indgivet peroralt to
gange dagligt på strukturelle forandringer i luftvejene hos patienter med kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL) ved hjælp af multi-slice-computertomografi (MSCT).
Eudract nr. 2009-014594-40

H,S

Asger Dirksen

2009-12-21

Randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 4-vejs-overkrydsningsforsøg med dobbeltdummy til karakterisering af tidsprofilerne af FEV1 over 24 timer for 5 µg og 10 µg BI 1744 CL
(peroral inhalation, administreret med Respimat®-inhalatoren) og 18 µg tiotropiumbromid
(peroral inhalation, administreret med HandiHaler®) efter 6 ugers behandling hos patienter med
kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

H,S

Peter Lange

2009-10-12

En retrospektiv registeropgørelse af patienter med lavt differentierede neuroendokrine
karcinomer

H,S,M

Ulrich Knigge

2009-10-21

Intrahepatisk kemoterapi med oxaliplatin hver 2. uge kombineret med systemisk capecitabin og
til patienter med HER2-positive tumorer desuden trastuzumab (Herceptin®) til patienter med
ikke-resektable levermetastaser fra brystkræft. Eudract nr. 2009-014821-17

H,S,M

Dorte L. Nielsen

2009-10-23

MA 0919. Intra-hepatisk kemoterapi med oxaliplatin hver 2. uge kombineret med systemisk
capecitabin og til patienter med HER2-positive tumorer desuden med trastuzumab (Herceptin®)
til patienter med ikke-resektable levermetastaser fra brystkræft. En fase II-undersøgelse af
patienter uden tegn på ekstrahepatisk sygdom.

H,S,M

Dorte L. Nielsen

2009-11-24

Et åbent forsøg som vurderer tilføjelsen af subkutant indgivet golimumab (GLM) til konventionel
behandling med sygdoms-modificerende antireumatisk medicin (disease-modifying antirheumatic
drug = DMARD) hos biologisk-naive deltagere med leddegigt (Del 1) efterfulgt af et randomiseret
forsøg, der vurderer værdien af kombineret intravenøs og subkutan GLM indgift med henblik på
at inducere og opretholde remission (Del 2).

H,S,M

Erik Claes Jensen

Lene Krenk
Anne-Lise Kamper

2009-12-02

En forsøgsudvidelse for patienter med attakvis multiple sklerose, der har deltaget i Genzyme
sponsorerede forsøg med alemtuzumab.
Protokol nummer CAMMS03409. Eudract nr.: 2009-010788-18

H,S,M

Per Solberg Sørensen

2009-10-20

HZC102970: Et effekt- og sikkerhedsforsøg på 52 uger til sammenligning af effekten af tre
dosisstyrker af fluticasonfuroat/GW642444-inhalationspulver med GW642444 på den årlige rate
af eksacerbationer hos forsøgspersoner med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

H,S,M,N

Jørgen Vestbo

2009-12-16

Forsøg til evaluering af forbedret styring af iPTH ved paricalcitolcentreret behandling i forhold til
cinacalcetbehandling med lavdosis-D-vitamin hos hæmodialysepatienter med sekundær
hyperparatyroidisme.
Eudract nr. 2009-011378-14

H,S,M,N

Marianne Rix

2009-12-16

Et åbent, multicenter-, trearmet, randomiseret fase III-forsøg, som sammenligner effekten af og
sikkerheden ved RO5072759 + chlorambucil (GClb), rituximab + chlorambucil (RClb) eller
chlorambucil (Clb) som monoterapi hos tidligere ubehandlede patienter med CLL og
komorbiditeter.
Eudract nr. 2009-012476-28.

H,S,M,N

Christian Geisler

2009-10-21

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med neratinib (HKI-272) efter
trastuzumab hos kvinder med tidligt stadium af brystcancer med HER2/neu-overekspression eller
HER2/neu-amplifikation. Eudract nr.: 2008-007345-31

H,S,M,N,SJ

Bent Ejlertsen

2009-10-22

Immunologisk studie i relation til udbrud af influenza A(H1N1)v i skoler, institutioner og
arbejdspladser i Danmark.

