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En åben forsøgsforlængelse med det formål at vurdere sikkerheden ved langtidsdosering af
romiplostim til trombocytopeniske forsøgspersoner med myelodysplastiske syndromer (MDS)
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Påvirkning af lungefunktion efter anlæggelse af bilateral-dual TAP-blok.
Videnskabelig undersøgelse af birketræssaft for immunregulerende egenskaber samt undersøgelse
af potentialet for brug af birketræssaft i forbindelse med behandling af patienter med birkepollen
allergi.
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Randomiseret interventionsstudie af effekten af vægttab hos overvægtige patienter med
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Oxyntomodulins virkning på ventrikeltømningshastighed, appetit, fødeindtagelse og basalt
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Smerteopfattelse ved Alzheimers sygdom
- et metodestudie
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En klinisk kontrolleret undersøgelse af akupunktur til behandling af voksne patienter med
tandlægeskræk
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2010-10-19

Local tissue water – Distinguishing Lymphoedema from Lipoedema
Anvendelse af humant levervæv, bugspytkirtelvæv og fedtvæv i forbindelse med
lægemiddeludvikling indenfor type 2 diabetes på Novo Nordisk A/S

H
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ScO2 og Cardiac Output - sammenlignende undersøgelse på hæmodialysepatienter
Udbredelse af psoriasisartrit hos voksne med psoriasis: En vurdering fra dermatologisk praksis
Tilstedeværelse af ondartede celler i kryopræserveret ovarievæv
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Biomarkører i Psoriasis
Effekten af Gastric-bypass på ovariefunktion og PCOS
Forudsigelse af tocilizumabs effekt hos leddegigt-patienter ved hjælp af genetiske markører
Undersøgelse af effekten af L-arabinose i måltid på glukoseomsætningen hos raske mænd
Et eksploratorisk forsøg med det formål at undersøge desmosinniveauer i plasma/urin/sputum hos
patienter med alfa-1-antitrypsinmangel

H
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HPV-forekomst i adenocarcinom i livmoderhalsen diagnosticeret i Patologiafdelingen, Hillerød
1999-2009.
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Tove Nørgaard
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2010-11-03
2010-11-04
2010-11-04

Hæmodynamisk respons på mekanisk stimulation af a. carotis
Effekten af 12 ugers cykeltræningsprogram hos patienter med Juvenil dermatomyositis (JDM).
Har generne betydning for morfins smertestillende effekt hos syge børn?
Undersøgelse af genetisk, epigentisk og transkripttorisk forskel på enæggede tvillinger, diskordante
for atopisk eksem

H
H
H
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Pernille Raasthøj Mathiesen
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Effekten af Adductor-Kanal-Blokade (AKB) hos patienter efter knæ-artroskopi

H

Malene Espelund
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Eudract nr. 2010-022849-19
Afprøvning af CARP (Compression Anastomotic Ringlocking Procedure)
Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret parallelgruppeforsøg med henblik på at
vurdere AFQ056 hos voksne patienter med fragilt X-syndrom

H
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Genetisk disposition for skizofreni: Forekomst af kendte genvarianter der disponerer for skizofreni i
en uselekteret dansk hospitalskohorte

H

Thomas Werge
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Effekten af to forskellige genoptræningsformer efter fast-track knæalloplastik: Et randomiseret
kontrolleret studie

H

Thomas Linding Jakobsen

2010-11-12

Effekten af eccentrisk og statisk arbejde på blodgennemstrømningen i achillessenen i unge- og
ældre raske mænd.
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Jessica Pingel

2010-11-15

Anvendelse af humande muskelbiopsier i forbindelse med lægemiddeludvikling indenfor type 2
diabetes på Novo Nordisk.

H

Cathrine Ørskov
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2010-11-15

Varmluftstæppe versus varmemadras- til forebyggelse af per- og postoperativt varmetab.
18F-FMISO-PET, 18F-FDG-PET/CT, DWI-MR og DCE-MR scanninger som prædiktorer for respons på
kemoterapi/radioterapi af patienter med analcancer

H
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Carsten Michel Pedersen
Eva Serup-Hansen

2010-11-16

Metabolisk Syndrom, Intima Media Tykkelse og endoteliale

H

Nina Weis

biomarkører som prædiktorer for iskæmisk hjertesygdom hos patienter med kronisk hepatitis C
virus infektion

2010-11-23
2010-11-23

Ultralydsdiagnostik af synovialis- og seneforandringer ved SLE
Stimulation af ganglion sphenopalatina med henblik på akut behandling af klyngehovedpine.

