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Projekttitel
2010-01-04
Gode vibrationer - kan vi bruge vibrationer til at finde ud af, hvad der gør "ondt i ryggen".
2010-01-05
D vitamin mangel blandt frihedsberøvede og effekten på sygelighed og livskvalitet under
behandling med varierende doser af D vitamin.

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
S
Jan Hartvigsen
S
Henrik Hey

2010-01-18
2010-01-18

Kabinepersonalets fysiske arbejdsmiljø - delprojekt 2
Undersøgelse af stamceller fra knoglemarv og fedtvæv hos raske og patienter med hjertesygdom

H
H

Jesper Sandfeld
Jens Kastrup

2010-01-18
2010-01-18
2010-01-18

Real-time PCR til diagnostik og behandlingskontrol af schistosomiasis
Effekten af træning på koronar flow reserve hos patienter med iskæmisk hjertesygdom
Livskvalitet, fysisk og psykisk velbefindende, egenomsorg og inflammatoriske markørers betydning
for graviditetsudkommet hos gravide kvinder med diabetes

H
H
H

Jørgen Kurtzhals
Martin Snoer
Elisabeth R. Mathiesen

2010-01-18

Ultralydspåvisning af sten i urinvejene ved hjælp af color Doppler ringefænomen sammenholdt
med lavdosis CT uden kontrast.

H

Rikke Rass Winkel

2010-01-22

Sammenligning af en biolimus-eluerende stent med bionedbrydelig polymer med en bare-metal
stent uden belægning hos patienter med ST-elevations myokardieinfarkt (STEMI)

H

Thomas Engstrøm

2010-01-22
2010-01-25
2010-01-26
2010-01-27
2010-01-27
2010-01-27
2010-01-29

Karakterisering humane c-Kit (CD117) positive celler fra fostervand opsamlet til fødselstermin
Hjernestammerefleks ændringer hos patienter med spændingshovedpine
MicroRNA Ekspression af uveale melanomer i korrelation til overlevelse.
Københavns Familiebank - kortlægning af almindelige arvelige variationer
Anvendelse af ultralyd til bestemmelse af korrekt placering af endotracheal tube
Effekten af kronisk hæmodialysebehandling på hjerte-karsystemet
Hjertets sympatiske nerveaktivitet vurderet ved 123I-MIBG, biomarkører og genekspression hos
terminale hjertesvigt patienter med og uden ”left ventricular assist device” (LVAD).

H
H
H
H
H
H
H

Roberto S. Oliveri
Lars Bendtsen
Ann-Cathrine Larsen
Niels Tommerup
Søren Bache Larsen
Martin Krakauer
Philip Hasbak

2010-01-29

Apopleksi og Aldring - en prospektiv analyse af de ældste

H

Louisa M. Christensen

2010-01-29

Effekten af Transversus abdominis plane (TAP) blok på patienter, der får foretaget laparoskopisk
cholecystektomi i dagkirurgisk regi.

H

Pernille Lykke Petersen

2010-01-29
2010-02-01
2010-02-01

Adaptive CRT Studie (aCRT-algoritme)
Prædiktion af smertesensitivitet ved akut inflammatorisk smerte
Behandling af brandsårsar med fraktioneret nonablativ laser: En randomiseret intra-individuel
undersøgelse med histologisk evaluering

H
H
H

Christian Hassager
Mads U. Werner
Merete Hædersdal

2010-02-01
2010-02-01

Refeeding syndrom patofysiologi
Måling af hjertets pumpekraft : Vurdering af ny metode med henblik på præcision og i forhold til
de aktuelle benyttede metoder.