H,S,M,N,SJ

Kåre Mølbak

2009-10-20

Et dobbeltblindet, parallelgruppekontrolleret fase IIb-multicenterforsøg til fastlæggelse af dosis
og undersøgelse af virkning og sikkerhed ved fire doser MP-513 i kombination med igangværende
metforminmonoterapi hos forsøgspersoner med type 2-diabetes mellitus med en open labeludvidelse

H,S,N

Maiken Brix Schou

2009-11-30

Randomiseret, dobbeltblindet multicenterforsøg i fase III til undersøgelse af effekten af og
sikkerheden ved BIBF 1120 i kombination med carboplatin og paclitaxel sammenlignet med
placebo plus carboplatin og paclitaxel hos patienter med fremskreden ovariecancer. Eudract nr.
2008-006831-10

H,S,N

Mansoor Raza Mirza

2009-10-12

Helkrops MRI, konventionel MRI og CT af håndled og 2.-5. MCP-led samt cirkulerende
biomarkører hos patienter med reumatoid artritis i behandling med adalimumab (WRAP)

H,SJ

Mikkel Østergaard

2009-12-17

Sporing af autologe blodtransfusioner

H,SJ

Jakob Mørkeberg

2009-10-01

Ponseti- versus Københavner-metoden ved behandling af klumpfod. Et randomiseret klinisk
prospektivt studie

M

Ole Rahbek

2009-10-01

Undersøgelse af den hemo-neurale hypotese: Har blodgennemstrømningen i hjernen en
indflydelse på hvordan nervecellerne virker og arbejder?

M

Arne Møller

2009-10-02

ESDH 1-10-72-153-12
Vitamin B12 i modermælk i relation til vitamin B12 status hos spædbørn og deres mødre

M

Ebba Nexø

2009-10-02

Virale CNS infektioner
- et klinisk studie af associeret neuropatologi

M

Peter Derek Christian Leutscher

2009-10-08
2009-10-27

Ernæringstilstand hos personer med systemisk sklerodermi
Et singlecenter, randomiseret, dobbeltblindt, klinisk placebokontrolleret forsøg af den optimale
behandlingsperiode og langtidseffekt af Funktionel Elektrisk Stimulation (FES) på natlig
tænderskæren.

M
M

Lotte Fynne
Peter Svensson

2009-11-04

Time-lapse evaluering af embryoudviklingen efter stimulering med hhv Menopur og recombinant
FSH
ESDH 1-10-72-202-12

M

Inge Errebo Agerholm

2009-11-05
2009-11-05
2009-11-05
2009-11-05

Årsag til forhøjet plasma cobalamin
To stykker frugt til type 2 diabetikere?
Lektin vejens aktivering ved reumatoid artrit
Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret enkeltdosisforsøg med henblik på at
vurdere den initiale virkning af canakinumab (ACZ885) med hensyn til de tilpassede ACR Pediatric
30-kriterier hos patienter med systemisk juvenil idiopatisk artrit og aktive systemiske
manifestationer

M
M
M
M

Ebba Nexø
Allan Stubbe Christensen
Christian Gytz Ammitzbøll
Troels Herlin

2009-11-05

Et åbent forlængelsesforsøg med canakinumab (ACZ885) hos patienter med systemisk juvenil
idiopatisk artrit og aktive systemiske manifestationer

M

Troels Herlin

2009-11-05

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret seponeringsforsøg med det formål at
undersøge forebyggelse af opblussen med canakinumab (ACZ885) hos patienter med systemisk
juvenil idiopatisk artrit og aktive systemiske manifestationer

M

Troels Herlin

2009-11-11

Lokalisering af sprogcentre ved funktionel magnetisk resonans hjerneskanning (fMRI)
sammenlignet med positron emissions tomografi (PET)

M

Kennet S. Thorup

2009-11-13

Sandhedsudsagn undersøgt med funktionel magnetisk resonans skanning (fMRI)
ESDH 1-10-72-391-12

M

Martin Dietz

2009-11-17

Et kontrolleret, randomiseret, dobbeltblindt, overkrydsningsforsøg som sammenligner tid til
indsættende smertestillende effekt af to formuleringer af ibuprofen til behandling af smerter
efter oral kirurgi.

