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Godkendte projekter
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Dato
Projekttitel
Komite(er)
Forsøgsansvarlig
2006-01-03
Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand
H
Anne Marie Beck
og risikofaktorer.
2006-01-03

Pseudomonas aeruginosa biofilm i kroniske sår, en undersøgelse på resektioner fra kroniske sår.

H

Thomas Bjarnsholt

2006-01-04

En række pilotundersøgelser af stomiposer blandt ca. 400 stomiopererede. Test af ”klæbere”,
”koblinger”, ”filtre” og ”øvrige nye produktegenskaber"

H

Anne Engstrøm

2006-01-04

Impact of seafood consumption in pregnancy on offspring health - Bedre sundhed for mor og barn
Ligger fysisk arkiveret under H-KF-330029

H

2006-01-05
2006-01-09
2006-01-09
2006-01-09

Behandling af forhøjet blodtryk hos børn
HLA-G ved lunge- og hjertetransplantation
Validering af F1.2 måling i plasma og urin på monoklonalt Dade Behring Elisa Kit
Udvikling af genteknologiske teknikker (StaRT-PCR, genechips) til prognosticering af blærecancer

H
H
H
H

Thomas Hviid
Camilla Ryge
Kenneth Steven

2006-01-11

En Fase I undersøgelse med henblik på bestemmelse af maksimalt tålte dosis og den
dosisbegrænsende toksicitet af Gimatecan (LBQ707) indgivet i to forskellige dosisregimer hos
voksne patienter med fremskredne solide tumorer

H

Gedske Daugaard

2006-01-11
2006-01-13
2006-01-16

Genetiske og epigenetiske forandringer i maligne hæmatologiske sygdomme
Vitrifikation – en metode til nedfrysning embryoner
Blodgennemstrømning i human skeletmuskulatur og Betydningen af cytokrom P450 2C9 i human
skeletmuskel

H
H
H

Kirsten Grønbæk
Thomas Høst Hansen
Stefan Mortensen

2006-01-19

Indflydelse af væksthormon på serum koncentrationen af N-Terminale Pro Brain Natriuretisk Peptid
(NT-ProBNP) ved væksthormonmangel og

H

Mikkel Andreassen

væksthormonoverproduktion.
2006-01-19

Måling af inflammationsmarkørerne IL-6, YKL-40 og CRP hos patienter med
væksthormonforstyrrelser.

H

Mikkel Andreassen

2006-01-19

Et fase II, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg af YM672 til behandling af
smertefuldt blæresyndrom/interstitiel cystitis.
Protokol 672-CL-035

H

Jørgen Nordling

2006-01-19

Et multicenter, parallelgruppe, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg af effekten af og
tolerancen over for tonabersat ved forebyggende behandling af migrænehovedpine.

H

Jes Olesen

2006-01-19

En multicenter, multinational undersøgelse til vurdering af sikkerhed og
effekt for antitrombin alfa ved arvelig antitrombin (AT) defekt hos
patienter i højrisikosituationer for trombose.

H

Jørn Dalsgaard Nielsen

2006-01-19

Diffusionsvægtet MR skanning med henblik på axillære lymfeknudemetastaser hos patienter med
primær mamma cancer – et pilotstudie.

H

Jakob M. Møller

2006-01-19

Evaluering af indflydelsen, af fire ugers osteopatisk behandling, på blodcirkulationen og den
hormonelle funktion af skjoldbruskkirtlen hos whiplash patienter.

H

Trine Thomsen

2006-01-23

Et åbent multicenterforsøg med udvidet behandlingsadgang og undersøgelse af oral AMN107 til
voksne patienter med imatinib (Glivec®/Gleevec®) -resistent eller -intolerant kronisk myeloid
leukæmi i blastkrise, accelereret fase eller kronisk fase

H

Ole Weis Bjerrum

2006-01-23
2006-01-25
2006-01-30
2006-01-31

Effekt af antiretroviral behandling på koronar og perifer endothelfunktion hos HIV-positive
Kan osteopatisk behandling nedsætte kortisolniveauet ?
GLYKÆMISK INDEKS MÅLINGER AF FØDEVARER
Et fase III, Randomiseret, Dobbelt-blindt, Dobbelt-dummy, Placebokontrolleret
overkrydsningsstudie til sammenligning af den systemiske effekt af indhaleret kombination af
Fluticasonpropionat og 250 ug og salmeterolxinafoat 50 ug versus referencekombinationen
Fluticasonpropionat 250 ug og salmeterolxinafoat 50 ug inhalator på kortidslængdevækst og på
HPA-aksefunktion hos præ-pubertetsbørn med mild astma

H
H
H
H

Ulrik Sloth Kristoffersen
Jesper Christiansen
Birgitte Sloth
Hans Bisgaard

2006-01-31

Undersøgelse af forekomst af gener associeret med apopleksi.