H
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Lene Dreyer
Rigmor Højland Jensen

2010-11-23

(Sphenopalatine Ganglion Stimulation for the Acute Treatment of Cluster Headache, CIP-001)
Behandling af refraktær urticaria med adalimumab
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Claus Zachariae

H
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Fin Biering-Sørensen
Jette Jacobsen

2010-11-24
2010-11-24

Eudract nr. 2010-022705-18
Coherence som effektmål ved genoptræning efter rygmarvsskade
Opsamling af spyt fra raske frivillige forsøgspersoner til brug i ex vivo modeller til udvikling af
oromucosale farmaceutiske formuleringer

2010-11-24

Morfin og buprenorphin’s analgetiske og antihyperalgetiske effekt ved akut eksperimentel
inflammatorisk smerte - vurderet hos lav- og høj smertesensitive forsøgspersoner.

H

Mads U Werner

2010-11-29

Hypotermibehandling ved hjælp af næsekateterteknik og intravenøs kold væske af bevidstløse
patienter genoplivet efter hjertestop. - Et forsøg der indledes på skadestuen eller på
intensivafdelingerne

H

Michael Wanscher

2010-11-29
2010-11-30

Effekten af styrketræning på hoftens adduktorer målt med håndholdt dynamometer.
Multicenter-, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppe- 2-årigt forsøg for
at vurdere effekten af subkutan RO4909832 på kognition og funktion ved prodromal Alzheimers
sygdom
Eudract nr. 2010-019895-66

H
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Kristian Thorborg
Peter Johannsen

2010-11-30

Lipofilling med MSC beriget fedtvæv, en permanent autolog filler?

H

Stig-Frederik Trojahn Kølle

H

Michael Pedersen

2010-12-01

Eudract nr. 2010-023006-12
Et fase III, internationalt, multicenter, randomiseret, kontrolleret, åbent forsøg i to stadier til
undersøgelse af farmakokinetikken, virkningen og sikkerheden af subkutan rituximab i
kombination med CHOP eller CVP ift. intravenøs rituximab i kombination med CHOP eller CVP hos
patienter med tidligere ubehandlet follikulært lymfom, efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling
med enten subkutan rituximab eller intravenøs rituximab

2010-12-20

TCF7L2-genets betydning for forekomsten af insulintilfælde hos patienter med type 1 diabetes og
for størrelsen af glukagon-responset ved eksperimentel hypoglykæmi hos normalpersoner og type
1 diabetikere. Kort titel: TCF7L2 og hypoglykæmi.

H

Birger Thorsteinsson

2010-12-20
2010-12-20

Spermatogenese og kryptorkisme.
REGENERATE AMI
Randomiseret, kontrolleret undersøgelse af anvendelse af progenitorceller fra autolog knoglemarv
til bevarelse af myokardium hos patienter med akut anterior myokardieinfarkt

H
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Jørgen Thorup
Erik Jørgensen
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2010-12-20
2010-12-20
2010-12-20

"Døgnrytmeforstyrrelser efter brystkræftkirurgi" CIRCA
Genetiske og miljømæssige faktorers påvirkning af lamotrigins metabolisme og effekt
Vurdering af intravasal væskestatus under spontan ventilation
Funktionelle cerebrale netværk hos patienter med Alzheimers demens - effekt af cholinerg
behandling

H
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Melissa Voigt Hansen
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Niels Henry Secher
Naja Liv Hansen
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Anatomisk og fysiologisk karakterisering af tarmens endokrine celler hos raske og hos patienter
med type 2 diabetes
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Nicolai Alexander Rhee
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2010-12-20
2010-12-21

Billeddiagnostik udredning af patienter med makroskopisk hæmaturi
Effekten af gastric bypass kirurgi på mitokondriefunktion hos patienter med type 2 diabetes
Immunologiske mekanismers rolle i spontan igangsættelse af fødsel
B-cellers rolle som antigenpræsenterende og cytokinproducerende celler i type I diabetes (T1D)

H
H
H
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Karen Lind Ramskov
Kirstine Bojsen-Møller
Mads Melbye
Claus Henrik Nielsen
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Ex vivo studie af effekten af t-PA på fibrinolyse målt ved thrombelastografi (TEG) i fuldblod fra
raske forsøgspersoner

H

Pär Johansson
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2010-12-21

Neuromuskulære adaptationer og ændring i performance ved træning af drop jump
Hjernens striatale dopamintransporter (DAT) målt med SPECT og[123I]PE2I i forhold til body mass
index (BMI) og rygning.