H
H

Jens Rikardt Andersen
Hasse Møller-Sørensen

2010-02-01

Alginat fibres effekt på kropsvægt og risikomarkører for type 2 diabetes, og hjertekarsygdom
(Algobes II B272)

H

Arne Astrup

2010-02-01

Prædiktive faktorer for behandlingsrespons hos unge patienter med Diffust Storcellet B-celle
Lymfom (DLBCL)

H

Mette Ølgod Pedersen

2010-02-01
2010-02-01

Produktion af vitamin D metabolitter ved UV-bestråling via solarium.
En retrospektiv farmakogenetisk analyse af patienter med forhøjede leverenzymværdier (Hy’s lawtilfælde eller ASAT/ALAT > 10 x ULN) i kliniske forsøg med CCOX189A0117, CCOX189A2332,
CCOX189A2369, CCOX189A0126, CCOX189A0112, CCOX189A0109 eller CCOX189A2361

H
H

Louise Lind Schierbeck
Hans-Henrik Ibfelt

2010-02-11

Vævsdoppler ekkokardiografi til tidlig opsporing af kardiel påvirkning ved type 1 diabetes mellitus

H

Magnus Thorsten Jensen

2010-02-11
2010-02-11

Mikromiljøets betydning for epithelial differentiering, stamceller og carcinogenese
Topoisomerase1 og topoisomerase2A gen kopi antal i colorectal cancer med og uden mismath
repair defekt.

H
H

Sally Dabelsteen
Dorte Linnemann

2010-02-12
2010-02-12
2010-02-12
2010-02-15

Forsøg med ny medicin MK-0646 mod metastatisk kolerektal cancer
Danish Eurythmics Prolongation Study (DEP study)
Undersøgelse af immunsystemets funktion hos raske børn
Betydning af neutraliserende antistoffer som prædiktor for opnåelse af effekt af antiviral
behandling hos patienter med kronisk hepatitis C

H
H
H
H

Ole Larsen
Signe Schmidt
Helene Ingels
Nina Weis

2010-02-16

Et multicenter, parallelt, kontrolleret, randomiseret, enkel-blindet klinisk forsög med en ny
peritoneal dialyseväske med lavt natrium indhold til patienter med höjt blodtryk, som behandles
med kontinuerlig ambulant (CAPD) eller automatiseret peritoneal dialyse (APD).

H

Thomas Elung-Jensen

2010-03-03

Mekanismer for fremkomst af de typiske histologiske og strukturelle forandringer ved Arytmogen
Højre Ventrikel Kardiomyopati (ARVC)(MYBI-ARVC forsøget)

H

Jesper Hastrup Svendsen

2010-03-03
2010-03-03

Genekspressionen under graviditet hos kvinder med reumatoid artrit
Betydning af anti-TNFa behandling for skeletmuskler -undersøgt hos patienter med rheumatoid
artrit

H
H

Vibeke Zoffmann
Ulla Ramer Mikkelsen

2010-03-04

Forsøg med ny medicin (V503) mod Human Papillomavirus (HPV)

H

Jesper Mehlsen

H

Lis Hentze Poulsen

2010-03-04

2009-015500-26
ATLAS, Pilotstudie
CP204OC
Undersøgelsen er et ikke-blindet 3 x 3 cross-over kontrolleret pilotstudie, der inkluderer 80
deltagere med ileostomi, hvori graden af lækage ved brugen af Atlas stomibasisplade sammenlignes
med Hollister Conform 2 og SenSura Click (2-stks).

2010-03-04
2010-03-08
2010-03-08

Feberkramper efter MFR-vaccination - et genetisk associationsstudie.
Optimal ski træning til langvarig langrendspræstation
Nonmyeloablativ konditionering med rituximab før og efter transplantation efterfulgt af
stamcelletransplantation fra beslægtet eller ubeslægtet donor hos patienter med fremskreden
kronisk lymfatisk leukæmi: en multicenterundersøgelse

H
H
H

Anders Hviid
Jørn Wulff Helge
Niels Smedegaard Andersen

2010-03-08

Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på morfinforbrug, smerter og gangfunktion efter knæalloplastik

H

Pia Jæger

2010-03-08

Har hypoglykæmi iskæmisk og pro-arytmisk effekt hos patienter med type 2 diabetes med og uden
iskæmisk hjertesygdom?