H

Helle Klingenberg Iversen

2006-01-31

SALT INDTAGELSE HOS PATINTER MED KRONISK
HJERTE INSUFFICIENS

H

Micha Jepsen

2006-02-01
2006-02-01

Feasibility studie DK157OS. Afprøvning af kompressionstekstil
Isolering og dyrkning af muskel- og bindevævsceller fra humant muskelvæv, samt vurdering af risiko
for malign omdannelse ved langvarig opformering in vitro.

H
H

Søren Gräs

2006-02-02

Betydningen af gen expression et nyt gen (Trag) og et gen-kompleks (NF-kB/GCRalpha) for
udviklingen af autoimmunitet og type 1 diabetes.

H

Niels Juel Christensen

2006-02-03
2006-02-06

Undersøgelse af avanceret bandage system arkitektur
En sammenligning af LitoZin`s og GFlucosamin`s indvirkning på smerter
stivhed og cholesterolniveau hos patienter med slidgigt i knæ og hofte.
En dobbeltblind, placebokontrolleret, randomiseret, parallel
undersøgelse.

H
H

Kaj Winther

2006-02-06
2006-02-07

ElectroBlade kontra turbotrimmer og acromizer i akromioplastikoperation udført med kikkert
Uddelegeret intern-medicinsk sygepleje. En prospektiv, randomiseret, kontrolleret undersøgelse.

H
H

Samira Naderifar
Charlotte Bjørn

2006-02-07

Menneskets renale sympatiske nerveaktivitet og andre faktorer af betydning for den interindividuelle blodtryksvariation.

H

Peter Norsk

2006-02-10
2006-02-13

Aktivering af genomet i præembryoner
Diabetisk Makulaødem, karakterisering og kvantitering af basalfysiologiske parametre ved
ændringer af det systemiske blodtryk.

H
H

Thomas Høst Hansen
Carl Martin Vinten

2006-02-13
2006-02-15

Tarmfloraen hos børn født før uge 30
TT04: A therapeutic and pharmacokinetic study of Savene TM (Dexrazoxane) in the treatment of
accidental anthracycline extravasation

H
H

Birgitte Smith
Anne Brinch

2006-02-21

Kolonisering med staph. aureus hos patienter med håndeksem betydning for prognosen.

H

Pia Haslund Jørgensen

2006-02-21

Effekt af hjemmeiltbehandling hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med fald i
iltsaturationen under søvn.

H

Philip Tønnesen

2006-02-21
2006-02-21
2006-02-21

YKL-40 ved cervical præcancrose og cervix cancer
YKL-40 som prognostisk faktor ved hoved-hals kræft
Undersøgelse af sikkerhed ved længere tids behandling med tocilizumab (MRA) hos patienter som
har fuldført behandling i et MRA hovedstudie.

H
H
H

Anne Roslind
Anne Roslind
Troels Mørk Hansen

2006-02-21
2006-02-21

Undersøgelse af gentransfektion til psoriasis hud.
Karvægsreparation hos type 2 diabetikere - Betydning af cirkulerende endoteliale progenitor celler

H
H

Lone Skov
Peter Karl Jacobsen

2006-02-21
2006-02-21

Forebyggende effekt af kortvarig rygeintervention til brystkirurgiske patienter.
Double-blind, placebo-controlled parallel group design, single ascending dose study of RO4909832
in patients with Alzheimer's Disease.

H
H

Thordis Thomsen
Gunhild Waldemar

2006-02-21
2006-02-21

Bestemmelse af hjernens anatomi, biokemi og funktion ved hjælp af magnetisk resonan.
Værdien af UL, finnålscytologi, immuncytokemiske undersøgelser og microarray genprofilering i den
præoperative karakterisering af solitære, solide og skintigrafisk hypofungerende noduli i gl.
thyreoidea.
Engelsk:Preoperative selection of solitary solid cold thyroid nodules – A prospective study on the
value of sonography, cytology, immunostaining and molecular profiling

H
H

Henrik Larsson
Finn Noe Bennedbæk

2006-02-24
2006-02-27

Behandling af angst med medicinsk antipsykotikum.
Sammenlignende undersøgelse af tre metoder til bestemmelse af Cardiac Output på
hæmodialysepatienter – rebreathing, fortynding og modelflow.

H
H

Jesper Arne Søgaard
Søren D. Ladefoged

H

Thomas Elsborg

2006-02-28

Tillægsprotokol 11 329216
Forsøg med bio-eksistentiel terapi og kognitiv terapi ved patienter med lettere- til moderat
depression.