H
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Erik B. Simonsen
Gerda Thomsen

2010-12-21

Forsøg PMA112509, et fase I/II-forsøg til undersøgelse af Eltrombopag hos trombocytopeniske
forsøgspersoner med avanceret myelodysplastisk syndrom (MDS) eller sekundær akut myeloid
leukæmi efter MDS (sAML/MDS)
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Henrik Frederiksen

H
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Lis Henze Poulsen
Lis Henze Poulsen

2010-12-22
2010-12-22

Eudract nr. 2009-015512-17
Klinisk afprøvning af filterforbedringer for nyt filter til stomiposer - CP210OC
Klinisk afprøvning af filterforbedringer for nyt filter til stomiposer - CP211OC

2010-12-22

Elektrokemoterapi som lindrende behandling af hjernemetastaser

H

Julie Gehl

2010-12-07

Sammenhænge mellem udsving i kønshormonniveau og hjernens funktion, hjernens struktur og
stressreaktioner hos raske kvinder

H,H

Vibe Gedsø Frøkjær

2010-10-11

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret parallelgruppeforsøg med dosisfastlæggelse
af subkutan SCH 900222 til forsøgsdeltagere med moderat til svær kronisk plaque psoriasis
(protokolnr. P05495)

H,M

Claus Zachariae

2010-10-12

M10-877: En multicenterundersøgelse af effekten og sikkerheden af det monoklonale humane
anti-TNF-antistof adalimumab som vedligeholdelsesbehandling hos forsøgspersoner med behov
for højdosis-kortikosteroider for aktiv noninfektiøs intermediær, posterior og panuveitis

H,M

Josefine Fuchs

2010-10-12

M10-880: En multicenterundersøgelse af effekten og sikkerheden af det monoklonale humane
anti-TNF-antistof adalimumab hos forsøgspersoner med INaktiv noninfektiøs intermediær,
posterior og panuveitis

H,M

Josefine Fuchs

2010-10-12

En åben multicenterundersøgelse af langtidssikkerheden og -effekten af det monoklonale humane
anti-TNF-antistof adalimumab hos forsøgspersoner med noninfektiøs intermediær, posterior og
panuveitis

H,M

Josefine Fuchs

2010-11-02

Et dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret, multicenter- og parallelgruppeforsøg med det
formål at sammenligne effekten af og sikkerheden ved 1,25 0,5 mg FTY720 indgivet peroralt én
gang dagligt versus placebo til patienter med primær progressiv multipel sklerose

H,M

Jette Frederiksen

2010-12-20
2010-12-21

Risikoen for psykisk lidelse ved udsættelse for negative handlinger i arbejdslivet
Et åbent fase 3-forsøg til undersøgelse af sikkerhed og effektivitet af AA4500 ved administration to
gange pr. behandlingscyklus i op til fire behandlingscyklus (2 x 4) hos mænd med Peyronies
sygdom.
Eudract. nr. 2010-022921-13
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Maria Gullander
Peter Lyngdorf
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To metoder til optrapning af lispro-behandling hos patienter med type 2 diabetes mellitus, som
ikke opnår tilstrækkelig glykæmisk kontrol med basal insulinbehandling og perorale præparater
alene (AUTONOMY)

H,S

Thure Krarup

2010-12-21

Multicenter, enkeltarmet, åbent klinisk studie med det formål at tilbyde tidlig adgang til
Cabazitaxel til patienter med metastatisk hormon refraktær prostata kræft, som tidligere er
behandlet med et docetaxel-holdigt regime og for at dokumentere sikkerheden af Cabazitaxel i
disse patienter.

H,S

Gedske Daugaard

2010-10-19

Et fase 2b forsøg med BMS-790052 i kombination med peginterferon alfa-2a og ribavirin til
patienter med kronisk hepatitis C genotype 1 infektion, der er nul- eller partielle respondere på
tidligere behandling med peginterferon alfa plus ribavirin

H,S,M

Nina Margrethe Weis

2010-11-15

Et trearmet, randomiseret, dobbeltblindet placebokontrolleret, multicenter, fase II-forsøg til
evaluering af effekten af Vigantol-olie som tillægsterapi hos patienter med recidiverenderemitterende multipel sclerose, der modtager behandling med Rebif.

H,S,M

Jette Frederiksen

2010-11-16
2010-12-20

Liberal versus restriktiv behandling med røde blodlegemer efter hoftealloplastik
Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg til undersøgelse af effekten af og
sikkerheden ved GSK1605786A i behandlingen af forsøgspersoner med moderat til svær aktiv
Crohns sygdom
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Øivind Jans
Ole Haagen Nielsen

2010-11-04

28431754DIA3015
Et randomiseret, dobbeltblindt, aktivt kontrolleret, multicenterforsøg til evaluering af
effektiviteten, sikkerheden og tolerabiliteten af canagliflozin vs. sitagliptin i behandlingen af
forsøgspersoner med type 2-diabetes mellitus med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på metforminog sulfonylureabehandling

H,S,N,SJ

Maiken Schou

2010-12-20

Eudract nr. 2010-020053-14
Skarp versus stump åbning af fascien ved sectio: Et prospektivt randomiseret dobbeltblindet casekontrol studie med casen som egen kontrol.