H

Maria Jersild Jespersen

2010-03-08

Effekten af Transversus abdominis plane (TAP) blok versus sårinfiltration versus placebo på
patienter, der får foretaget åben lyskebrok i dagkirurgisk regi.

H

Pernille Lykke Petersen

2010-03-09

TAILOR. Trombocytes And IndividuaLization of ORal antiplatelet treatment after percutaneous
coronary intervention
(Trombocytter og individualiseret oral antitrombotisk behandling efter perkutan koronar
intervention)

H

Lene Holmvang

2010-03-09

Model for udvikling af appetitvækkende, energi- og proteinrige fødevarer
til ernæringsrisikopatienter
Delprojekt 4: effekt på fysiologiske funktioner og livskvalitet

H

Janice Sorensen

2010-03-09

Et randomiseret, kontrolleret forsøg til undersøgelse af ACZ885 (canakinumab) til behandling og
forebyggelse af anfald af urinsyregigt hos patienter med hyppige anfald, hvor NSAID’er og/eller
colchicin er kontraindiceret, ikke tolereret eller ikke effektivt

H

Charlotte Egsmose

2010-03-09

Et åbent langtidsforsøg med teduglutid til forsøgspersoner med parenteralt ernæringsafhængigt
korttarmssyndrom, som har gennemført forsøg CL0600-020.

H

Palle Bekker Jeppesen

H

Mubeena Aziz

2010-03-10

Eudract nr. 2009-011679-65
Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og metabolisk komorbiditet -med særlig fokus på
hjertekarsygdomme

2010-03-10

ADMINISTRATION AF DEUTERIUM OXID MED HENBLIK PÅ AT MÅLE INDBYGNING AF
DEUTERIUMMÆRKEDE AMINOSYRER I MUSKELPROTEIN SAMT MÅLING AF MUSKELPROTEINERNES
NEDBRYDNINGSRATE

H

Lars Holm

2010-03-10
2010-03-11

Intermediær terapi – Effekt på mortalitet efter akut abdominalkirurgi
FORTIFY ICD. UNIFY CRT-D. VURDERING AF NY TEKNOLOGI
-09-084-EU-HV

H
H

Morten Vester-Andersen
Regitze Videbæk

2010-03-16
2010-03-19
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29

Gastrointestinal toksicitet i forbindelse med allogen knoglemarvstransplantation
Effekten af zink-kosttilskud hos patienter med porfyri
Astma – en mere alvorlig sygdom hos ældre?
Bivirkninger ved CT og MR-skanninger med og uden anvendelse af kontrastmiddel
Parfumeallergi- forbedring af metoden til påvisning af parfumeallergi og påvisning af de involverede
kosmetiske produkter.

H
H
H
H
H

Peter Erik Lotko Pontoppidan
Hans Christian Olsen Wulf
Vibeke Backer
Manal Azzouz
Maria Vølund Heisterberg

2010-03-29

Thyroidea hormon og obstetrisk outcome - et studie af thyroideahormonstatus hos danske gravide
kvinder i første trimester

H

Ulla Feldt-Rasmussen

2010-03-31

Undersøgelse af genetiske polymorfiers betydning for forekomst af jernmangel hos bloddonorer

H

Henrik Ullum

2010-01-29
2010-01-26

Lymfedrænagereservekapacitet
Langtidsopfølgning af forsøgspersoner behandlet med AA4500 i forsøgene AUX-CC-854, AUX-CC856, AUX-CC-857/AUX-CC-858, og AUX-CC-859

H,H
H,N

Mads Radmer Jensen
Allan Ibsen Sørensen

2010-01-25

ET RANDOMISERET, DOBBELTBLINDT, DOBBELTDUMMY, MULTINATIONALT, MULTICENTER- OG
FASE III-FORSØG MED PARALLELLE GRUPPER MED DET FORMÅL AT VURDERE EFFEKTEN AF OG
SIKKERHEDEN VED (LMW) HEPARIN/EDOXABAN VERSUS (LMW) HEPARIN/WARFARIN HOS
FORSØGSPERSONER MED SYMPTOMATISK DYB VENETROMBOSE OG/ELLER PULMONAL EMBOLI