2006-03-06

Helbred2006 - en befolkningsundersøgelse med fokus på årsager til hjertekarsygdom, sukkersyge,
allergi og astma (denne anmeldelse omfatter to protokoller som begge er baseret på ovennævnte
undersøgelse hvorfor der er vedlagt to projektbeskrivelser, men lægmandsresumé, etiske
overvejelser og deltagerinformation er beskrevet samlet for de to projekter).

H

Allan Linneberg

2006-03-07

Undersøgelse af nervemembranens funktion i den distale del af nerverne hos patienter med
diabetisk polyneuropati.

H

Kjeld Visti Andersen

2006-03-08
2006-03-09

Disponerende faktorer for kronisk smerte efter inguinal herniotomi
Høj-dosis terapi med autolog stamcellestøtte som førstelinie behandling af mantle celle lymfom:
90Y-Ibritumomab tiuxetan i kombination med BEAM/BEAC for at forbedre resultatet for
responderende patienter som ikke opnår CR efter induktionsbehandling.
Oprindelig protokol H-KF 02-008/01

H
H

Eske Kvanner Aasvang
Christian Geisler

2006-03-13

Et multicenter, dobbeltblindt, randomiseret, aktiv komparator, tvunget titreringsforsøg til
sammenligning af virkningen og sikkerheden ved kombinationen af 145 mg fenofibrat og 20 eller 40
mg simvastatin med 40 mg sumvastatin monoterapi hos patienter med blandet dyslipidemia i fare
for kardiovaskulær sygdom ikke tilstrækkeligt under kontrol med 20 mg imvastatin alene.
CLF0242780-010501

H

2006-03-15
2006-03-16

Helbreds- og arbejdsmæssige konsekvenser af den kommunale strukturreform
Rygeafvænning udført af sygeplejersker med tobaksskrå, nikotin sugetabletter, og nikotinplastre
med gentagelse af behandling hvert ½ år i 2 år.
Et åbent, randomiseret forsøg med kontrolgruppe.

H
H

Bo Netterstrøm
Philip Tønnesen

2006-03-16
2006-03-16

Identificering og karakterisering af markører for gendannelse af levervæv fra stamceller.
Væksthormons indflydelse på koncentrationen af NT-proBNP og på hjertets morfologi og funktion
vurderet med MR-scanning ved væksthormon mangel og væskthormonoverproduktion.

H
H

Eric Santoni-Rugiu
Mikkel Andreassen

2006-03-16

Biomarkører for inflammation, brusk- og knogle metabolisme hos patienter med reumatoid artrit
under behandling med Anakinra .

H

Lene Surland Knudsen

2006-03-16

Ændringer i vækst og pubertetsudvikling hos danske børn og unge
(11) Tillæg til 01 282214
Fysisk arkiveret på H-KF-282214

H

2006-03-22

Randomiseret undersøgelse af sutureringsteknikkens betydning for myometriets tykkelse efter
sectio - bedømt ved ultralyd post partum

H

Lillian Skibsted

2006-03-22
2006-03-22

Test af vedhæftningsevne på 2 grupper af elektroder
Nye biomarkører hos reumatologiske patienter i biologisk behandling
(01) Hvidovre Hospital. 11 2006-7215

H
H

Helene Gustafsson
Merete Lund Hetland

2006-03-22

H6Q-MC-JCBJ(a) - PRELUDE: Et klinisk fase 3-forsøg, der har til formål at undersøge forebyggelse af
lymfom recidiv ved daglig indgift af enzastaurin. EudraCT nr. 2005-004630-41.

H

Per Boye Hansen

2006-03-24

Et randomiseret, dobbeltblindt, tre gange dummy, dosisvarierende forsøg inklusiv en aktiv kontrol
af ufraktioneret heparin og eptifibatid, der vurderer klinisk effekt og sikkerhed af otamixaban hos
patienter med ikke - ST elevations akut koronar syndrom og planlagt invasiv strategi

H

Inger Møller Andersen

2006-03-24

Ændringer i vækst og pubertetsudvikling hos danske børn og unge
(11) Tillæg til 01 282214
Sagens dokumenter er arkiveret under H-KF-282214

H

2006-03-27

Et enkelt center, dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret overkrydsningsstudie til
vurdering af effekten og tolerancen af tonabersat i den forebyggende behandling af migræne med
aura.