2010-10-01

En hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med smerter i lænderyggen

M

Claus Vinther Nielsen

2010-10-01

ESDH 1-10-72-212-12
Reproduktion hos mænd med kronisk inflammatorisk tarmsygdom: Har sygdomsaktivitet og den
medicinske behandling indflydelse på sædkvaliteten?

M

Jens Kelsen

M
M

Jo Bønding Andreasen
Morten Storm Overgaard

2010-10-04
2010-10-04

ESDH 1-10-72-405-12
Undersøgelse af trombocytfunktionen hos børn før og efter operation for medfødt hjertefejl.
Rehabilitering af opmærksomheds- og working memoryfunktion hos senhjerneskadede voksne.

H,SJ

Niels Jørgen Secher

ESDH 1-10-72-213-12
2010-10-04

KARAKTERISERING AF NK CELLE SUBPOPULATIONER VED HCMV REAKTIVERING HOS
IMMUNKOMPROMITTEREDE PATIENTER MED SPECIELT FOKUS PÅ CD94/NKG2A- og CD94/NKG2C
POPULATIONERNE

M

Eduardo Vazquez Garza

2010-10-05

Neuro- og metakognitive markører samt prædiktorer for behandlingsrespons hos børn og unge
med OCD

M

Katja Anna Hybel

2010-10-05
2010-10-05

Eosinofil esophagitis - et pilotstudie
Bevægemønster hos patienter med hoftedysplasi opereret med Minimally Invasive Approach for
periacetabular osteotomi (PAO)

M
M

Rune Erichsen
Julie Sandell Jacobsen

2010-10-08

Monitorering af antibiotika behandling

M

Hanne Berg Ravn

2010-10-08
2010-10-08
2010-10-11

ESDH 1-10-72-256-12
Diagnostisk udbytte af "Motor Unit Number Estimate" og EMG ved ALS og Polio
Stresshåndtering og ufrivillig barnløshed
Det syge og raske endometrium

M
M
M

Anders Fuglsang-Frederiksen
Yoon Frederiksen
Axel Forman

M

Mette Sommerlund

2010-10-29

ESDH 1-10-72-66-14
Undersøgelse af behandlingseffekten af antioxidanterne vitamin E og vitamin C på patienter med
Pseudoxanthoma elasticum.

2010-11-01

Effekten af klinisk anvendelige histone deacetylase (HDAC) inhibitorer på induktion af HIV-1
ekspression i latent inficerede celler samt T-celle aktivering

M

Thomas Aagaard Rasmussen

2010-11-03

Regulering af urinstofsyntesen hos patienter med alkoholisk hepatitis.

M

Emilie Glavind

2010-11-03
2010-11-03

ESDH 1-10-72-55-12
Estimering af intrakraniel oxygen extraction capacity med kontrastforstærket ultralyd
Beskrivelse og evaluering af søvn hos skolebørn med Attention Deficit / Hyperactive Disorder
(ADHD) før og efter medicinsk behandling.

M
M

Anna Tietze
Anne Virring Sørensen

2010-11-03
2010-11-03

ESDH 1-10-72-63-12
Besøgshunde - gavner de og hvordan?
Effekten af Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT) på hæmodynamiske parametre – et klinisk
studie på raske forsøgspersoner

M
M

Karen Thodberg
Peter Svensson

2010-11-08
2010-11-25

Virus i donorsæd
Definitionen og diagnostik af parodontitis (Paradentose)

M
M

Maja Døvling Kaspersen
Vibeke Bælum

2010-11-25

ESDH 1-10-72-273-12
Stafylokok-infektioner hos patienter med cystisk fibrose - fra udokumenterede begrænsninger til
evidensbaserede forholdsregler

M

Camilla Andersen

2010-11-25

Placentas vaskulære fysiologi og regulering.

M

Axel Forman

2010-11-25

Kognition og adfærd hos skolebørn med og uden ADHD

M

Rikke Lambek

2010-11-25

ESDH 1-10-72-181-13
Alternativ behandling af nedsat sædkvalitet med planteekstrakter.

M

Jens Fedder

M

Peter Meldgaard

2010-11-25

ESDH 1-10-72-302-12
Repetitive Functional Imaging & Mapping Biopsies in Locally Advanced Cervical Cancer

M

Jacob Christian Lindegaard

2010-11-26

ESDH 1-10-72-294-13
Analkanalens funktion hos patienter med systemisk sclerodermi og hos raske forsøgspersoner.

M

Lotte Fynne

2010-11-26

Effekten af Farmakologisk Anti-lipolyse på FFA og VLDL-TG Omsætning før og under Exercise

M

Birgitte Nellemann

2010-11-26

ESDH 1-10-72-295-12
Eksperimentel og MR-undersøgelse af samspillet mellem smerter og følelser hos raske individer

M

Troels Staehelin Jensen

M

Peter Svensson

2010-11-29

ESDH 1-10-72-213-13
Hæmolytisk anæmi som følge af immunglobulinbehandling.

