Forkortelser:
CVK = National Videnskabsetisk Komité (NVK)
H = De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden
SJ = Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
N = Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
M = De Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland
S = De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark
Godkendte projekter
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Dato
Projekttitel
2007-10-01
Effekt af interleukin-6 på omsætning af kollagen i senevæv hos mennesker.
2007-10-01
Brug af markører for endothelial dysfunktion og atherosklerose som indikatorer for graden af
iskæmi og som screeningsmodalitet før myocardiescintigrafi.

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
H
Henning Langberg
H
Camilla Noelle Rathcke

2007-10-04

Et delvist blindet, enkeltdosis-, overkrydsnings-, proof of concept-forsøg til vurdering af
sikkerheden, tolerabiliteten, farmakokinetikken og farmakodynamikken af QAX028 sammenlignet
med ublindet tiotropiumbromid (positiv kontrol) og placebo hos patienter med mild til moderat
KOL.

H

Rikke Riisbro

2007-10-08

Immunreaktivitet rettet mod Janus Kinase II mutationen V617F i patienter med polycytaemia vera

H

Morten Krogh Jensen

2007-10-09

Sammenligning af Acceleromyografi og Mekanomyografi til etablering af et neuromuskulært
blokerende middels potens

H

Casper Claudius

2007-10-11

Fase I studium til genundersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet og farmakodynamiske effekter af
sublingual immunterapi (tabletter) med rekombinant Bet v 1 givet i enkelte stigende doser og i
multidosis regimer til patienter sensibiliseret overfor birkepollen

H

Hans-Jørgen Malling

2007-10-12

ÅBENT KONTROLLERET, PARALLELT, DESKRIPTIVT STUDIE OVER MULIG
IN VITRO ALLERGISK REAKTION VED BRUG AF EN REKOMBINANT LIPASE TIL
CYSTISK FIBROSE PATIENTER MED OG UDEN
ASPERGILLUS FUMIGATUS ALLERGI

H

Marianne Skov

2007-10-12

In vitro undersøgelse af effekten af Trasylol på trombocytreceptorerne TxA2 and ADP evalueret ved
TEG® Platelet MappingTM assay

H

Pär I. Johansson

2007-10-12
2007-10-12
2007-10-12

SONIA-forsøget
PET/CT til stadieinddeling af brystkræft
Tidlig Opsporing og Rehabilitering af KOL

H
H
H

Tonny Karlsmark
Jesper Graff
Vibeke Gottlieb

2007-10-12

Måling af koncentrationen af barusiban og atosiban i fuldblod frisk tappet fra frivillige
forsøgspersoner

H

Rikke Riisbro

2007-10-12

In situ undersøgelse af tatoveringspigmenter:
Klinisk, mikroskopisk, spektrometrisk og kemisk karakteristik af pigmenter anvendt i tatoveringer af
human hud

H

Jørgen Serup

2007-10-12

Et 52-ugers, multinationalt, multicenter, åbent forlængelsesforsøg med insulin detemir hos børn og
unge i alderen 3-17 år med type 1 diabetes på et basal-bolus-regime med insulin aspart som bolusinsulin

H

Birthe Susanne Olsen

2007-10-12

Adjuverende kemoterapi givet i hjemmet fremfor på sygehuset.
Psykosociale og økonomiske konsekvenser.
Et randomiseret cross-over studie

H

Ole Larsen

2007-10-15
2007-10-15
2007-10-15

Forekomst og molekylær karakteristik af tarmparasitter hos HIV-patienter
Thyreoideahormon og mitokondriefunktionen hos raske
Sammenlignende funktionelle studier af humane mesenkymale stamceller fra knoglemarven og
fedtvæv med henblik på at detektere forskelle af betydning for autolog klinisk mesenkymal
stamcellebehandling.

H
H
H

Rune Stensvold
Steen Larsen
Jens Kastrup

2007-10-16
2007-10-16

Lokal tolerabilitet og sikkerhed af captoprilsalve (1%) versus placebo i rask hud
Elektrokardiografisk monitorering hos patienter med akut apopleksi med henblik på nye
risikomarkører

H
H

Jørgen Serup
Zeynep Binici

2007-10-16
2007-10-16

Biotilgængelighed og sundhedsmæssige aspekter af økologisk kost.
Genotypens betydning for hovedpine induceret af calcitonin gen relateret peptid hos patienter med
familiær hemiplegisk migræne samt raske kontrolpersoner

H
H

Susanne Bügel
Jakob Møller Hansen

2007-10-16

Inkretin effekten og pankreas funktionen før og efter remission af type 2 diabetes - effekt af gastric
banding

H

Katrine Bagge Hansen

2007-10-16

Et randomiseret, placebokontrolleret fase 2-forsøg med 4 grupper til undersøgelse af AMG 386 i
kombination med bevacizumab og paclitaxel eller AMG 386 plus paclitaxel som
førstevalgsbehandling af forsøgspersoner med Her2-negativ, metastatisk eller lokalt recidiverende
brystcancer

H

Else Svensson

2007-10-17

En undersøgelse af Familieambulatoriets tværfaglige indsats over for gravide og deres børn.
Hvordan er det gået børnene?

H

May Olofsson

2007-10-23
2007-10-23

Undersøgelse af hjerterytmen hos ikke hjertesyge geriatrisk patienter
Validering af Tupe Tip In Pharynx ventilering sat i forhold til konventionel maskeventilation

H
H

Mette Midttun
Jesper Dirks

2007-10-24

Heart Mate II funktion og muskel- og hjerneperfusion ved dynamisk arbejde i patienter med
hjertesvigt.