H

2006-03-30
2006-03-30
2006-01-02

Hypokretin og klyngehovedpine.
Forbyggende effekt af memantin ved kronisk hovedpine af spændningstype.
RECORD 1-undersøgelsen: Regulering af koagulation ved ortopædkirurgi for at forebygge DVT og
PE: Kontrolleret, dobbeltblind, randomiseret undersøgelse af BAY 59-7939 til udvidet forebyggelse
af VTE hos patienter, der får foretaget elektiv hofteledsalloplastik

H
H
H,M

Rikke Jensen
Lars Bendtsen
Michael Rud Lassen

2006-01-12

Et åbent, forlænget, multicenterforsøg til evaluering af sikkerheden og tolerabiliteten af
natalizumab efter re-initiering af doseringen hos patienter med dissemineret sklerose som har
fuldført forsøg C-1801 eller C-1802 samt en sikkerhedsevaluering i forbindelse med doseringsophør.
Biogen Idec Protocol 010-MS321
Eudract nr. 2005-004061-41

H,M

Per Soleberg Sørensen

2006-01-13

RECORD 3-undersøgelsen: Regulering af koagulation ved ortopædkirurgi for at forebygge DVT og
PE: Kontrolleret, dobbeltblind, randomiseret undersøgelse af BAY 59-7939 til forebyggelse af VTE
hos patienter, der får foretaget elektiv total knæledsalloplastik

H,M

Michael Rud Lassen

2006-02-02

Et åbent, ikke sammenlignende multicenter forsøg til evaluering af effekt og sikkerhed af Bulkamid®
anvendt som bulking middel til behandling af urinkontinens hos kvinder.

H,M

Gunnar Lose

2006-02-03

Et fase 2/3 randomiseret, kontrolleret, dobbeltblindet, multicentre, sammenlignende forsøg med
parallelgrupper for at sammenligne sikkerheden og effekten af intravitreale injektioner med 0,3 mg,
0,3 mg pegaptanib natrium (Macugen®), givet så ofte som hver 6. uge i 2 år mod simulerede
injektioner til patientår med diabetisk maculaødem (DME), som involverer centrum af macula.

H,M

Michael Larsen

2006-03-01
2006-03-16

Behandling af trang-inkontinens med ny medicin hos patienter med overaktiv blære.
Intranasal fentanyl til behandling af gennembrudssmerte hos cancerpatienter: Et randomiseret,
dobbeltblind, placebokontrolleret, cross-over, bekræftende forsøg der afprøver doserne 50, 100 og
200 µg fentanyl og placebo i otte episoder af gennembrudssmerte.

H,M,N
H,M,N

Jes Olesen

Gunnar Lose
Niels-Henrik Jensen

2006-03-16

Et dobbeltblind, randomiseret, placebokontrolleret forsøg til bekræftelse af effekten af intranasal
fentanyl titreret til 50, 100 eller 200 &#956;g med åben langtidssikkerheds follow-up hos
cancerpatienter med gennembrudssmerte.

H,M,N

Niels-Henrik Jensen

2006-03-22

Hovedforsøg:
Et randomiseret, dobbeltblindet, parallelgruppe-, aktivt kontrolleret, multicenter-, 14 uger varende
forsøg til evaluering af effektiviteten af en valsartan behandlingsstrategi i forhold til en amlodipin
behandlingsstrategi med henblik på at opnå blodtrykskontrol hos patienter med stadium 1 eller
stadium 2 hypertension eller patienter som ikke har opnået blodtrykskontrol på den aktuelle
monoterapi.
Opfølgningsforsøg:
En 8-ugers opfølgning til et randomiseret, dobbeltblindet, parallelgruppe-, aktivt kontrolleret,
multicenter-, 14 uger varende forsøg til evaluering af effektiviteten af en valsartan
behandlingsstrategi i forhold til en amlodipin behandlingsstrategi med henblik på at opnå
blodtrykskontrol hos patienter med stadium 1 eller stadium 2 hypertension eller patienter som ikke
har opnået blodtrykskontrol på den aktuelle monoterapi.

H,M,N

Peter Schultz-Larsen

2006-03-22
2006-01-09

GECO - Behandling af kronisk bronkitis
Randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret forsøg med Detrusitol Retard som "add-on" til
alfablokker hos mænd med vedvarende symptomer på overaktiv blære, med hyppig og imperiøs
vandladning med eller uden urge-inkontinens efter tidligere monoterapi (behandling) med alfablokker

H,M,N
H,N

Peter Lange
Peter Lyngdorf

2006-02-21

Evaluering af effekten af et lokaltvirkende lægemiddel indeholdende ASF-1075 til behandling af
kronisk hånddermatitis.

H,N

Claus Zachariae

2006-03-16

Et multinationalt, datterselskabssponsoreret, randomiseret, åbent studie
til sammenligning af behandling med enten pegyleret liposomal doxorubicin eller capecitabin som
førstelinje kemoterapi til metastatisk brystcancer.