M

Sven Erik Nørholt

2009-11-20

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær
dysfunktion - et klinisk randomiseret kontrolleret studie
ESDH 1-10-72-62-13

M

Michael Smærup Brandt

2009-11-24
2009-11-24

Hepatisk insulinfølsomhed og VLDL-triglyceridomsætning
Randomiseret, dobbelt blindet placebokontrolleret undersøgelse af subkutan
immunglobulinbehandling af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikuloneuropati

M
M

Lars Christian Gormsen
Johannes Jakobsen

2009-11-27

Virus i sæd
ESDH 1-10-72-604-12

M

Maja Døvling Kaspersen

2009-11-27

Unge mænds livsstil og sædkvalitet - et epidemiologisk studie i Danmark

M

Cecilia Høst Ramlau-Hansen

2009-11-27

Behandling af patienter med helbredsangst. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af
gruppeterapi (ACT) sammenlignet med en venteliste.
ESDH 1-10-72-254-12

M

Trine Eilenberg

2009-11-27

Etablering og karakterisering af knogle- og bruskceller fra humane embryonale stamceller
ESDH 1-10-72-223-13

M

Helle Lysdahl

2009-11-27

Metodologiske studier af capsaicin-induceret sekundær hyperalgesi hos raske forsøgspersoner.

M

Lars Jelstrup Petersen

2009-11-27

CRYSTAL-AF (CRYptogenic STroke And underLying AF)
ESDH 1-10-72-615-12

M

Christian Gerdes

2009-12-02

Sund nordisk kost i forebyggelsen af det metaboliske syndrom
- Århus universitets del af et multicenter studie

M

Kjeld Hermansen

2009-12-07

Kontrast forstærket CT i forbindelse med HRCT hos patienter mistænkt for interstitiel eller
obstruktiv lungelidelse.

M

Finn Rasmussen

2009-12-17

Udtryk og karakterisering af endogene retrovirus i forbindelse med multiplel sklerose, rheumatoid
arthrit, Crohn's sygdom, Colitis ulcerosa, og Diabetes type 1.
ESDH 1-10-72-388-12

M

Bjørn Nexø

2009-12-17

RENO- OG KREDSLØBSPROTEKTIV EFFEKT AF VITAMIN-D-ANALOG (PARICALCITOL) HOS
PATIENTER MED MODERAT TIL SVÆR KRONISK NYREINSUFFICIENS

M

Thomas Larsen

2009-12-21

Tidlig rehabilitering efter fast-track total hoftealloplastik operation

2009-12-21
2009-10-02

- En undersøgelse af effekten af progressiv styrketræning
Sprog hos børn med autisme
Undersøgelse af strukturelle forandringer i hjerner fra blinde undersøgt med diffusion tensor
imaging (DTI) og stereologi.

M

Lone Ramer Mikkelsen

M
M,H

Cecilia Brynskov
Karl-Anton Dorph-Petersen

2009-10-06

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenter- og parallel-gruppeforsøg over
sikkerheden, tolerabiliteten og effekten af YM150 i kombination med standardbehandling ved
sekundær forebyggelse af iskæmiske vaskulære hændelser hos forsøgspersoner med akutte
koronare syndromer.

M,H

Steen Husted

2009-11-25

ESDH 1-10-72-429-12
Et kontrolleret, randomiseret, åbent multicenterforsøg med det formål at vurdere, om tidlig
påbegyndelse af behandling med everolimus (Certican®) og tidlig seponering af ciclosporin
(Sandimmun Neoral®) til de novo hjertetransplanterede recipienter kan forbedre nyrefunktionen
på lang sigt og forsinke progressionen af kronisk allograftvaskulopati.