H

Per Lav Madsen

2007-10-25
2007-10-26
2007-10-29
2007-10-29

Serumniveau af reproduktionshormoner gennem menstruationscyklus
Rygning og kronisk obstruktiv lungesygdom hos tvillinger
Håndhygiejnisk interventionsforsøg 2. i skoleregi.
Undersøgelse af effekten af Zometa (R) (zoledronsyre) behandling til forebyggelse af
knoglemetastaser hos patienter med prostatakræft
Nyt journal-/arkivnr. 330019 indeholder også den oprindelige protokol 02-054/04 Rigshospitalet

H
H
H
H

Anders Juul
Simon Francis Thomsen
Inge Nandrup-Bus

2007-10-29

NO-måling ved primær ciliedyskinesi
(11) 01-045/04 Rigshospitalet

H

June Kehlet Marthin

2007-10-29

Aliskiren til patienter med blodprop i hjertet. EudraCTnr. 2006-001704-37.
Der er oprettet 2 protokolnumre. Brug H-KF-02-326456.

H

2007-10-29
2007-10-29

Bestemmelse af Saccin i serum og urin fra patienter med Meniere's sygdom.
Stamcelleterapi til patienter med svær kronisk nyokardieiskæmi
(02) Rigshospitalet - Hjertecentret 12 305967 12 2006-3075

H
H

Jens Kastrup

2007-10-29

Effekten af lavdosis væksthormonbehandling hos HIV positive patienter i højaktiv antiretroviral
behandling (HAART). Ove Andersen - Birgitte Rønde Hansen. EudraCTnr. 2004-001518-15
Gebyrpligtigt

H

Ove Anderrsen

2007-10-29
2007-10-29
2007-10-29

Scandinavian Candesartan Acute Trial (SCAST)
Undersøgelse af metabolismen hos Parkinson patienter
NOVA-studiet: NOGA-vejledt behandling med VEGF for Angina: Et multicenter - randomiseret dobbeltblindt - placebo-kontrolleret studie - som evaluerer effekten af Biobypass (ADGV
VEGF121.10NH) behandling med NOGA-vejledt/Myostar kateter hos patienter med behandlingsrefraktær klasse II-IV stabil angina.
Se også 02-084/04

H
H
H

Gudrun Boysen

2007-10-29
2007-10-29

Undersøgelse af metabolismen hos Parkinson patienter
En randomiseret - dobbeltblind - placebokontrolleret multicenter studie til vurdering af effekt sikkerhed og tolerance af bosentan hos patienter med mild symptomatisk pulmonal arteriel
hypertension. Early-studie protokol AC-052-364

H
H

Marielle Zoetmulder

(12) Oprindelig 02-072/04 (+ tillægsprotokol 276834)

2007-10-29
2007-10-29
2007-10-29

Concerto AT
Klinisk lægemiddelafprøvning af profylaktisk behandling hos raske forsøgspersoner FUTURE II
Forsøg med fosfolipasehæmmende medicin hos personer med koronar hjertesygdom - LPL104884

H
H
H

2007-10-29

Paclitaxel-dækkede stents til behandling af lange koronar læsioner Acronym: Taxus-VI
(11) Rigshospitalet - 01-076/02

H

2007-10-29

CO 168T37: Infliximabs sikkerhed og virkning hos patienter med aktiv colitis ulcerosa
Hovedprotokol 02-011/02.
Dokumenterne vedr. sag nr. 02-011/02 + tillæg 12 155/03 + tillæg 285521 er arkiveret fysisk under
H-KF-257304

H

2007-10-29

Reproduktionsfunktionen hos normale sjællandske mænd
(11) Rigshospitalet 01-117/96

H

2007-10-29

Diabetes Mellitus opstået efter transplantation
FYSISK ARKIVERET PÅ 01-279825

H

2007-10-29

Diabetes Mellitus opstået efter transplantation
FYSISK ARKIVERET PÅ: 01-279825

H

2007-10-29
2007-10-29

Svøb dit barn
Værdi af Endothelin-1 og natriuretiske peptider i diagnostik af akut lungeemboli med
lungeskintigrafi som reference.

H
H

Henrik Gutte

2007-10-29

Genetiske analyser ved medfødte misdannelser, syndromer og andre genetisk betingede
sygdomme. Nyt projekt: Arvelige faktorers betydning for medfødt bugvægsdefekt. Kromosomale
og molekylær-genetiske faktorers betydning for Gastroschiese og Omphalocele.

H

Merete Bugge

2007-10-29

Subkutan immunterapi til birkepollenallergikere. DV0801
(02g) Oprindelig 02-008/03

H

2007-10-29
2007-10-29

Neurofysiologiske forhold efter spasticitetsreduktion
QST og MR-skanning ved kronisk postherniotomi smerte
Dette projekt er et tillæg til 01 267755
Endvidere har projektet 01 267755 et tillæg, der hedder H-KF 11 2006-5085

H
H

2007-10-29

Diabetes Mellitus opstået efter transplantation.
FYSISK ARKIVERET PÅ: 01-279825

H

Niels Jørgensen

Jakob Lorentzen Ph.d.-stud.

2007-10-29

Effekten af Kirurgi på Postherniotomi smerter
Hovedprotokol:
01 267755
Tillæg
11 320499

H

Eske Kvanner Aasvang

2007-10-29
2007-10-29
2007-10-29

Fysioterapeutisk indsats til hoved hals cancer patienter
Specifikke hjerneområders betydning for læsning af bogstaver og tal
Hypofyseinsufficiens efter hovedtraume eller SAH OTA-blanket mangler
H-KF-01-107/03

H
H
H

Nina Høgdal
Randi Starrfelt

2007-10-29
2007-10-29

Hjernens metabolisme under kirurgiske indgreb med epidural-anæstesi
Kan forandringer på arvematerialet - opstået efter strålebehandling i barndommen - overføres til
næste generation?

H
H

2007-10-29
2007-10-29

EURO-LB 02 behandlingsprotokol for lymfoblastisk lymfom (lymfeknudekræft)
Komparativ undersøgelse af teriparatid og natrium alendronats virkning på knoglemineraltætheden
i columna lumbalis ved steroid-induceret osteoporose

H
H

2007-10-29
2007-10-29

Pludselig uventet hjertedød blandt børn og unge i Danmark i 2000 og 2001
En randomiseret - dobbeltblind - placebokontrolleret multicenter studie til vurdering af effekt sikkerhed og tolerance af bosentan hos patienter med mild symptomatisk pulmonal arteriel
hypertension. Early-studie protokol AC-052-364
Tillægsprotokol H-KF-277746 + H-KF-276834 arkiveret fysisk under H-KF-02-072/04
(12) Oprindelig 02-072/04

H
H

Jacob Tfelt-Hansen

2007-10-29
2007-11-05

Diabetes Mellitus opstået efter transplantaion
Molekylær billeddannelse af hjernens 5-HT4-receptor i forbindelse med escitalopram indtag versus
placebo hos raske med disposition til depression.