M

Johannes Jakobsen

2010-11-30
2010-12-14
2010-12-17

ESDH 1-10-72-47-12
Samtale efter læsion i hjernens højre hemisfære: en kvalitativ undersøgelse
Sammenligning af screeningsmammografi og tomosyntesemammografi
ESDH 1-10-72-238-16

M
M
M

Ethan Weed
Finn Lindhardt
Bente Jespersen

2010-12-17

CONTEXT - Remote Ischemic Conditioning in Renal Transplantation - Effect on Immediate and
Extended Kidney Graft Function - udnyttelse af kroppens naturlige værn mod iltmangel til
forebyggelse af akut nyresvigt ved nyretransplantation
Behandling af baglårssmerter efter korsbåndsoperation

M

Peter Faunø

2010-11-25

2010-11-26

ESDH 1-10-72-49-13
Kan ekspressionen af EGF receptorerne identificere tilstedeværelsen af cancer og forudsige
effekten af erlotinib?

En mekanistisk undersøgelse af glutamat-fremkaldt smerte i kæbemuskulaturen ved hjælp af
ketorolac

2010-12-17

Detektion og karakterisering af cubilin i normalt og malignt mammavæv ved immunhistokemiske
analyser af snit af paraffinindstøbt væv.

M

Mette Madsen

2010-12-17
2010-12-20
2010-12-20

Funktionsevne før og efter ledbevarende hofteoperation
Perfusions CT som indikator for kemoterapirespons ved avanceret lungekræft
Kardiovaskulær risikovurdering af patienter med svær psoriasis ved hjerte CT-skanning og effekten
af biologisk behandling.
ESDH 1-10-72-117-13

M
M
M

Kjeld Søballe
Finn Rasmussen
Kasper Fjellhaugen Hjuler

2010-12-21

Betydning af renal og perifer vaskulær modstand for progression af kronisk nyreinsufficiens
1-10-72-358-12

M

Dinah Sherzad Khatir

2010-12-22

Et åbent, enkeltgruppe, multicenterforsøg med det formål at vurdere den langsigtede sikkerhed og
tolerabilitet af 0,5 mg fingolimod (FTY720) indgivet peroralt en gang dagligt hos patienter med
recidiverende former for multipel sklerose.

M

Thor Petersen

2010-10-04

ESDH 1-10-72-247-12
Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg i fase III til vurdering af effekten af og
sikkerheden ved pazopanib som adjuverende behandling hos forsøgspersoner med lokaliseret eller
lokalt fremskredent renalcellekarcinom (RCC) efter nefrektomi.

M,H,S

Frede Donskov

2010-12-07

ESDH 1-10-72-38-13
CRITICS Chemo Radiotherapy after Induction chemoTherapy In Cancer of the Stomach. A
multicenter randomised phase III trial of neo-adjuvant chemotherapy followedby surgery and
chemotherapy or by surgery and chemoradiotherapy inresectable gastric cancer

M,H,S

Marianne Nordsmark

2010-11-16

Skoliosedeformitet hos voksne: Gang- og balanceevaluering samt postoperative
behandlingsresultater

M,M

SHALLU SHARMA

2010-12-14

ESDH 1-10-72-49-12
ET RANDOMISERET, MIXED-BLINDET, MULTICENTER-, PARALLELGRUPPE- OG FASE III-FORSØG MED
BEHANDLINGSOPHØR OG GENBEHANDLING MED DET FORMÅL AT UNDERSØGE EFFEKTEN AF OG
SIKKERHEDEN VED 2 PERORALE DOSER AF CP-690,550 HOS FORSØGSPERSONER MED MODERAT TIL
SVÆR KRONISK PLAQUE-PSORIASIS.

M,S

Lars Iversen

2010-10-01

Vurdering af patienters risiko for postoperative iltningsproblemer, efter kirurgisk rekonstruktion af
over- og underkæbe: En sammenligning af propofol-remifentanil og sevofluranremifentanilanæstesi.