M,H

Hans Eiskjær

2009-11-27

MD7110852, et fase IIb-forsøg med dosisvurdering af pazopanib-øjendråber i forhold til
intravitreale injektioner med ranibizumab til behandling af neovaskulær aldersrelateret
maculadegeneration
ESDH 1-10-72-301-12

M,H

Toke Bek

2009-10-27

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med parallelle grupper i fase IIb til
vurdering af effekten af og sikkerheden ved BI 10773 (10 mg og 25 mg) administreret peroralt én
gang dagligt i 78 uger til patienter med type 2-diabetes med utilstrækkelig glykæmisk kontrol, der
får behandling med basal insulin (glargin, detemir eller NPH-insulin) med eller uden samtidig
behandling med metformin og/eller sulfonylurinstof.

M,H,N,SJ

Jørgen Rungby

2009-11-05

Gruppetræning af overaktiv blære hos voksne
ESDH 1-10-72-79-15
Et klinisk, randomiseret, komparativt, ikke blindet studie til afprøvning af effekten af
blæretræning i grupper hos kvindelige patienter med ideopatisk overaktiv blære mod effekten af
blæretræning individuelt hos kvindelige patienter med ideopatisk overaktiv blære.

M,H,S

Kirsten Kaysen

2009-11-05

Styrketræning kombineret med kosttilskud som intervention til genopbygning af muskelmasse
efter strålebehandling for hoved-hals cancer

M,H,S,N

Simon Lønbro

2009-12-21

NEVO II undersøgelsen

M,H,S,N

Jens Flensted Lassen og Helle
Bargsteen

2009-12-07

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med flere doser med det formål at
evaluere sikkerheden, tolerabiliteten og effekten ved AMG 827 hos forsøgspersoner med
psoriasis

M,H,SJ

Knud Kragballe

2009-10-05

Et randomiseret, åbent, enkeltdosis forsøg med dosisoptrapning, der skal undersøge sikkerhed,
tolerans, farmakokinetik og farmakodynamik for pegyleret langtidsvirkende humant
væksthormon (NNC126-0083) sammenlignet med Norditropin NordiFlex&#61666; hos børn med
væksthormonmangel

2009-10-02

Karakterisering af abnormaliteter ved gasudveksling i lungerne hos patienter med kronisk
obstruktiv lungesygdom

N

Ulla Møller Weinreich

2009-10-28
2009-11-03

Effekten af smerte og træthed på kraftproduktionen ved muskelkontraktion
Diagnostik af akutte abdominale tilstande med MR oversigt over abdomen - en sammenligning
mellem CT og MR

N
N

Thomas Graven-Nielsen
Jens Maier

2009-11-11

Bispectral Index (BIS) monitorering af børn ved anæstesi med Propofol-Remifentanyl i Øre Næse
Hals kirurgisk afdeling: er der kliniske fordele?

N

Per Henrik Lambert

2009-11-19

Neurale tilpasninger til styrke- og udholdenhedstræning

N

Dario Farina

2009-11-19

Randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret overkrydsningsforsøg med det formål at
vurdere effekten af en oral enkeltdosis af E-52862 til lindring af smerte i en multimodal,
eksperimentel smertemodel hos frivillige raske mænd

N

Hans Chrsitian Hoeck

2009-12-07

Inter og intra-tester reliabilitetsundersøgelse af måling af diameteren af fascia plantaris ved
ultralydsscanning.

N

Michael Skovdal Rathleff

2009-12-08

Protesefiksation og rehabilitering ved cementeret knæalloplastik operation med eller uden
blodtomhed

N

Ashir Ejaz

2009-12-10
2009-12-14

Mikrobiologisk kontaminering af kirurgiske handsker.
Evaluering af trakealtubens cufftryk og risiko for lækage i forbindelse med terapeutisk køling efter
hjertestop

N
N

Lars Borgbjerg Møller
Meike Tomesch Behzadi

2009-12-17
2009-12-18
2009-10-01
2009-11-26

Øget medicinoptag ved varmestimuleret vaso-motor respons.
Parret Associativ Stimulations (PAS) virkning på menneskes central nervesystem
Inhibition af protein kinase C til reduktion af infarktets størrelse ved akut myokardieinfarkt
Klinisk forsøg til vurdering af den langvarige effekt ved brug af depot-niacin/laropiprant

M,S

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

Jens Sandahl Christiansen

Parisa Gazerani
Natalie Mrachacz-Kersting
Svend Eggert Jensen
Erik Berg Schmidt

2009-12-07

Randomiseret multicenter undersøgelse omhandlende effekten af træning, indlæg samt
steroidinjektion til patienter med fasciitis plantaris.