H
H

Mads Hornum
Gitte Moos Knudsen

2007-11-05

Kan computer baseret læring (CBL) bruges til
vedligeholdelse af kompetence efter simulationsbaseret undervisning
i Advanced Life Support (ALS)?

H

Morten Lind Jensen

2007-11-08

Et forsøg, der skal vise biologisk effekt, ved at undersøge Pibeserod, en specifik 5-HT4 antagonist til
behandling af kronisk hjerteinsufficiens i stabile, ikke-indlagte patienter, NYHA klasse II-IV som
tillæg til en sædvanlig evidensbaseret farmakologisk behandling.

H

Christian Torp-Pedersen

2007-11-08

Anvendelse af friskt humant blod til in-vitro forsøg i forbindelse med lægemiddeludvikling på Novo
Nordisk og Novozymes

H

Ida Hilden

2007-11-08

Vil en injektionsnål med mindre diameter mindske smerter ved behandling af abnorm svedtendens
i armhulerne med Botox® injektioner?

H

Jette skiveren

2007-11-08

Respirationstilpasset strålebehandling af mediastinalt lymfom:
”Forebyggelse af stråleskader ved hjælp af åndedrætstilpasset strålebehandling af lymfom i
brysthulen”

H

Peter Meidahl Petersen

2007-11-08

Effekten af GLP-1 og GIP på betacellens maksimale insulinsekretoriske kapacitet hos c-peptid
positive type-1 diabetikere

H

Urd Kielgast

2007-11-09

KLINISK FEASIBILITY-PILOTUNDERSØGELSE:
Evaluering af PV/AV og VV delay med QuickOpt under hvile og aktivitet:
Validering med TDI

H

Peter Søgaard

2007-11-09

Kvantitativ og kvalitativ sammenligning af retinale radiale skans opnået ved henholdsvis StratusOCT
og 3D OCT-1000 med fokus på den retinale tykkelse

H

Dorte Nellemann Thornit

2007-11-13
2007-11-13

Undersøgelse af Knoglemasse og frakturforekomst hos danske patienter med Rett syndrom
”Nasal Mucociliær Motilitetundersøgelse med 99mTc-albumin-kolloid som en primær test til
udredning af primær ciliedyskinesi”

H
H

Gitte Rønde
June Kehlet Marthin

2007-11-13

Tværsnitsundersøgelse:
Karakterisering af de enteroendokrine og neuroendokrine aksers betydning for vægtudvikling under
behandling med antipsykotiske medikamenter.
Eudract nr. 2007-006197-28

H

Henrik Lublin

2007-11-13

Longitudinal undersøgelse:

H

Henrik Lublin

2007-11-13
2007-11-13

Karakterisering af de enteroendokrine og neuroendokrine aksers betydning for vægtudvikling under
behandling med antipsykotiske medikamenter.
Blodtryk og saltfølsomhed hos yngre og ældre borgere i Danmark med afghansk baggrund
Et 12-ugers, dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret forsøg til vurdering af effekten af og
sikkerheden og tolerabiliteten ved MTP-hæmmer JNJ-16269110 hos forsøgspersoner med type 2diabetes mellitus; R256918DIA2001; fase 2.

H
H

Peter Norsk
Steen Stender

2007-11-13

Inkretinhormonernes sekretion og betydning for det postprandiale glykæmiske respons ved type-1
diabetes mellitus

H

Urd Kielgast

2007-11-13

Et multicenter, randomiseret, vehikel-kontrolleret studium til vurdering af adalimumabs effekt og
sikkerhed i kombination med topisk behandling (calcipotriol/betamethason) hos patienter med
moderat til svær psoriasis og utilstrækkelig respons på klassisk systemisk behandling (BELIEVE)

H

Robert Gniadecki

2007-11-13
2007-11-13

Betydning af glykogenindhold for PDH regulering i skeletmuskulatur
Undersøgelse af blodgennemstrømningshastigheden (BFR) i storetåen hos patienter med hævede
ben, før, under og efter anvendelse af comprilanbind.

H
H

Peter Plomgaard
Mette Midttun

2007-11-13
2007-11-13

Kvantificering af T-taks morfologien ved pulsændringer
Genetik og kliniske karakteristika ved Atrieflimren
Projektet kører videre som nyt projekt under journalnummer H-C-2009-014

H
H

Jørgen K. Kanters
Bue F. Ross Agner

2007-11-13

Den akutte achillesseneruptur – et biokemisk og biomekanisk studie af årsager til senebristning hos
mennesker

H

Philip Hansen

2007-11-15
2007-11-15

Helkrops MRI skanning ved reumatoid artrit
Botoxbehandling af fissura ani: Ultralyd-vejledt applikation i anæstesi vs. visuel applikation uden
anæstesi

H
H

Anne Duer-Jensen
Tommie Mynster

2007-11-16

Vurdering af metoder til analyse af det autonome nervesystem hos unge, raske forsøgspersoner.

H

Anne-Birgitte Mehlsen

2007-11-16

Fotodynamisk terapi med topikal hexylaminolevulinat og metylaminolevulinat aktiveret med
forskellige laser- og lyskilder på normal hud

H

Merete Hædersdal

2007-11-16
2007-11-19

Genetiske risikofaktorer for psoriasis
Hvad betyder hæmningen af glukagonsekretionen for den anti-diabetiske effekt af GLP-1 hos
patienter med type 2 diabetes?