N

Per Henrik Lambert

2010-10-01

Kvantitative sensoriske test af tænder på raske forsøgspersoner og patienter med dentin
hypersensitivitet

N

Kelun Wang

2010-10-04

Studie af mutationsprofiler og sammenhængen med infektionsforløb hos danske patienter
inficeret med Hepatitis B Virus genotype D

N

Henrik B. Krarup

2010-10-18
2010-10-20
2010-10-20

Telerehabilitering anvendt ved hjemmetræning af apopleksipatienter
Volumen af bulbus oculi bestemt med MR scanning
Modulær organisation af motorkontrol i statiske og dynamiske opgaver: Effekt af perturbationer og
træning

N
N
N

Helle Roving Jørgensen
Veronica Holm Thomassen
Anderson Oliveira

2010-10-20
2010-10-20

Smertemåling på knæ-osteoartrose patienter før og efter total knæalloplastik
Effekten af kontrolleret lokal varme på kutan blodgennemstrømning og absorptionen af proteiner
fra subkutis hos raske mandlige forsøgspersoner

N
N

Mogens Berg Laursen
Parisa Gazerani

2010-10-20

Videreudvikling og validering af en human biomarkør til kutan inflammatorisk smerte (UVB-model)
– et metodisk studie i raske forsøgspersoner

N

Lars Arendt-Nielsen

2010-10-20

Design af en protokol til rehabilitering af patienter med slagtilfælde ved brug af Brain Computer
Interface (BCI) kombineret med feedback.

N

Natalie Mrachacz-Kersting

2010-10-25
2010-11-04

Akustiske og ultrasonografiske undersøgelser af in-situ grafter hos arteriosklerotiske patienter
Billeddannelse af koronar aterosklerose med Dual-Energy Computer
Tomografi – et ex vivo studie

N
N

Marie-Louise Grønholdt
Jens Brøndum Frøkjær

2010-11-10
2010-11-10

Validering af varme-capsaicin sensibilisering i raske personer - et metodisk studie
Synsevnen bedømt ved syns-og intelligenstest hos børn i 0. klasse - en prævalensundersøgelse om
CVI i normal- og specialklasser

N
N

Hans Christian Hoeck
Lotte Gjesing Welinder

2010-11-15
2010-11-26

Forsøg med ny medicin (MK-3102) til patienter med type 2 diabetes
Undersøgelse af topikal CT327 creme´s effekt i eksperimentel induceret smerte i raske frivillige
forsøgsdeltagere – fase 1 studie

N
N

Hans-Henrik Lervang
Asbjørn Mohr Drewes

2010-12-14

Er melanokortinsystemet kroppens eget forsvar mod auto-immune sygdomme og kan dets
signalsubstanser udgøre et fremtidigt behandlingsalternativ?

N

Michael Kruse Meyer

2010-12-14

ProFi-studiet: Additiv kolesterolsænkende effekt ved kombinationsbehandling med psyllium
frøskaller og sojaproteinisolat i tillæg til hjertevenlig kost hos hyperkolesterolæmipatienter

N

Erik Berg Schmidt

2010-12-14

Undersøgelse af sensorisk respons samt effekt på lindring af fantomsmerter ved elektrisk
overfladestimulation

N

Winnie Jensen

2010-12-15
2010-11-19

Human refleksmodel af nakkemuskelnociception
Dobbelt-blindet, randimiseret, placebo-kontrolleret, parallelgruppe fase II undersøgelse til
vurdering af virkningen af peroral ibodutant ved irriteret tyktarm med diaré (IBS-D) - IRIS-2
undersøgelsen.

N
N,H,S,M

Jens Ellrich
Bettina Storgaard Nedergaard

2010-11-04
2010-11-25

Cancerstamceller i glioblastomer
Effekt af nakketræning og muskelvibrationer på nakkesmerter, holdningsmæssig kontrol og
muskelaktivitet

N,M
N,M

Linda Pilgaard
Shellie A Boudreau Christensen

2010-10-20

”Retrospektiv validering af ny gentest for kemoterapi resistens på arkiveret væv fra patienter med
maligne lymfomer (CHEPRETRO)"

N,S

Hans E Johnsen

2010-10-01

Prospektiv validering af et DNA-chip-baseret kemosensitivitetsindeks' prædiktive betydning for
behandlingseffekt ved relaps af diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL)

2010-10-01
2010-10-01

DD2 - Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2 Diabetes.
Ki-67 og plasmacellemorfologi som prognostiske markører i relation til cytogenetiske forandringer
ved myelomatose.

S
S

Jens Steen Nielsen
Hanne Elisabeth Højsgaard Møller

2010-10-01
2010-10-01

PEnicillin - Diagnostik af ALlergi (PEDAL).
Molekylærbiologiske studier af mitokondriel dysfunktion og intramuskulært respons på insulin,
hyperglykæmi og akut fysisk aktivitet ved type 2 diabetes.

S
S

Janni Hjortlund
Andreas James Thestrup Pedersen

2010-10-01

OCTIVUS-studiet: Effekten af Ezetimibe som tillæg til optimal statinbehandling på plaquekompositionen hos patienter med akut myokardieinfarkt - vurderet med optical coherence
tomography og intravaskulær uldtralyd. Eudract nr.: 2010-022604-45.