H,S

Christian Torp-Pedersen

2010-03-31

Et prospektivt, randomiseret, åbent, parallelt, komparativt multicenterforsøg med det formål at
vurdere effekten af AQUACEL®Ag-forbindingen og Urgotul® Silver-forbindingen på opheling af
kroniske bensår

H,S,M

2010-03-18

Forskelle i medicinomsætning, behandlingseffekt og bivirkninger hos børn og unge voksne med
blod- og lymfeknudekræft

H,S,M,N

2010-01-25

Et randomiseret, åbent, fase III-forsøg med to grupper til undersøgelse af neratinib plus paclitaxel
versus trastuzumab plus paclitaxel som førstevalgsbehandling til forsøgspersoner med ErbB-2positiv, lokalt recidiverende eller metastatisk brystcancer.

2010-01-27

Eudract. nr. 2008-007803-10
Et klinisk resultatforsøg af Darapladib i forhold til placebo til sammenligning af forekomsten af
væsentlige kardiovaskulære hændelser (MACE) hos forsøgspersoner efter akut koronart syndrom.

2010-03-05

Forekomsten af nasopharyngeal HPV hos danske læger og sygeplejersker, der behandler patienter
med HPV relaterede sygdomme

2010-01-29

Et fase 3 randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-og Oxycodon-kontrolleret multicenterstudie af
effekten og sikkerheden af Tanezumab hos patienter med slidgigt i knæ eller hofte.

2010-02-18

Eudract.nr. 2009-013329-41
Et randomiseret dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg til vurdering af effekten af taspoglutid
(RO5073031) på kardiovaskulære resultater hos forsøgspersoner med utilstrækkeligt kontrolleret
type 2-diabetes og dokumenteret kardiovaskulær sygdom.

Finn Gottrup

Kjeld Schmiegelow

H,S,M,N,SJ Michael Andersson

H,S,M,N,SJ Steen Elkjær Husted

H,S,M,SJ

Kristian Kofoed

H,S,N

Henning Bliddal

H,S,N

Sten Madsbad

Anny Biehl

2010-02-12

Værnepligtiges helbred.
En undersøgelse af sundhedstilstanden blandt værnepligtige på Kongeskibet Dannebrog og i Den
Kongelige Livgarde i sommeren 2009 og sommeren 2010.

H,SJ

2010-01-25

En sammenligning af prasugrel på tidspunktet for perkutan koronar intervention (PCI) eller som
forbehandling på diagnosetidspunktet hos patienter med ikke-ST-elevationsmyokardieinfarkt
(NSTEMI): ACCOAST-forsøget

M

Steen Elkjær Husted

2010-01-25

EFFEKTEN AF GABAPENTIN PÅ THORACAL EPIDURAL ANALGESI EFTER THORACOTOMI – EN
RANDOMISERET, DOBBELTBLIND, PLACEBOKONTROLLERET UNDERSØGELSE
ESDH 1-10-72-539-12

M

Hans K. Pilegaard

2010-01-27

L-NMMA’S EFFEKT PÅ NYREFYSIOLOGISKE OG KARDIOVASKULÆRE VARIABLE HOS RASKE
FORSØGSPERSONER I ET RANDOMISERET, PLACEBO-KONTROLLERET, OVERKRYDSET DOSISRESPONS-STUDIUM

M

Frank Holden Christensen

2010-02-04

Et klinisk forsøg til vurdering af tolerabilitet og sikkerhed ved brug af GRAZAX® hos voksne med
græspollen-allergi

M

Ronald Dahl

2010-02-04

ESDH 1-10-72-610-12
Magnesium & obstruktiv lungesygdom

M

Mette Konow Bøgebjerg Dolberg

2010-02-04

Delstudie: Dagligt Mablet-tilskud til KOL-patienter
Magnesium & obstruktiv lungesygdom

M

Mette Konow Bøgebjerg Dolberg

2010-02-04

ESDH 1-10-72-123-13
Magnesium & obstruktiv lungesygdom

M

Mette Konow Bøgebjerg Dolberg

2010-02-04

Delstudie: Metacholin-provokation af Mablet-behandlede astmatikere.
Magnesium & obstruktiv lungesygdom

M

Mette Konow Bøgebjerg Dolberg

M

Ole May

Delstudie: Farmakokinetik-studie af Mablet som oralt tilskud og MgSO4 ved infusion.