H
H

Mads Melbye
Kristine Juul Hare

2007-11-19
2007-11-19

Effekt av ett mjølkderivat (CPP-ACP) på utlækning av demineraliserad tandemalj
ET RANDOMISERET, DOBBELTBLINDET, PARALLELGRUPPE, PLACEBOKONTROLLERET FORSØG TIL
VURDERING AF EFFEKT OG SIKKERHED AF TO DOSER ORAL MIKROINDKAPSLET
GRÆSPOLLENEKSTRAKT ADMINISTRERET FØR OG UNDER GRÆSPOLLENSÆSONEN
Eudract nr. 2007-003345-33

H
H

Svante Twetman
Lars Frølund

2007-11-19

"En fase 3, randomiseret, dobbeltblind, aktivt kontrolleret (enoxaparin 40 mg en gang dagligt),
parallelgruppe, multicenterundersøgelse til evaluering af sikkerheden og effektiviteten forbundet
med apixaban hos forsøgspersoner, som gennemgår elektiv total knæalloplastik".
Eudract nr. 2006-006896-19
Eudractnr. 2006-006896-19

H

Per Seest Jørgensen

2007-11-20

Ex vivo og in vitro analyser af patient prøver fra kronisk leddegigt eller andre betændelseslidelser

H

Bo Baslund

2007-11-20

Karstivhed ved kronisk nyreinsufficiens vurderet ved døgnblodtryksmåling og
pulsbølgeundersøgelse.

H

Lene Boesby

2007-11-29

Erhvervsudsættelse for nikkel og risikoen for nikkeleksem

H

Jacob Pontoppidan Thyssen

2007-12-07

Betydningen af variationen i binyrebarkfunktionen for risikoen for udvikling af akut lymfoblastær
leukæmi hos børn

H

Therese Vestergaard

2007-12-07
2007-12-10

Defensiner i det antimikrobielle immunsystem
Projekttitel i.h.t. tillægsprotokol af 18.03.2008: Afprøvning af teknologi til aktivering og ekspansion
af lymphocytter. Sammenlignende forsøg til vurdering af teknologiens anvendelighed på donorblod
og blod fra patienter med prostatakræft.

H
H

Peder Fode
Martin Roland Jensen

2007-12-10

En sammenligning af den diagnostiske sikkerhed ved koloskopier, radiologbedømte CT-kolografier,
og radiografbedømte CT-kolografier med Computer aided detection software.

H

Carsten Lauridsen

2007-12-10

Et ublindet, internationalt, multicenter, fase II forlængelsesforsøg til undersøgelse af langsigtet
effekt af og sikkerhed ved gentagne behandlingsforløb med ofatumumab, et fuldt humant
monoklonalt anti-CD20-antistof, hos voksne patienter med aktiv reumatoid artritis, som tidligere fik
ofatumumab eller placebo i forsøg Hx-CD20-403. Eudract. nr. 2007-004878-31

H

Mikkel Østergaard

2007-12-10

Værdien af FDG bolus injektion ved PET-skanning til estimering af højre ventrikels pumpefunktion
med hjerte MR som reference.

H

Henrik Gutte

2007-12-10

ECG, capillary pulse and bioimpedance-based methods for early detection of hemodialysis induced
blood pressure drops in hypotension-prone patients

H

Søren D. Ladefoged

2007-12-10

Tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1): Rolle i udviklingen af leverfibrose og cirrhosis
hepatis.

H

Ben Vainer

2007-12-10

Samtidig optagelse af funktionel MR og EEG

H

Dan Fuglø

2007-12-10

Et dobbeltblindet, randomiseret, enkelt- og multipeldosis-, dosiseskalerende fase I-forsøg med det
monoklonale antistof BI-204 rettet mod oxLDL, givet intravenøst og subkutant, sammenlignet med
placebo hos raske, mandlige forsøgspersoner og kvindelige forsøgspersoner uden for den
fødedygtige alder med forhøjede LDL-niveauer.
Eudract nr. 2007-005742-20

H

Jesper Sonne

2007-12-13

Et dobbeltblindt, randomiseret, parallel gruppe, placebokontrolleret effekt- og sikkerhedsforsøg i
søvnlaboratorium med Org 50081 hos ældre deltagere med kronisk primær søvnløshed.
Eudract nr. 2007-002523-33

H

Søren Berg

2007-12-13
2007-12-14
2007-12-17

Hvor meget D-vitamin dannes der i huden ved ultraviolet bestråling ?
DNA-chip baseret lungecancer prognose
Internationalt prospektivt studie af evaluering af klassifikationskriterier for Polymyalgia Rheumatica
(PMR) hos patienter nyhenvist med muskelsmerter

H
H
H

Hans Christian Wulf
Jens Benn Sørensen
Hanne Slott Jensen

2007-12-17

Forskel i long-term depression i mellem kroniske spændingshovedpine patienter og raske kontrol
personer

H

Kim Lindelof

2007-12-17

Måling af evnen til at udføre dagligdags aktiviteter hos personer med kroniske muskuloskelettale
lidelser

H

Eva Wæhrens

2007-12-17

Ekspression af ionkanal-proteiner, inflammationsmediatorer og atriale peptider i hjertevæv fra
patienter med atrieflimren (Expres-studiet).

H

Jesper Hastrup Svendsen

2007-12-19
2007-12-21

Essientielle Fedtsyrer i OvergangskosteN (EFiON)
Et randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret forsøg med det formål at undersøge de
farmakodynamiske effekter af indgift af rekombinant human faktor FVIII hos raske mandlige
forsøgspersoner, der behandles med monoklonalt antifaktor FVIII-antistof, TB-402

H
H

Lotte Lauritzen
Thomas Jon Jensen

2007-10-12

Opregulering af TRVP 1 receptoren i lungevæv hos patienter med nedre luftvejssymptomer over for
almindeligt forekommende luftbårne kemiske stoffer

H,M

Helle Holst

2007-12-10

Sammenhæng mellem embryonal respirationsrate og embryo kvalitet
vurderet ved kendte morfologiske markører samt kromosomal antalsanalyse

H,M

Søren Ziebe

2007-12-17

Langtidseffekt og sikkerhed af agomelatin hos ikke deprimerede ambulante patienter med
generaliseret angstsyndrom. Et 26-ugers randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret
parallelgruppe forsøg efter en åben periode på 16 uger med agomelatin (25 mg/dag med mulighed
for en blindet dosisjustering til 50 mg/dag).