S

Mikkel Vester Hougaard

2010-10-06
2010-10-06

ASIR projekt – Nyresten voksen.
Ultralydsscanning af lunger, lungehinde og hjerte hos akutte indlagte patienter med respiratoriske
symptomer.

S
S

Ole Graumann
Christian Borbjerg Laursen

2010-10-11

(Acadre 18/17240) Unequal placental sharing in monochorionic diamniotic twins: an observational
study to investigate prediction and outcome- the TWINSHARE study

S

Annette Wind Olesen

2010-10-18
2010-10-19

Parkinsons sygdom og intensiv fysisk træning (PIF).
Evaluering af den optimale dosis af profylaktisk antikoagulation med lavmolekylær heparin
subkutant til kritisk syge patienter – delstudie 2. Eudract nr. 2010-022034-88.

S
S

Bo Mohr Morberg
Palle Toft

2010-10-27
2010-11-05

Forekomst af humant papilloma virus (HPV) i mund og svælg i en rask population.
Incidens af retinopati og associerede risikofaktorer hos børn og unge med type 1 diabetes i
Danmark.

S
S

Jalil Hariri
Rebecca Broe

2010-11-05

Livssituation, livskvalitet, blodsukkerkontrol og udvikling af diabetisk retinopati, nefropati og
neuropati. En 23 år varende landsdækkende kohorteundersøgelse af 339 unge voksne med type 1
diabetes.

S

Birthe Olsen

2010-11-05

Screening for livmoderhalskræft med mRNA og DNA baserede HPV tests sammenlignet med
cytologi.

S

Marianne Waldstrøm

N,S,M

Hans Erik Johnsen

2010-11-23

Ekstern strålebehandling og brachyterapi til patienter med analcancer T1 og T2 tumorer &#8804; 4
cm.
En fase II undersøgelse.
Ekstern strålebehandling og brachyterapi med konkommittant Cisplatin til patienter med
analcancer T2 tumorer > 4 cm og T3 tumorer.
En fase II undersøgelse

S

Anders Jakobsen

S

Anders Jakobsen

2010-11-23

Mikrofibril-associeret Protein 4 (MFAP4) og Surfaktant Protein D (SP-D) som prognostiske markører
for eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom.

S

Sofie Lock Johansson

2010-11-25

Alternativ behandling af nedsat sædkvalitet med planteekstrakter.

S

Jens Fedder

2010-12-16

ESDH 1-10-72-49-13
(Acadre 18/37140) Kvantitativ real time PCR af cellulære mRNA niveauer på udvalgte gener hos
patienter efter nyretransplantation.

S

Martin Ernst Tepel

2010-11-23

2010-12-22

Et randomiseret, dobbeltblindt, fase 3-multicenterforsøg med irinotecan, folinsyre og 5fluorouracil (FOLFIRI) plus ramucirumab eller placebo til patienter med metastatisk colorectalt
carcinom, der er progressivt under eller efter primær kombinationsbehandling med bevacizumab,
oxaliplatin og et fluoropyrimidin. Eudract nr.: 2010-021037-32.

S

Per Pfeiffer

2010-12-27
2010-12-27

Knoglens struktur ved Klinefelter Syndrom.
Betydning af kalcium-ion i serum for aktivering af monunukleære celler og udvikling af
arteriosklerose hos patienter med kronisk nyreinsufficiens eller patienter i hæmodialyse

S
S

Kim Brixen
Martin Ernst Tepel

2010-12-27

Humane triploidier konceptioner - et studie af sammenhængen mellem morfologi, parental
oprindelse og gestationsalder.

S

Mette Warming Jørgensen

2010-12-27
2010-12-27
2010-12-27

Forekomst af in situ mantlecellelymfom.
MR hjerneskanning af kvinder med migræne med aura: en undersøgelse af danske tvillinger.
(Acadre 18/24325) Ekspression af autofagi-relaterede gener i kronisk lymfatisk leukæmi:
Sammenhæng mellem kliniske og genetiske egenskaber.

S
S
S

Michael Boe Møller
David Gaist
Louise Kristensen

2010-12-27
2010-12-27

”Akutte og sene bivirkninger ved adjuverende Docetaxel til høj-risiko brystkræftpatienter”.
(Acadre 18/10372) Cirkulerende mikroRNA´s betydning som sygdomsmarkører hos kvinder med
brystkræft.

S
S

Lise Eckhoff
Annette Raskov Kodahl

2010-12-27

ACT 2 – AvastinTM og kemoterapi efterfulgt af en KRAS stratificeret randomisering til
vedligeholdelsesbehandling til første linie behandling af metastaserende kolorektalcancer. Eudract
nr. 2010-019815-40.

S

Lene Weber Vestermark

2010-12-27

Reversibilitet af generaliseret hyperalgesi i kroniske lændepatienter opereret for lumbal
diskusprolaps.