2010-02-04

Delstudie: Dagligt Mablet-tilskud til steroid-resistente svære astmatikere.
Effekten af Enhanced External Counterpulsation (EECP) på venstre ventrikels systoliske og
diastoliske funktion vurderet med vævs Doppler og speckle tracking, EECP-VV

2010-02-09

Kronisk inflammation og cancer - med fokus på neutrofile leukocytter, monocytter og makrofager
ved solide tumorer

M

Andreas Carus

2010-02-11
2010-02-11

Undersøgelse af indeklima og helbed blandt plejehjemsbeboere
Cerebral respons hos idiopatisk fækal inkontinente behandlet med bilateral sakral nerve stimulation
vurderet ved PET-scanning

M
M

Torben Sigsgaard
Jakob Kjeldgaard Jakobsen

2010-02-11

Topikal lidokain: Undersøgelse af neurofysiologiske prædiktorer for effekt af lidokainplaster (5 %)
hos patienter med perifere neuropatiske smerter

M

Nanna Brix Finnerup

2010-03-03

Perkutan vertebroplastik vs. konservativ behandling af patienter med osteoporotiske vertebrale
kompressionsfrakturer. Et randomiseret kontrolforsøg

M

Efe Levent Aras

2010-03-04
2010-03-04

Rehabilitering efter fast-track knæalloplastik
Perfusions- og diffusionsvægtet Magnet Resonans (MR) skanning ved tumor cerebri. Diagnose og
prædiktion af tumortype og -grad samt vurdering af behandlingsrespons.

M
M

Kristian Larsen
Anna Tietze

2010-03-11

ESDH 1-10-72-291-13
PET undersøgelse af hjernens iltforbrug, blodgennemstrømning og ammoniakoptagelse under og
efter en akut episode med hepatisk encefalopati

M

Gitte Aarøe Dam

2010-03-18
2010-03-25

Sprog i hjernen: fMRI-studier af hjerneaktivitet og sprogforståelse
Gravides bevægelsesmønster

M
M

Ken Ramshøj Christensen
Per Ovesen

2010-03-25

ESDH 1-10-72-190-16
Emotionelle betydningsfulde aktiviteter i neurorehabilitering

M

Jim Jensen

M

Eduardo A. Garza Villarreal

2010-03-25

- et hypotesegenererende EEG studie.
En fMRI-undersøgelse af neurale generatorer for hhv. MMN og ERAN, i forbindelse med
manipulation af akkorder.

2010-03-25

Sammenligning af farmakokinetiske profiler af GH ordineret enten som en enkelt injektion eller som
en infusionkombineret med eller uden fysiske øvelser hos voksne patienter med
væksthormonmangel (AGHD)

M

Jurgita Janukonyte

2010-03-26
2010-03-26

Immunregulatoriske mekanismer hos patienter med Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom
Estimering af ødem, temperatur og inflammation hos nyopererede total hoftealloplastik patienter.
Et metodestudie.