H,M

2007-12-10

Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret, enkeltdosis-, multicenter fase II-forsøg til
vurdering af effekten af en intravenøs infusion af AZD1305 på den atriale og ventrikulære
refraktære tilstand og på hæmodynamik hos patienter, der har gennemgået et invasivt
elektrofysiologisk indgreb

H,M,N

2007-10-29
2007-11-01

Optimal væskebehandling ved kolorektal kirurgi
Et tre måneders randomiseret, open label-beskrivende parallelgruppe studie for at undersøge og
sammenligne opfattelse og tilfredshed med to forskellige injektionssystemer (etanerceptinjektionspen og etanercept forfyldt sprøjte) hos patienter med reumatoid artritis.

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

2007-10-30

Et multicenter, randomiseret, dobbeltblindet forsøg til vurdering af effekten og sikkerheden af
tillæg af SYR-322 25 mg versus dosistitrering fra 30 mg til 45 mg af ACTOS® pioglitazon HCl hos
patienter med type 2-diabetes mellitus som er utilstrækkeligt kontrollerede på en
kombinationsbehandling med metformin og 30 mg pioglitazon HCl

H,N

Hans Perrild

2007-11-19

Et fase III, åbent forsøg til vurdering af sikkerhed og effekt af AA4500 til behandling af patienter
med Dupuytrens kontraktur

H,N

Allan Ibsen Sørensen

2007-10-23

Øges livskvaliteten ved behandling af med Thyrogen i stedet for at pausere med stofskifte medicin
forud for jodoptagelse hos patienter med thyroideacancer? Et dobbeltblindet randomiseret
overkrydsnings studie. Dathyrca I

H,S

Birte Nygaard

2007-11-19

Et multicenter, åbent, randomiseret fase III-forsøg med imatinib versus nilotinib hos voksne
patienter med nydiagnostiseret Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) kronisk myeloid leukæmi i
kronisk fase (CML-CP). Eudract nr. 2007-000208-34

H,S

Ove Juul Nielsen

2007-10-16

Et 8-ugers randomiseret, dobbelt-blindt forsøg i 4 arme, der sammenligner effekt og sikkerhed af de
4 behandlinger: kombinationen af telmisartan 40 mg + amlodipin 5 mg (T40/A5), kombinationen af
telmisartan 80 mg + amlodipin 5 mg (T80/A5), monoterapi med amlodipin 5 mg (A5) og monoterapi
med amlodipin 10 mg (A10) hos patienter med hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt
på monoterapi med amlodipin 5 mg.

H,S,M

Jesper Arne Søgaard

Steen Pehrson

Birgitte Brandstrup
Henrik Røgind

Steen Neldam

2007-11-09

Et åbent opfølgningsforsøg der skal undersøge effekten og sikkerheden af behandling med
kombinationen af telmisartan 40 mg +amlodipin 5 mg eller kombinationen af telmisartan 80 mg +
amlodipin 5 mg tabletter givet alene, eller i kombination med anden blodtryksmedicin, til patienter
med hypertension (forhøjet blodtryk).

H,S,M

Steen Neldam

2007-11-19

Invasiv aspergillose hos dansk patientpopulation med akut leukæmi og hos recipienter af allogen
stamcelletransplantation

H,S,M

Maiken Cavling Arendrup

2007-12-10
2007-10-12

TOP - Behandling af kronisk bronkitis
Forbedring af konsolideringsbehandlingen ved leukæmi hos børn og unge
NOPHO ALL-2008 PILOT STUDY ON CONSOLIDATION THERAPY
FOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS WITH
ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA

2007-10-12

Randomiseret forsøg, der sammenligner immunkemoterapi med 6 serier af det monoklonale antiCD20 antistof rituximab i kombination med 6 serier kemoterapi med CHOP (cyclofosfamid,
doxorubicin, vincristin
og prednison) ed 21-dages intervaller eller 14-dages intervaller, både med og uden konsoliderende
strålebehandling af store tumorer (&#8805; 7,5 cm) og/eller ekstranodal involvering hos patienter
med aggressiv CD20+ B-celle lymfom i alderen 18-60 år med aldersjusteret IPI=1 (alle) eller IPI=0
med massiv sygdom (&#8805; 7,5 cm).
Forkortet titel: UNFOLDER 21/14 forsøg

H,S,M,N,SJ Peter de Nully Brown

2007-11-19

Transrektal vakuum assisteret drænage - EN NY METODE TIL BEHANDLING AF
ANASTOMOSELÆKAGE EFTER RECTUMRESEKTION

H,S,M,N,SJ Carl Frederik Nagell

2007-10-12

Et randomiseret, dobbeltblindt, multicenter, placebokontrolleret forsøg til at vurdere effekten og
sikkerheden af oral laksecalcitonin til behandling af personer med slidgigt i knæet.
Eudract nr. 2007-003016-60

H,S,N

Maiken Brix Schou

2007-10-26

Et randomiseret, placebo-kontrolleret, klinisk multicenter-forsøg, som undersøger virkningen af
rituximab (MabThera&#61650;/Rituxan&#61650;) hvad angår dets evne til at hæmme strukturelle
ledskader, som vurderes vha. magnetisk resonansscanning af patienter med rheumatoid artritis og
utilstrækkeligt respons over for metotrexat - SCORE-forsøget.

H,S,N

Mikkel Østergaard

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

Vibeke Backer
Kjeld Schmiegelow

2007-11-24

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppe, multicenterforsøg for at
vurdere virkning, sikkerhed og tolerabilitet af RWJ 333369 som supplerende behandling hos
forsøgspersoner med partielle anfald efterfulgt af et åbent forlængelsesforsøg

H,S,N

Peter Wolf

2007-10-12

Projektets / undersøgelsens titel:* Et tre måneders randomiseret, open label-beskrivende
parallelgruppe studie for at undersøge og sammenligne opfattelse og tilfredshed med to forskellige
injektionssystemer for etanercept (etanercept-injektionspen og etanercept forfyldt sprøjte) hos
patienter med psoriasis.