S

2010-11-23
2010-11-25

Familiefokuseret sygepleje til ambulante hjertesvigtspatienter.
Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret parallelgruppeforsøg af sikkerheden og
reduktionen af tegn og symptomer under behandlingen med tocilizumab (TCZ) versus placebo hos
patienter med ankyloserende spondylitis, som har haft utilstrækkelig respons over for tidligere
TNF-antagonistbehandling. Eudract nr. 2009-017488-40.

S,H
S,H

Birte Østergaard Jensen
Anne Gitte R. Loft

2010-12-27

Åbent, dosis-eskalerende, fase II studie til bestemmelse af mindste effektive dosis af APD421
(intravenøst amisulprid) til forebyggelse af cisplatin-induceret kvalme og opkastning. Eudract nr.
2010-022170-14.

S,H

Jørn Herrstedt

2010-12-27

Forsøg med kemoterapi til patienter med non-resektabel lokalavanceret pancreascancer, samt
tillæg af kemoradioterapi til patienter med borderline resektabel pancreascancer
DPSG
”Danish Pancreatic cancer Study Group”
”Dansk Pancreascancer Studie Gruppe”
Eudract nr.: 2011-000703-40

2010-11-16

Octad studiet:
Evaluering af effektiviteten ved bagstrengsstimulation med 8-polær elektrode hos patienter med
kroniske smerter i det nedre del af ryg og/eller i ben efter rygkirurgi, i en 1-årig
opfølgningsperiode.

S,H,N

Thomas Peter Enggaard

2010-12-27

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase III-multicenterforsøg til undersøgelse af
AMG 479 eller placebo i kombination med gemcitabin som førstevalgsbehandling af metastatiske
adenokarcinomceller i bugspytkirtlen. Eudract nr. 2010-020398-18.

S,H,N

Per Pfeiffer

2010-10-01

Betydning af urin-protease aktivitet for salt- og vandretention og nyrefibrose ved sygdomme med
proteinuri.

S,M

Kristian Bergholt Buhl

2010-10-18

Acadre 18/6202. Laserbehandling af nærsynethed: En retrospektiv opgørelse af langtidsresultater
efter PRK, samt et prospektivt studie af femtosekundlaser intracorneal lensektomi.

S,M

Anders Vestergaard

2010-11-16

Et multicenterforsøg vedrørende sikkerheden ved oseltamivir indgivet intravenøst til behandling af
influenza hos patienter i alderen >= 18 år. Eudract nr. 2010-020083-38

S,M

Svend Stenvang Pedersen

S,H,M,N

Søren O'Neill

Per Pfeiffer

2010-11-25

Oxcarbazepin til behandling af kronisk perifere neuropatiske smerter: Prædiktorer for respons - en
randomiseret, dobbeltblind, placebo-kontrolleret undersøgelse. Eudract.nr.: 2010-023331-42.

S,M

2010-10-15

Ernæringens betydning for det for tidligt fødte barns vækst og udvikling. En analyse af vækst og
neurologisk udvikling i relation til modermælkens indhold af essentielle fedtsyrer, protein og fosfat
samt i relation til tidlig mor-barn tilknytning. Kemometri som klinisk analysemetode.

SJ

Stine Brøndum Andersen

2010-11-02
2010-11-03

Test af plaster og base plade design på 2 insulin device koncepter
Forekomsten af irritabel tyktarm og tarmparasitter i Danmark. En web-baseret
spørgeskemaundersøgelse.

SJ
SJ

Lene Walther Johannesen
Peter Mikael Bytzer

2010-12-13
2010-12-25
2010-12-13

Clostridium difficile – et molekylært epidemiologisk studie
Afprøvning af ny metode til serologisk diagnostik af infektion med Borrelia burgdorferi.
Meta-Kognitiv Terapi Versus Kognitiv Adfærdsterapi mod Depression: Et Klinisk Randomiseret
Forsøg (MetaDep)

2010-10-14

Et multicenter, randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret, parallel-gruppe undersøgelse,
der skal vurdere effekt, sikkerhed og tolerabilitet af to doser af ACT-128.800, ved en tablet S1P1
receptor agoist (stimulator), administreres op til 28 uger hos patienter med moderat til svær
kronisk plague psoriasis.

SJ,H,M

Gregor Jemec

2010-11-09

Biologisk behandling af reumatoid artrit-patienter; forekomst af antistoffer mod biologiske
lægemidler (TNF-&#945;-hæmmere) ved remission

SJ,H,S

Grith Eng

2010-12-25

Evaluering af MoM THA
Forekomst & Diagnosticering af pseudotumor og Aktivitets vurderinger

SJ
SJ
SJ,H

SJ,S

Søren Hein Sindrup

Mie Birgitte Frid Jensen
Ram Dessau
Pia Callesen

Martin Schou