H,S

Malgorzata (Gosia) Kolyszko Tuxen

2006-03-16

Et randomiseret, dobbeltblindt fase III multicenterforsøg til vurdering af effekt af docetaxel
(TAXOTERE) i kombination med ZD6474 (ZACTIMA) versus docetaxel (TAXOTERE) i kombination
med placebo hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk (stadie IIIB-IV), ikke-småcellet
lungekræft (NSCLC) efter behandlingssvigt med førstevalgsbehandling af kræftsygdommen.

H,S

Anders Mellemgaard

2006-03-23

Åbent forsøg med Zonegran (Zonisamid) hos patienter med partielle anfald.

H,S

Anne Sabers

2006-03-30

Fase 3, multicenter-, multinationalt, randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret forsøg til
evaluering af effekt og sikkerhed af alfimeprase hos patienter med akut perifer arteriel okklusion
(NAPA-3)

H,S

Henrik Sillesen

2006-01-09
2006-03-31

SALVAGE Ændret til BENCHMRK
Udvikling af astma og allergi efter tidlig, indlæggelseskrævende respiratorisk syncytial virus
infektion.

H,S,M
H,S,M

Jan Gerstoft
Hans Bisgaard

2006-01-09

Tidlig adgang til TMC 114 i kombination med lavdosis ritonavir (RTV) og andre antiretrovirale
præparater (ARV'er) hos meget behandlingserfarne HIV-1 smittede forsøgspersoner, hvor
behandling er begrænset eller ikke mulig.

H,S,M,N

Jan Gerstoft

2006-01-31

Tidlig Selektiv Behandling Med Curosurf. Behandling af RDS efter bestemmelse af lamellar body
count på ventrikelaspirat sammenholdt med behandling ved a/APO2 < 0,36. En randomiseret
kontrolleret multicenter undersøgelse af børn født efter 24-29 uger.

H,S,M,N

Henrik Verder

2006-02-21

A prospective randomized multicentre study to compare Crinone 8%® once daily versus other
vaginal progesterone.

H,S,M,N

Svend Lindenberg

2006-03-13

Et randomiseret, parallel-gruppe, åbent, aktivt-kontrolleret, multicenter Fase III forsøg med
Patupilone (EPO906) versus pegyleret liposomal doxorubicin (Doxil®/Caelyx®) til taxan/platinrefraktære/resistente patienter med recidiverende epitelial æggestokcancer, primær
æggeledercancer eller primær bughindecancer. Eudract nr. 2004-005181-20

H,S,M,N

Svend Aage Engelholm

2006-03-16
2006-03-21

Meningitis og høretab - klinisk opgørelse og eksperimentelle interventionsstudier.
Tvillinger Til Tiden: Kan progesteron forebygge meget tidlig fødsel hos tvillingegravide?
Effekten af profylaktisk progesteron på risikoen for meget præterm fødsel blandt
tvillingegraviditeter – et multicenter randomiseret studie

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

Lise Worsøe
Ann Tabor

2006-01-19
2006-03-08

Behandling af protein i urinen hos patienter med diabetes.
TAK-242.
Et centralt, multinationalt, randomiseret,dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterforsøg til
evaluering af effekten og sikkerheden af behandling med TAK-242 til voksne med svær sepsis.

H,S,N
H,S,N

Lise Tarnow
Peder Carl

2006-03-16

Et randomiseret, dobbeltblindt forsøg med henblik på sammenligning af effekten af behandling
med Denosumab versus Alendronat Natrium hos postmenopausale kvinder med lav
knoglemineraltæthed.

H,S,N

Christence S. Teglbjærg

2006-03-29

Et videnskabeligt forsøg med pitavastatin 2 mg over for atorvastatin 10 mg og pitavastatin 4 mg
over for atorvastatin 20 mg (efter optitrering af dosis) i patienter med primær hyperkolesterolæmi
eller kombineret dyslipidæmi.

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2006-01-05

Et 9 ugers, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multicenter studie med Pregabalin (2
gange dagligt) til patienter med posttraumatisk perifer neuropatisk smerte. EudraCT nr. 2005003048-78

M

2006-01-10

Effekt af stråledosis på lokal leverfunktion og gennemblødning efter stereotaktisk strålebehandling
af levertumorer, målt med PET/CT. Sag: 20050207

M

Morten Høyer

2006-01-16

Effekten af kulhydrat-/ proteinberiget kost på AQP-2 i urin samt nyrernes urinkoncentreringsevne
hos raske forsøgspersoner.