H,SJ

Lone Skov

2007-10-16

Effekten af inhalation af tiotropium 18 &#956;g én gang daglig sammenlignet med salmeterol 50
&#956;g to gange daglig med hensyn til tiden indtil den første exacerbation hos KOL-patienter (et
randomiseret, dobbeltblindet, dobbelt-dummy parallelgruppeforsøg af ét års varighed)

H,SJ

Torben Evald

2007-10-01

Behandling af obstipation med sakral nerve stimulation.

2007-10-04

ESDH 1-10-72-360-14
Et randomiseret, kontrolleret, parallelt, åbent, multinationalt forsøg med målbaseret behandling,
der sammenligner effekten og sikkerheden af supplement af insulin aspart (NovoRapid®) titreret
trinvist i forhold til de største måltider (basis Basal Plus regime) eller de største prandiale trin
(udvidet Basal Plus regime) i kombination med insulin detemir (Levemir®) én gang dagligt og
behandling med oral antidiabetika hos forsøgspersoner med type 2 diabetes

M

Søren Laurberg

M

Kjeld Hermansen

2007-10-08
2007-10-08

Consulta CRT-D
Det videnskabelige forsøg: Smerteprocession hos patienter med panikangst eller depression uden
smerter sammenlignet med kroniske smertepatienter og normale kontrolpersoner

M
M

Peter Mortensen
Lise Kirstine Gormsen

2007-10-09
2007-10-10

Endetarmens funktion hos patienter med diabetisk polyneuropati
Et undersøgende, multicenter, dobbelt blindet, randomiceret, parallel gruppe studie af
esomeprazol plus zink versus esomeprazol + placebo i en multimodal eksperimentel smertemodel
for oesophageal sensitivitet og sensibilisering i patienter med partielt symptomatisk response på
syrepumpehæmmere (PPI).

M
M

Inge Scheel Andersen
Peter Funch-Jensen

2007-10-11
2007-10-17
2007-10-23

Forsøg med medicin til børn med kronisk astma i alderen 6 - 64 måneder.
Effekten af flitazonbehandling på knogleomsætning og knoglemarvsceller
Ændring af refleksaktivitet efter gangtræning i gangrobot

M
M
M

Lars Gudmund Hansen
Torben Harsløf
Jakob Udby Blicher

2007-10-24

Iltmangelbetingede skader i hjernen og vira med forkærlighed for hjernevæv i børn døde af
vuggedød

M

Lisbeth Lund Jensen

2007-10-29
2007-10-29

Gangtræning med LOKOMAT gangrobot, et metodestudie
En fase tre, randomiserad, dobbelt-blind, parallel-gruppe multicenter forsøg til vurdering af
sikkerheden og effekten af Apixaban til forebyggelse af venøs tromboemboli hos akut syge
medicinske patienter under og efter hospitalsindlæggelse.

M
M

Kåre Severinsen
Steen Husted

2007-11-05
2007-11-09

Effekt og sikkerhed ved skift fra retrovir til tenofovir eller abacavir hos HIV positive personer
Den antidepressive effekt af lavfrekvent højresidig temporal repetitiv transkraniel stimulation (
rTMS) sammenlignet med skinbehandling.
En klinisk kontrolleret, randomiseret, blindet undersøgelse.

M
M

Alex Lund Pedersen
Poul Erik Buchholtz Hansen

2007-11-15

Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV)
ESDH 1-10-72-180-12

M

Susanne Krüger Kjær

2007-11-19

En fase 3, randomiseret, dobbeltblind, aktivt kontrolleret (enoxaparin 40 mg en gang dagligt),
parallelgruppe, multicenterundersøgelse til evaluering af sikkerheden og effektiviteten forbundet
med apixaban hos forsøgspersoner, som gennemgår elektiv total knæalloplastik

M

Per Seest Jørgensen

2007-11-22

Brystrekonstruktion efter cancer mammae: en retrospektiv og prospektiv undersøgelse af sårheling
og æstetisk resultat. II

M

Bekka Anina Ozer Christensen

2007-11-26

Sammenhængen mellem trombocytters aktiveringsgrad og evne til at fremkalde koagulation in
vitro: ændret hæmostatisk potentiale som følge af opbevaring ?

M

Mette Andersen

2007-11-26
2007-11-26

Variation i målinger af hæmodynamisk parametre hos peritoneal dialyse patienter.
PC-naturhistorie.
Fremstilling af samt test af kandidatgener ved hjælp af tissue microarray på baggrund af en
”ubehandlet” prostatacancer population fulgt til død.

M
M

Per Ivarsen
Michael Borre

2007-11-26

Virkning af passiv gangtræning på den kortikale aktivitet hos bevidsthedssvækkede patienter med
svær traumatisk hjerneskade.

M

Natallia Lapitskaya

2007-12-05
2007-12-18

Kinesiotapes effekt på lymfødem i benene efter operation for livmoderhalskræft
Effekten af visualisering og afspænding på livskvalitet og immunfunktion hos kræftpatienter i
immunterapi

M
M

Birgitte Rauff Mouritsen
Robert Zachariae

2007-12-18

Reproducerbarhed af 51Cr-EDTA plasma og renal clearance til bestemmelse af restnyrefunktion hos
dialysepatienter

M

Krista Dybtved Kjærgaard

2007-12-18

Microarray baserede teknikker anvendt til forbedring af diagnose og individualisering af
behandlingsvalg ved akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom

M

Christopher Nordentoft Vejgaard

2007-12-19
2007-12-20

Intrakortikal hæmning og facilitering hos raske forsøgspersoner efter tungetræning
"Metaboliske studier- interaktioner mellem GH og insulin hos GHDA"
Insulin resistens og væksthormonbehandling: Afhængighed af ambient væksthormonniveau hos
behandlede patienter og raske kontroller

M
M

Peter Svensson
Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm

2007-12-20

Behandling af colon irritable (IBS) med sakralnerve stimulation. Et dobbeltblindet, randomiseret
crossover studie.
ESDH 1-10-72-305-12

M

Lilli Lundby

2007-12-20
2007-11-28

Semantisk viden undersøgt med funktionel hjerneskanning (fMRI)
Hydroxyprolinkoncentration i cervixbiopsier fra ikke gravide kvinder som biomarkør for
graviditetsudfald
ESDH 1-10-72-307-12

2007-10-31

ESDH 1-10-72-172-15
MK-0822-018. Et fase III, randomiseret, placebokontrolleret klinisk forsøg for at vurdere sikkerhed
og effekt af Odanacatib (MK-0822) til at reducere risiko for knoglebrud hos postmenopausale
kvinder med knogleskørhed som samtidig behandles med D-vitamin og calcium.