N,M

Michael Skovdal Rathleff

2009-12-08
2009-10-01

Undersøgelse af samarbejdet mellem de to ben hos raske forsøgspersoner
Reproducerbarhed af densitet og knoglestrukturelle parametre ved HR-pQCT: Fastlæggelse af
variationskoefficient samt inter og intraoperatør præcision.

N,M
S

Natalie Mrachacz-Kersting
Kim Brixen

2009-10-02

”Behandling med ko-colostrum til børn med etableret korttarmssyndrom.”
Et del- projekt i Ph.D. studiet:
Eksperimentelle og kliniske studier af korttarmsyndrom hos børn med fokus på behandling med
ko-colostrum.

S

Lise Aunsholt

2009-10-02
2009-10-06

Behandling af diabetisk makulært ødem med Ranibizumab og laser.
Konsekvenserne af den internationale 2007 definition af myokardieinfarkt undersøgt prospektivt i
en dansk, konsekutiv sygehuspopulation.

S
S

Jesper Pindbo Vestergaard
Lotte Saaby

2009-10-13

Genetiske markører i Færinger tilknyttet Syddansk sklerose klinikkens afsnit på Sydvestjysk
sygehus, Esbjerg (skleroseklinikken, Esbjerg).

S

Stefanie Binzer

2009-10-22

Et fase II-forsøg med standardkemoterapi og panitumumab til patienter med metastaserende
NSCLC udvalgt på basis af mutationsstatus. Éudract nr. 2009-015068-32.

S

Anders Jakobsen

2009-10-28

Kronisk rhinosinuit i en dansk population: evaluering af årsagssammenhæng, forløb og
behandlingsbehov.

S

Bibi Lange

2009-10-28

Vitamin D status hos type 2 diabetikere og hos raske kontroller.
Undersøgelse appliceret på Biobank Diabetes 2 Vejle.

S

Henrik Hey

2009-10-29
2009-11-09

Risikostratificeret strategi til screening for osteoporose: En randomiseret undersøgelse.
Bevægelse og koordinering af skulderbladets muskler blandt patienter med nakke-skulder smerte
sammenlignet med raske kontroller, og effekten af specifik styrketræning og biofeedback-styret
træning - et randomiseret kontrolleret studie.

S
S

Kim Brixen
Karen Søgaard

2009-11-10

Placebokontrolleret undersøgelse af vitamin K3–creme til behandling af cetuximab induceret
folliculitis. EUDRACT.NR. 2009-016591-68.

S

Per Pfeiffer

2009-11-11

Radial neck fracture in children treated with the Centromedullary ESIN, a retrospective study.
Collum radii fraktur hos børn og unge behandlet med ESin teknik.

S

Zaid Al-Aubaidi

2009-11-12

Renal hæmodynamik hos patienter med essentiel hypertension.

S

Mads Damkjær

2009-11-13

Et dobbeltblindet randomiseret fase III-forsøg til vurdering af effekten af og sikkerheden ved
sorafenib sammenlignet med placebo til lokalt fremskreden/metastatisk RAI-refraktær
differentieret thyreoideacancer. Eudract.nr. 2009-012007-25.

S

Lars Bastholt

2009-11-13

Nonkontrast MR angio af underekstremiteten
“Nonenhanced MR angio af lower ekstremities”.

S

Olga Vendelbo

2009-11-13
2009-11-13
2009-11-13

PROJEKTPLAN VEDRØRENDE HUDIRRITATIONSTEST UDFØRT MED10 HUDPLEJEMIDLER.
Immunhistokemiske dobbeltfarvninger til diagnostik af melanocytære hudlæsioner.
Syd Dansk Hypertensions- og Diabetes Studie
Et prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret multicenterstudie af effekten af spironolakton på
blodtrykket hos type 2 diabetikere med behandlingsresistent hypertension. EUDRACT NR.: 2009017033-22

S
S
S

Klaus Ejner Andersen
Patricia Switten Nielsen
Ib Abildgaard Jacobsen

2009-11-26

Undersøgelse af omfanget af H1N1 viræmi blandt symptomfri bloddonorer i forbindelse med
tapning under aktuel epidemi.