M

Erling Bjerregaard Pedersen

2006-01-16

Effekten af dihydralazin hos raske forsøgspersoner på renal tubulær funktion og vasoaktive
hormoner

M

Henrik Vase

2006-01-25

En undersøgelse af sikkerhed og effekt af adalimumab til patienter med aktiv ankyloserende
spondylitis (Mb Bechterew). Et åbent forsøg til vurdering af respons på behandling med
adalimumab til patienter, som tidligere ikke har haft effekt af standardbehandling eller TNFhæmmere (RHAPSODY). 20050220

M

Palle Holck

2006-01-26

Non-invasiv PET/CT måling af den humane levers tracertilførsel: Metodeudvikling med 15O-CO
PET/CT hos leversyge og raske forsøgspersoner. 20050200

M

Susanne Keiding

2006-01-26

Påvisning af hepatocellulært carcinom med 18F-deoxy-galaktose PET/CT
20050201

M

Michael Sørensen

2006-01-26

Regional leverfunktion hos mennesker målt med dynamisk 18F-deoxy-galaktose PET/CT

M

Michael Sørensen

2006-02-01
2006-02-09

20050199
Erythropoietin og nyrefunktionen
Den biologiske aktivitet af TRAb (thyreoidea receptor antibodies) og dens sammenhæng med
forløbet af autoimmun stofskiftesygdomme og komplikationer hertil

M
M

Erling Bjerregaard Pedersen

2006-02-09

Genetiske markører og infektion i barnealderen. Risiko og prognose.

M

Mette Nørgaard

2006-02-10

ESDH 1-10-72-83-15, Arkiv 20060008
Biodegradable fixation versus konventionel metal fixation (20050186)

M

Ole Brink

2006-02-17

Non-invasiv undersøgelse af fosters Rhesus D blodtype i 14.-18. graviditetsuge.

M

Mette Christiansen

2006-02-20
2006-03-04

Musikopfattelse belyst ved neurofunktionel imaging (fMRI)
Effekten af temperaturstyring under dialysebehandling ved dialyse med glukose i dialysevandet hos
patienter med kronisk nyresvigt.

M
M

Anders Christian Green
Erling Bjerregaard Pedersen

2006-03-04

Effekten af glucose i dialysevandet på blodtrykket og kredsløbsregulerende hormoner hos
dialysepatienter med diabetisk nefropati.

M

Erling Bjerregaard Pedersen

2006-03-04

Effekten af glucose i dialysevandet på blodtrykket og kredsløbsregulerende hormoner hos
dialysepatienter.
En analyse af sammenhængen mellem ændringer i blodtrykket, plasma insulin og vasoaktive
hormoner i plasma hos patienter med terminal nyresvigt i hæmodialysebehandling efter tilsætning
af glucose til dialysevæsken.

M

Erling Bjerregaard Pedersen

2006-03-14
2006-03-16

Meditation og opmærksomhed, et fMRI studie
Et to år varende opfølgende forsøg med henblik på at indhente udvalgte resultatmål hos de novo
hjertetransplanterede patienter, der ophørte med forsøgsmedicin før planlagt tid i forsøg RAD001A
B253 j.nr. 20050190

M
M

2006-02-16
2006-02-13

ZoMaxx EUROPA. (20060018)
Den cellulære sammensætning af mellemørekolesteatomet i relation til den anatomiske lokalisation
på trommehinden. (sagsnr. 20050222)

M,H,S
M,N

Leif Thuesen
Mette Bendixen Thorup

2006-01-23

Et randomiseret, dobbeltblindt, to-armet, placebokontrolleret 12-måneders forsøg med effekten af
20 mg. rimonabant èn gang dagligt på mængden og aktiviteten af visceral fedt hos patienter med
abdominalt fedt og metabolisk syndrom. (20050215)
Version dato/status: Endelig version 1.2 inkl. amendment, dateret 9. november 2005. Dato for
dansk oversættelse: 5. december 2005.

M,S,N

Jørgen Rungby

2006-01-05

Effekten af svage, ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter på den perifere mikrocirkulation
og på smertetærskler

N

Veit Schnabel

2006-01-13
2006-02-17

Testsag
Muskelsmerters effekt på musklers smertesensitivitet hos mennesker

N
N

Andersen
Thomas Graven-Nielsen

2006-02-17

HORIZONS AMI.
Et faktor-randomiseret forskningsforsøg bestående af patienter inddelt i to grupper med STsegment elevations AMI, med det formål at sammenligne resultaterne ved brugen af
antikoagulation med enten ufraktioneret Heparin plus rutinemæssig glycoprotein lIb/IIIa hæmmere
sammen med Bivalirudin eller bail-out glycoprotein IIb/IIIa hæmmere, og primær angioplastik med
stentimplantation med enten en langsomt afgivende paclitaxel-afgivende stent (TAXUS™) eller i
modsat fald en identisk bare metal stent uden overfladebehandling (EXPRESS2™).