2007-12-19

Et ublindet, prospektivt forsøg med det formål at undersøge tolerance, sikkerhed og effekt ved
paliperidon ER i fleksible doser til forsøgspersoner med skizofreni

2007-10-10

ESDH 1-10-72-297-12
Et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, parallelgruppe-forsøg til fastlæggelse af,
hvorvidt aliskiren i tillæg til traditionel behandling nedbringer kardiovaskulær og renal morbiditet
og mortalitet hos patienter med type 2-diabetes og stor risiko for kardiovaskulære og renale
hændelser

M,H,N,SJ

2007-10-17

M-SJ-21: Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med parallelle grupper med
henblik på effekt, sikkerhed og tolerance over for AEB071 hos patienter
med aktiv, moderat til svær ulcerativ colitis

M,H,S

M
M,H

Martin Dietz
Iben Blaabjerg Sundtoft

M,H,M,SJ Bente Langdahl

M,H,N

Runa Sturlason
Jens Sandahl Christiansen

Jens Dahlerup

2007-11-27

Et multicenter, randomiseret, dobbeltblindt, dobbelt dummy, placebokontrolleret
parallelgruppeforsøg i 26 uger med det formål at vurdere effektiviteten og sikkerheden ved
behandling med indacaterol (150 µg en gang dagligt) hos patienter med kronisk obstruktiv
lungesygdom, der tager salmeterol (50 µg to gange dagligt) som en aktiv kontrol

M,H,S,N

2007-11-07
2007-11-22
2007-10-09
2007-10-25

Nefrotisk syndrome hos danske børn
Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer
42603ATT 3013/ LAMDA2
Indflydelse af hormonforstyrrende stoffer i fostertilværelsen på unge mænds og kvinders
reproduktive funktion: et prospektivt studie med 18 års opfølgning.

2007-12-05

ESDH 1-10-72-485-12
Et internationalt, multi-center, randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, parallel-gruppe
forsøg til vurdering af effekten og sikkerheden af en to års varende behandling med teriflunomid 7
mg én gang dagligt eller 14 mg én gang dagligt i forhold til placebo hos patienter med første kliniske
tilfælde af mulig multibel sclerose

2007-10-17

"Kvantificering af fodens bevægelser hos patienter med Medial Tibial Stress Syndrome, Fasciitis
plantaris og patello-femoral pain syndrome."

N

Rasmus G. Nielsen

2007-11-07
2007-11-15

Virkningen af lejeændring under lysbehandling.
Randomiseret undersøgelse af Toradols påvirkning af det per- og post-operative blodtab ved lumbal
fusion.

N
N

Finn Ebbesen
Sten Rasmussen

2007-12-21

Undersøgelse af aktivering af håndens muskler med trans-cranial magnetisk stimulation (TMS).

N

Kristian Hennings

2007-12-21
2007-12-21
2007-12-21

Hjernens repræsentation at virkelige hændelser og illusioner.
Projekt "”&#9829;KOST".
En vurdering af fysioterapeutisk neurodynamisk behandling anvendt til hemiplegi ramte, med
fokus på umiddelbar ændring af gangfunktionen.

N
N
N

Laura Petrini
Erik Berg Schmidt
Nanna Hauberg

2007-12-21
2007-12-21

Måling af Bækkenbundsaktiviteten ved brug af overflade elektroder
Meningsfuld forandring med metoden Guidet Egen-Beslutning - et randomiseret kontrolleret studie
for patienter med diagnosen skizofreni.

N
N

Nico J. M. Rijkhoff
Rikke Jørgensen

2007-10-11
2007-12-21

Nakkemusklernes neurale kontrol ved kroniske nakkesmerter
Et prospektivt valideringsstudium af kemosensitivitetsindeks’ prædiktive værdi - baseret på DNAchip analyse hos behandlingskrævende patienter med maligne B-cellesygdomme.

N,N
N,S,M

Deborah Falla
Hans Erik Johnsen

2007-10-01

Indsats mod overvægt og fysisk inaktivitet hos børn i 5. klasse i Odense Kommune.

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

S

Ronald Dahl

René Frydensbjerg Andersen
Søren Laurberg
Mogens Anders Broedsgaard
Sjurdur F. Olsen
Thor Petersen

Karsten Froberg

2007-10-01

En sammenlignende undersøgelse af den diagnostisk validitet af CT-scanning af tyndtarmen, MRscanning af tyndtarmen og kapselendoskopi ved mistænkt, nyopdaget og kendt Chrons sygdom.

S

Michael Dam Jensen

2007-10-04

Acadre 18/25579. Karakterisering af humane celletyper med myogent potentiale. In Vitro studier af
muskel- og fedtderiverede celler i forskellige myogene miljøer.

S

Henrik Daa Schrøder

2007-10-17

FOREKOMSTEN AF REUMATOID ARTRIT HOS DANSKE TVILLINGER.
BETYDNINGEN AF MILJØ, GENETIK OG EPIGENETISKE FAKORER FOR OPSTÅELSEN AF REUMATOID
ARTRIT.

S

Anders Jørgen Svendsen

2007-10-31

Klinisk forsøg med standardbehandling versus celecoxib (SCOT-forsøget).
Et stort, strømlinet forsøg i lægemiddelsikkerhed. EUDRACT NR. 2007-0000-12-90.