S

Stener S. Bernvil

2009-12-10

Prædiktive og prognostiske markører ved monoterapi med irinotecan
til metastaserende colorectal cancer.

S

Anders Jakobsen

2009-12-10
2009-12-21
2009-12-21

Genekspression ved Hereditær Hæmorrhagisk Teleangiektasi.
HMGA2 ekspression i benigne og maligne thyroidealæsioner.
Engelsk tittel: Complex cystic masses and small solid tumours in the kidneys A clinical and experimental trial in diagnostic modalities and minimally invasive percutaneous
ablative approaches.
Dansk tittel: Diagnostik og behandling af komplekse cyster
samt små solide tumorer i nyrerne

S
S
S

Pernille Mathiesen Tørring
Eva M. P. Jensen
Ole Graumann

2009-12-21

Udskillelse af perphenazin i brystmælk og effekt på det ammede barn.

S

Ulla Hedegaard

2009-12-21

Ultralyd-elastografi skanning af patienter med kolorektal cancer.

S

Søren Rafaelsen

2009-12-21

LAR II. Et mikrodialysestudie.

S

Mark Bremholm Pedersen

2009-12-21

Effekt og sikkerhed af en daglig peroral indgift af S06911 (strontiumranelat 2 g/vitamin D3 1000 IE
i en fast kombination) ved vitamin D-mangel til behandling af osteoporotiske postmenopausale
kvinder og mænd.EUDRACT.NR.: 2009-014270-18.
Et 12 måneders prospektivt internationalt fase III-studie af én behandlingsgruppe med åben
forlængelse.

S

Kim Brixen

2009-12-21
2009-12-21
2009-12-21

Årsager til lithium-induceret nyreskade.
Latent cervikal human papillomavirusinfektion.
Effekten af høj-dosis statinbehandling på plaquekompositionen hos patienter med hypertension
og iskæmisk hjertesygdom - vurderet med Virtuel Histologi. EUDRACT.NR.: 2009-017715-15.

S
S
S

Niels Marcussen
Ole Mogensen
Nghi Qui Hung Le

2009-12-23
2009-12-04

(Acadre 18/11717) Odense Børnekohorte.
Et randomiseret, dobbeltblindet forsøg til vurdering af sikkerheden ved og effekten af p38kinasehæmmeren GW856553 hos forsøgspersoner med neuropatisk smerte efter lumbosakral
radikulopati. EUDRACT NR. 2009-012836-33.

S
S,H

2009-12-10

Grundlæggende informationsbearbejdning hos børn med gennemgribende
udviklingsforstyrrelser.

S,H

2009-10-01

GAP Grazax Astma Forebyggelses studie. (original titel: GAP Grazax Asthma Prevention).
EUDRACT.NR.: 2009-011235-12.

S,H,M,N,SJ

Susanne Halken

2009-11-16
2009-12-21

Farmakologiske aspekter af død forårsaget af heroin og metadon forgiftning.
Evaluering af effektivitet og tolerabilitet af depot tapentadol hydroklorid og tapentadol
hydroklorids øjeblikkelige frigivelse efter behov, hos forsøgspersoner med alvorlige, kroniske
smerter, som følge af osteoarthrit i knæet og som tager WHO trin III analgetika, men med
manglende tolerabilitet. Eudract nr. 2009-010425-39.

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

Dorte Christoffersen
Jannie Marion Beier

2009-12-10

Effekter på nyrefunktion og risikofaktorer for hjertekarsygdom ved dual blokade af reninangiotensin systemet og lanthanum behandling hos patienter med nedsat nyrefunktion. Eudract
nr. 2008-004099-26.