N

Lars Hvilsted Rasmussen

2006-03-02
2006-03-17
2006-03-30

Proprioception og Vestibulær Dysfunktion
Klinisk undersøgelse af neuroimplantats virkning på livskvalitet og fysisk aktivitet.i
Insulinfølsomhed og inflammatoriske markører hos patienter, der bliver opereret med vena
saphena magna in situ bypass på grund af kronisk kritisk iskæmi i underekstremiteterne forårsaget
af atherosklerose.
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Michael Gaihede
Birgit Larsen
Nils Johannesen

2006-03-30

Validering af alternativer til rektal temperaturmåling hos voksne patienter indlagt på kirurgisk
afdeling.

N

Frank Svendsen Jensen

2006-03-30
2006-03-30

Optimering af ultralydvejledet embryo transfer.
Op at gå – er det muligt med næseblødning? Et studie til undersøgelse af mobiliseringens betydning
for fornyede blødningsepisoder hos patienter med næseblødning.

N
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Leif Bungum
Michael Gaihede

2006-01-05

Fractional flow reserve versus koronararteriografi til fastlæggelse af behandling ved flerkarsygdom

N,H

2006-03-30

RealLifeStudy Biatain - Ibu. - Et åbent, komparativt, randomiseret, multicenter, internationalt
outcomes studium af klinisk effekt og omkostningseffektivitet af Biatain - Ibu over for standard
praksis ved smertefulde ekssuderende sår.

2006-01-30
2006-02-17

Undersøgelse af om serum cystatin C kan anvendes til GFR bestemmelse hos børn
Ovariecyster i Nordjylland. Prædiktion af malignitet.

N,M
N,N

Trine Borup Andersen
Musa Krasniqi

2006-02-24

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med parallelle grupper til vurdering af
effekt og sikkerhed ved ropinirol i 26 uger og til yderligere vurdering af forekomst af forværring
eller tilbagefald ved yderligere 40 ugers ublindet forlængelse af behandlingsperioden hos personer,
der lider af moderat til svær uro i benene (RLS).

N,S

Hans Chr. Hoeck

2006-01-04
2006-01-11

Blødende ulcus, opfølgning på Helicobacter Pylori Status.
"Forlængelse af forsøgsbehandling med AMG 706" - AMGEN protokolnr. 20050130. EudraCT nr.
2005-004323-18.

Ole Frøbert

N,H,S,M,N Niels Johannesen
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Jane Møller Hansen
Lars Bastholt

2006-01-12

Projekt "Idrætsbørnehaver" i Odense Kommune. Implementering af pædagogiske metoder i
børnehaver placeret i Odense Kommune, hvor elementer fra idræt, leg og bevægelse er
omdrejningspunktet i det daglige liv.

S

Karsten Froberg

2006-01-16
2006-01-23

Hudirritationstest udført med 10 hudplejemidler (januar 2006).
Methicillin resistent Staphylococcus aureus (MRSA): Betydningen af fjernelse af bærertilstand for
spredning af MRSA.
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Klaus Ejner Andersen
Sidsel Böcher

2006-01-23

Optimering af behandlingen for simpel ankelforstuvning ved hjælp af NSAID-plaster (Flector©).

S

Berit Kamilla Skov Jørgensen

2006-01-23
2006-01-23
2006-01-23
2006-02-02

Flowmåling i caput femoris hos patienter med artrose under operation med ASR hofte protese
Akupunktur til endometriose patienter.
CARPA - Noncardiac Chestpain Evaluation and Treatment Study.
Et åbent, randomiseret, prospektivt, multicenter, parallel-gruppe forsøg med henblik på at
sammenligne efttekten og sikkerheden af TachoSil overfor standard kirurgisk behandling hos
patienter der får foretaget pulmonal lobektomi pga lunge malignitet og derfor har brug for
behandling for luftlækage.

S
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S

Morten Bøgehøj Pedersen
Anita Lunde
Mette Jensen Stochkendahl
Lars Ladegaard

2006-02-06

Et multicenter, åbent, randomiseret komparativt forsøg med Tigecyclin vs. Ceftriaxon plus
Metronidazol til behandling af indlagte forsøgspersoner med kompliceret intraabdominal infektion.
EudraCT nr. 2005-000448-99.