M
M

Maja Ølholm Vase
Trine Nøhr winding

2010-01-15

Randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret, multinational multicenterundersøgelse til
vurdering af effekt og sikkerhed af peroralt BAY 63 2521 (1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg 3 gange
dagligt) til patienter med kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (Chronic
Thromboembolic Pulmonary Hypertension (CTEPH)). CHEST-1-undersøgelsen

M,H

Jens Erik Nielsen-Kudsk

2010-01-15

ESDH 1-10-72-26-13

M,H

Jens Erik Nielsen-Kudsk

Langtidsforlængelses-, multinational multicenterundersøgelse til vurdering af sikkerhed og
tolerabilitet af peroralt BAY 63 2521 (1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg 3 gange dagligt) til patienter
med inoperabel kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH) eller recidiverende eller
persisterende pulmonal hypertension efter kirurgisk behandling.). CHEST-2-undersøgelsen

2010-01-25

2010-02-05

2010-01-28

Ofatumumab versus rituximab salvage-kemoimmunterapi efterfulgt af ASCT ved recidiverende eller
refraktært DLBCL
ESDH 1-10-72-353-12
Langsigtet, enkelarmet, ikke-blindt forsøg for at vurdere sikkerheden ved og tolerabiliteten af
selexipag (ACT-293987) til patienter med pulmonal arteriel hypertension.
ESDH 1-10-72-193-13
Et 26 ugers, multinationalt, multicenter, åbent, toarmet, parallelt, “treat to target”forlængelsesforsøg til sammenligning af sikkerheden ved og effekten af opløselig
insulinanalogkombination (SIAC) en gang dagligt plus måltidsinsulin aspart til de resterende
måltider vs. basal bolus-behandling med insulin detemir plus måltidsinsulin aspart hos
forsøgspersoner med type 1-diabetes

M,H

Judit Meszaros Jørgensen

M,H

Jens Erik Nielsen-Kudsk

M,H,N

Kjeld Hermansen

2010-01-29

Påvirkning af hæmostasen ved langvarig asparaginase behandling til børn og unge med ALL

M,H,S

Birgitte Klug Albertsen

2010-02-11
2010-02-17

ESDH 1-10-72-304-15
Kan oplevelsen af at modtage en behandling påvirke bearbejdningen af smerte?
Konservativ behandling versus primær osteosyntese med prækontureret skinne med vinkelstabile
skruer ved forskudte midtclaviculære frakturer. Et prospektivt randomiseret multicenterstudie.

M,M
M,S,M

Gitte Uldall Laue Petersen
Carsten Moss Jensen

ESDH 1-10-72-418-12 / M-N-20090054
2010-01-27

Undersøgelse af lugtesansen hos patienter henvist til udredning for demens

N

Ib Thrane Christensen

på Geriatrisk afdeling, Aalborg Sygehus.
2010-01-27
2010-01-27

Præanalytiske forholds betydning for gen ekspressionsprofiler
Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med
Modic-forandringer type 1.

N
N

Henrik B. Krarup
Anette Lehmann

2010-01-28
2010-02-02

Aktivering af de dybe nakkeekstensorer (nakkestrækkere) hos personer med nakkesmerter
SENSORISKE MANIFESTATIONER AF EKSPERIMENTEL
LED- OG MUSKELSMERTE HOS RASKE PERSONER

N
N

Deborah Falla
Thomas Graven-Nielsen

2010-02-09

Vurdering af patienters risiko for postoperative lav oxygenering ved non-invasiv præoperativt
estimering af abnormiteter i lungernes gasudveksling.

N

Kjeld Asbjørn Jensen Damgaard

2010-02-17

Undersøgelse af sammenhængen mellem soluble HLA-G koncentrationen hos normale nyfødte og
barnets HLA-G14 basepar insertions/deletions genotype, moderens soluble HLA-G koncentration og
moderens HLA-G14 basepar insertions/deletions genotype

N

Ole Bjarne Christiansen

2010-02-22
2010-03-25

Undersøgelse af samspillet mellem visuel og proprioceptiv information under gang
Anvendelse af drænblod til autotransfusion efter knæ- og hofte alloplastikoperation, hvor der er
anvendt lokal infiltrationsanalgesi med Ropivacain

N
N

Natalie Mrachacz-Kersting
Sten Rasmussen

2010-03-26

Metodestudie til vurdering af Transversus-Abdominis-Plane -kateter, som smertebehandling til
åben colonkirurgi.