S,H,SJ

Peter Thye-Rønn

2009-10-02

DOBBELTBLINDET, PLACEBOKONTROLLERET, DOSISFINDENDE FORSØG TIL VURDERING AF
EFFEKTEN AF OG SIKKERHEDEN VED 50, 100 ELLER 300 MG CELIVARONE ÉN GANG DAGLIGT MED
AMIODARON SOM KALIBRATOR TIL FOREBYGGELSE AF ICD-INTERVENTIONER ELLER DØDSFALD.
Eudract nr. 2008-008412-47.

S,M,N

Axel Brandes

2009-12-21

Nyreprofylakse ved ST-segement elevation myokardieinfarkt og primær PCI.
EUDRACT NR.: 2009-017642-32.

S,M,N

Per Thayssen

Tina Kold Jensen
Jannie Marion Beier

2009-10-26

Livsstil, gener, metabolisme og risiko for hjerte-karsygdom, endokrinologisk sygdom, kræft, og
død.

SJ

Christina Ellervik

2009-10-26
2009-10-26

Immunologiske forandringer ved alders-relateret makula degeneration
JAK2 V617F allelbyrde og STAT3 og STAT5 phosphorylering ved BCR/ABL negative
myeloproliferative neoplasmer

SJ
SJ

Torben Lykke Sørensen
Malene Risum

2009-10-26

Von Willebrand faktor og fysisk aktivitet. Et pilotstudie

SJ

Arne Bremmelgaard

2009-11-03

Diagnostik af akutte abdominale tilstande med MR oversigt over abdomen - en sammenligning
mellem CT og MR

SJ

Jens Maier

2009-11-05

Aminopyrin breath test (ABT) til vurdering af leverfunktionen hos patienter med nedsat
leverfunktion.

SJ

Peter Bytzer

2009-11-10

Forekomsten af irritabel tyktarm og tarmparasitter i Danmark. En Web-baseret
spørgeskemaundersøgelse.

SJ

Peter Mikael Bytzer

2009-12-13
2009-12-13

Tumor suppressoren Cdx-2´s rolle i Wnt signaleringen i tyktarmskræft
IMMUNOLOGISKE MARKØRER OG MEKANISMER VED ALLERGI
MED FOKUS PÅ HUMANT LEUKOCYT-ANTIGEN-G OG REGULATORISKE T-CELLER

SJ
SJ

Anders Krüger Olsen
Thomas Hviid

2009-12-13

IMMUNOLOGISKE MARKØRER OG MEKANISMER VED SEPSIS
– MED FOKUS PÅ HUMANT LEUKOCYT-ANTIGEN-G OG REGULATORISKE T-CELLER

SJ

Thomas Hviid

2009-12-13

Cirkulerende tumorceller i perifert blod ved coloncancer:
Biologisk variation og relation til stadieinddeling

SJ

Morten Thorsteinsson

2009-12-13

Betydningen af insulinresistens ved fertilitetsbehandling. PCOS-patienter sammenlignet med ikkePCOS-patienter i reagensglasbehandling.

SJ

Anne Lis Mikkelsen

2009-12-13

Megakaryocyt morfologi ved primær myelofibrose, polycytæmia vera og essentiel trombocytæmi.
Morfometrisk analyse af kerne- og cytoplasma form og størrelse samt farvereaktion for PSTAT 3 &
5, korreleret til JAK2 V617F mutation og konventionelle histologiske kriterier.

SJ

Ann Brinch Madelung

2009-12-14

”Træning af patienter med hoftenære frakturer i tværkommunalt regi
– et klinisk randomiseret studie.”

SJ

Jan Overgaard

2009-10-04

Personlighedsforstyrrelse hos unge: En undersøgelse af sammenhænge mellem psykopati,
mentalisering og type af voldelig kriminalitet blandt unge kriminelle, og en undersøgelse af Millon
Adolescent Clinical Inventorys psykometriske egenskaber

2009-12-10

Effekter på nyrefunktion og risikofaktorer for hjertekarsygdom ved dual blokade af reninangiotensin systemet og lanthanum behandling hos patienter med nedsat nyrefunktion. Eudract
nr. 2008-004099-26.

SJ,H,S,M,N

SJ,H,SJ

Mickey Kongerslev

Peter Thye-Rønn