S

Niels Qvist

2006-02-10
2006-02-17

Hepatisk autoregulering hos patienter med type 2 diabetes mellitus.
Sikkerhed og effektivitet af Alair® systemet til behandling af astma: Et multicenter, randomiseret
klinisk forsøg. (AIR2 Trial).
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Peter Bisgaard Stæhr
Hans Chr. Siersted

2006-02-17
2006-02-17
2006-03-03

Zoneterapi og Udskillelse af Affaldsstoffer i Urin.
Akut lungeemboli 1 (APE 1) studiet: Prospektiv undersøgelse af skintigrafisk diagnose.
Betydningen af Astma og Astmakontrol for Kondition, Fysisk Aktivitetsniveau og
Kropssammensætning hos Børn med Nydiagnosticeret Astma.
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Peer Horn
Søren Hess
Signe Vahlkvist

2006-03-06

Selektive og nonselektive nonsteroide antiinflamatoriske (NSAID) lægemidlers indflydelse på den
sekundære humane hæmostase.

S

Per Damkier

2006-03-22

Retrograd Intrarenal Stenkirurgi - en metode til behandling af den ESWL-resistente nyresten.
EudraCT 2005-005972-34.

S

Helene Ulrik Jung

2006-03-22

H6Q-MC-JCBJ(a) - PRELUDE: Et klinisk fase 3-forsøg, der har til formål at undersøge forebyggelse af
lymfom recidiv ved daglig indgift af enzastaurin. EudraCT nr. 2005-004630-41.

S

Lars Møller Pedersen

2006-03-22

BAY a 0128/11800 – Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterforsøg med
parallelt design og to behandlingsarme til undersøgelse af effekten af aprotinin på
transfusionsbehovet hos patienter i kirurgiske indgreb for lungecancer eller øsofaguscancer.
EudraCT 2005-004689-18.

S

Claus Hovendal

2006-03-22

Prognostisk og prædiktiv værdi af YKL-40 og IL-6 hos patienter med stadium II-III malignt melanom,
postoperativt randomiseret til observation eller adjuverende behandling med interferon.

S

Lars Bastholt

2006-03-22

Dobbeltblind, randomiseret, placebo-kontrolleret undersøgelse af effekten af levetiracetam til
centrale neurogene smerter hos patienter med multipel sklerose. EudraCT nr. 2006-000397-71.

S

Masoud Falah

2006-03-22

Optimering og standardisering af in-vivo kumulativ hudirritations model på frivillige
forsøgspersoner.

S

Anders Clemmensen

2006-03-29
2006-03-29

Akupunktur til igangsættelse af fødsel hos overbårne (graviditet>=42 uger + 0 dage).
Akupunktur som smertelindring til syning af perineale bristninger efter vaginal fødsel. En
randomiseret undersøgelse ved De Sønderjyske Sygehuse.
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Bent Andersen
Sara Kindberg

2006-02-20
2006-03-22

PRØVEPROJEKT 1.Dette er et prøveprojekt.
En randomiseret fase II undersøgelse til bestemmelse af potentielle prædiktive markører af respons
til MDX-010 (BMS-734016) hos patienter med ikke resecerbar stadium III eller IV malignt melanom.
EudraCT nr. 2005-002126-64.

2006-02-27

Et multinationalt dobbelt-blindet, placebo kontrolleret, parallel gruppe forsøg, for at evaluere
effekten og sikkerheden af CCX282-B i patienter med moderat til svær Morbus Crohn. EudraCT nr.
2005-003827-38.

S,H,M,N

Ole Haagen Nielsen

2006-02-02

Sikkerhed og irritationsdæmpende effekt af SB-681323 hos patienter med åreforkalkning i hjertets
kranspulsårer, som skal gennemgå ballonudvidelse (PCI)
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Svend Eggert Jensen

2006-01-11
2006-01-09
2006-03-22

Hormonelle ændringers indflydelse på udvikling af slidgigt
HLA-G ved lunge- og hjertetransplantation
Randomiseret undersøgelse af sutureringsteknikkens betydning for myometriets tykkelse efter
sectio - bedømt ved ultralyd post partum
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Sekretariatet
Lars Bastholt

Pernille Ravn
Thomas Hviid
Lillian Skibsted

2006-01-09

Randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret forsøg med Detrusitol Retard som "add-on" til
alfablokker hos mænd med vedvarende symptomer på overaktiv blære, med hyppig og imperiøs
vandladning med eller uden urge-inkontinens efter tidligere monoterapi (behandling) med alfablokker

SJ,N

Peter Lyngdorf

2006-01-31

Tidlig Selektiv Behandling Med Curosurf. Behandling af RDS efter bestemmelse af lamellar body
count på ventrikelaspirat sammenholdt med behandling ved a/APO2 < 0,36. En randomiseret
kontrolleret multicenter undersøgelse af børn født efter 24-29 uger.
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Henrik Verder