N

Nils Bjerregaard

2010-01-22

En Fase 3, multicenter, Placebo-kontrolleret, randomiseret, dobbeltblindet, 12-ugers undersøgelse
med en open-label forlængelsesperiode til evaluering af virkningen og sikkerheden af AMR101 i
patienter med fastende triglyceridniveauer >500 mg/dL og <2000 mg/dL: The AMR101 MARINE
Study

N,H

Erik Berg Schmidt

2010-01-28

Effekt af eksperimentelt fremkaldt lænderygsmerte på lændemuskelaktivitet under uventede
holdningsændringer

N,M

Shellie Boudreau Christensen

2010-02-02
2010-03-25

Videnskabelig undersøgelse af moderkagens funktion hos væksthæmmede fostre.
Diffus noxious inhibitorisk kontrol (DNIC) hos raske forsøgspersoner og hos patienter med kronisk
orofacial smerte

N,N
N,N

Anne Sørensen
Kelun Wang

2010-02-17

Konservativ behandling versus primær osteosyntese med prækontureret skinne med vinkelstabile
skruer ved forskudte midtclaviculære frakturer.
Et prospektivt randomiseret multicenterstudie.

N,S,M

Carsten Moss Jensen

2010-01-19

Motion og emotion: Effekten af aerob holdtræning og gruppesamtaler på livskvalitet,
glukoseomsætning og kropssammensætning ved PCOS – et pilotstudie.

S

Kirsten Kaya Roessler

2010-01-20

Fra Akutte til kroniske Postoperative Smerter: Betydningen af postoperative meddelte smerter.
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Muskulære forandringer hos elite triathleter i forbindelse træthed og glykogen niveu i
restitutionsfasen: helmuskel, muskelfiber og cellesignal påvirkninger.
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En ny Hverdag - Rehabilitering og mestring af senfølger efter kurativ strålebehandling for
prostatacancer.
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Sammenligning af Biomarkører i fraførende tumorvene, tumor og perifert blod
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Effekten af Lactobacilli på Bakteriel Vaginose. Et prospektivt, randomiseret, dobbelt-blindet og
kontrolleret forsøg. EUDRACT NR.: 2009-017660-16.
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Ændringer i telomer længde over tid i blodets celler.
Sammenligning af mutation i nucleophosmin genet (NPM1) og overekspression af Wilms Tumor
genet (WT1) som markører for restsygdom hos patienter med akut myeloid leukæmi (AML).
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MAD-skinners effekt på obstruktiv søvnapnø og snorken hos syge og raske patienter.
Betydningen af immunhistokemisk dobbeltfarvning for proliferationsmarkøren Ki67/pancytokeratin KL1 og for &#945;-kæder af kollagen IV for den mikroskopiske differentialdiagnose af
kræft versus autoimmun betændelse i bugspytkirtlen.
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Oro- og hypopharynx cancere: CD34, &#945;-SMA, MMP-2 og MMP-9 ekspression korreleret til
kliniske og histopatologiske parametre.
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Projekt skolecykling.
Systemisk lupus erythematosus, SLE, i Region Syddanmark. Kliniske, kardiovaskulære og
immunologiske aspekter.
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Evaluering af effekten ved behandling med nye ernæringsrigtige barer på livskvalitet,
muskelfunktion og medicinforbrug, hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).
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Knoglens struktur ved anoreksia nervosa.
Advances in food quality and nutrition.
Ultralyd-elastografi skanning af patienter med rektal cancer i forbindelse med præoperativ
kemostråle behandling.
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Reproducibility Study of Coronary Computed Tomographic Angiography in Patients of Intermediate
Risk of Coronary Artery Stenoses (ReSCAN).
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En undersøgelse af helbred og funktionsevne af fødselsårgangene 1910 og 1915.
Prædiktion af behandlingseffekt ved kemoterapi og anti-VEGF-A behandling af patienter med
metastaserende colorectal cancer på basis af molekylærbiologiske markører.
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Neoadjuverende kemoterapi og biologisk behandling til patienter med lokalavanceret colon cancer.
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Et multicenter-, dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret, parallelgruppe-,
udtrædelsesforsøg til evaluering af sikkerheden og effekten af rabeprazol med forsinket frigivelse
hos 1-11 måneder gamle pædiatriske forsøgsdeltagere med symptomatisk/erosiv gastroøsofagal
reflukssygdom (GERD). EUDRACT.NR.: 2008-004847-12.
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et multinationalt, randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret studie til at undersøge
virkning og bivirkninger af palonosetron og dexametason plus neurokinin1-receptorantagonisten
fosaprepitant dimeglumine eller placebo hos patienter, der behandles med stråleterapi og
konkomitant ugentlig cisplatin. Eudract nr. 2009-014691-21.
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Fase II studie med temozolomid i kombination med Vorinostat til patienter med hjernemetastaser
fra malignt melanom. EUDRACT.NR. 2009-017244-13.
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ARCTIC-AF: Et pilotfase 2-, randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret multicenterforsøg til
vurdering af sikkerhed, tolerabilitet og foreløbig effekt af oral K201 til forebyggelse af tilbagefald af
atrieflimmer (AF) hos forsøgspersoner efter konvertering fra AF. Eudract nr. 2009-017838-44

2010-03-25

NN1250-3643. Et 52-ugers kontrolleret, åbent, multicenter, multinationalt, toarmet, parallelt
”treat-to-target” ekstensionsforsøg til sammenligning af sikkerheden ved og effekten af SIBA og
insulin glargin, begge injiceret en gang dagligt i kombination med orale antidiabetika (OAD) i
forsøgspersoner med type 2-diabetes mellitus efter en forudgående 52-ugers behandling med SIBA
eller insulin glargin kombineret med OAD(er) i forsøg NN1250-3579. Eudract nr. 2009-015754-38.

S,H,M,SJ

2010-03-25

MINI-TUB REGISTRERINGSSTUDIE
Prospektivt Registreringsstudie af Sentinel Node (SN) Positive Melanom Patienter med minimal SN
tumorbyrde behandlet uden kompletterende lymfeknude dissektion (CLND)
Et prospektivt, multicenter, enkelt-arms registreringsstudie
inden for EORTC Melanom Gruppe netværket.
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Etablering af referencemateriale 6 mdr. post partum vedrørende undersøgelse af bækkenbunden
hos primipara, der har fået sutureret en grad 2. bristning.
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Ergoterapeutisk intervention til kræftpatienter - et randomiseret kontrolleret studie.
Intrakutan sutur versus staples til lukning af sectiocicatrice: Et prospektivt randomiseret
enkeltblindet case-kontrol studie med casen som egen kontrol.
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Neonatal asfyksi og inflammatoriske biomarkører: Har analyse af cytokiner, neuroprotektorer og
respektive gener en prognostisk værdi?
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En undersøgelse af oplevelsen af en prriktest
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Statinbehandling og Vitamin D
Vitamin-D status hos gymnasieelever - pilotprojekt, Køge Sygehus
Prospective Hemodynamic Assessment by Metabolic exercise testing in asymptomatic aortic
stenosis (PHAME – in asymptomatic aortic stenosis)
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Et randomiseret, ikke-blindt fase III-forsøg med intravenøs jernisomaltosid 1000 (Monofer®) som
monoterapi (uden erytropoietiske vækstfaktorer) sammenlignet med peroralt jernsulfat til
forsøgspersoner med ikke-myeloide maligniteter forbundet med kemoterapi induceret anæmi
(CIA).
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Tarmfloraens gensammensætning i relation til vægtkontrol, fedtlever og det metaboliske syndrom
hos svært overvægtige børn.
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Pharmakogenetik hos patienter med myelomatose behandlet med interferon-alpha. Et prospektivt
studie af patienter behandlet med melphalan, prednisolon og interferon-alpha.
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