S

Jesper Hallas

2007-10-31

Evaluation of [18F] fluorocholine PET/CT for Detection of Regional Lymph Node Metastases from
Prostate Cancer.
Evaluering af [18F]fluorocholine PET/CT til detektion af regionale glandel metastaser fra prostata
cancer
Kaldenavn: PROPET

S

Mads Hvid Poulsen

2007-10-31

Registrering af hypoglykæmi med EEG-signaler fra subkutan elektrode under dagligdags
omstændigheder og induceret hypoglykæmi hos patienter med type 1 diabetes.

S

Henning Beck-Nielsen

2007-10-31

Et open-label, enkel-armet, multicenter fase 2 forsøg med patienter med tilbagefald af diffust
storcellet B-cellelymfom (DLBCL), der er uegnede til transplantation, eller som har fået tilbagefald
efter autolog transplantation. EUDRACT.NR. 2007-004190-26.

S

Torben Plesner

2007-10-31
2007-10-31

Avendelsen af X3 polyethylen slidflade ved ucementeret total hoftealloplastik.
CORAIS.
Coronary Arteriosclerosis in Patients with Acute Ischemic Stroke.

S
S

Per Kjærsgaard-Andersen
Jesper Khédri Jensen

2007-10-31
2007-11-01

MR skanning af brystet med diffusionsekvens.
Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, fase II multicenterforsøg til vurdering af effekt
og sikkerhed af Zactima hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk papillært eller
follikulært thyreoideacarcinom med behandlingssvigt af radiojod, eller hvor behandling med
radiojod ikke er hensigtsmæssig. EUDRACT NR. 2007-001890-27.

S
S

Anne Sofie Nielsen
Lars Bastholt

2007-11-06

Forsøg til evaluering af effekt og sikkerhed af MK0653A versus statin-behandling hos patienter med
forhøjet kolesterol. EuDRACT nr. 2007-004448-60. Ref.nr.: MK-0653A-128.

S

Paul Jørgen Schultz

2007-11-06

Nakke/skulder smerte og muskel funktion.
Myofascielle trigger punkter, muskel fysiologi, undersøgelse og behandling.

S

Anders Holsgaard Larsen

2007-11-28
2007-11-28

Kan lægemidlet Candesartan Cilexitil genfindes i øjets glaslegeme efter peroral indtagelse.
Klinisk vurdering af TRUE TEST Panel 3.2 Allergener:
Bronopol og Disperse Blue 106 Dosis-respons studie.

S
S

Anne Katrin Sjølie
Evy Paulsen

2007-11-28

"Effekten af escitalopram på tramadols farmakokinetik og farmakodynamik hos raske
forsøgsdeltagere". Eudract nr. 2007-004470-10

S

Kim Brøsen

2007-11-28
2007-11-29
2007-12-18
2007-12-19
2007-12-19

Måling af blodets metalindhold. Forurenes prøven af nålen?.
Falsk luft i pleuradræn.
Reproducerbarheden af endoskopisk sonoelastografisk fat/lesion strain ratio.
Indeklima og børns sundhed. En undersøgelse af børn på Fyn.
Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med
præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus
Protokol til belysning af den prædiktive effekt af fortløbende rektoskopi med biopsitagning ved
kemo-strålebehandling.

S
S
S
S
S

Søren Overgaard
Anna Stouby
Michael Hareskov Larsen
Geo Clausen
John Pløen

2007-12-19

Den kolinerge anti-inflammatoriske pathway og neurodegeneration.
Populærvidenskabelig titel: Undersøgelse af kroppens signalstoffer ved medicinsk behandling af
Alzheimer’s Sygdom.

S

Karen Andersen-Ranberg

2007-10-01

Fase II forsøg med cetuximab, irinotecan og sunitinib (CIS) til patienter med behandlingsresistent
kolorektalcanser. EUDRACT NR. 2007-004232-22.

S,H

Per Pfeiffer

2007-10-31

Et randomiseret, dobbeltblindt, fase III-forsøg med TMC278 75 mg x 1 dgl. versus efavirenz 600 mg
x 1 dgl. i kombination med et fast baggrundsregime bestående af tenofovirdisoproxil og
emtricitabin til HIV 1-smittede forsøgspersoner, som ikke tidligere her været i antiretroviral
behandling.Eudract nr. 2007-002646-38

S,H

Court Pedersen

2007-11-28

Et fase II, multicenter, randomiseret, assessor-blindet, aktiv komparator dose-finding forsøg med
parallelgruppe til evaluering af AS900672-beriget versus follitropin alfa(GONAL-f) hos oligoanovulatoriske infertile kvinder,som behandles med ovulationsinduktion (OI). Eudract nr. 2007002823-34.

S,H

Per Emil Rasmussen

2007-12-03

HuMax-CD38 sikkerhedsforsøg i myelomatose – Ublindet, dosis-eskalering efterfulgt af ublindet,
randomiseret parallel gruppe. Eudract nr. 2007-003783-22.

S,H

Torben Plesner

2007-12-19

Effekten af kombineret aspiration og laser-ablation på godartede cystisk-solide knuder i glandula
thyreoidea. Et prospektivt placebokontrolleret studie.
ENGELSK TITEL: Interstitial laser photocoagulation of benign cystic thyroid nodules – a randomized
placebo-controlled study.

2007-12-19

Vaskulære knoglefornyende hulrum – forskellen imellem patienter med osteoporose, cushing
syndromet, primær hyperparathyreoidisme og raske individer.

2007-10-31

MK-0822-018. Et fase III randomiseret, placebokontrolleret, klinisk forsøg for at vurdere sikkerhed
og effekt af Odanacatib (MK-0822) til at reducere risiko for knoglebrud hos postmenopausale
kvinder med knogleskørhed som samtidig behandles med D-vitamin og calcium. EUDRACT NR.
2007-002693-66.

S,H,M,SJ

2007-10-31

Et multinationalt, randomiseret, dobbeltblindet forsøg til sammenligning af effekten af aflibercept
én gang hver anden uge i forhold til placebo hos patienter med metastatisk kolorektalcancer
(MCRC), som får kombinationsbehandling med irinotecan/5-FU (FOLFIRI) efter manglende effekt af
et oxaliplatin-baseret regimen. EUDRACT NR. 2007-000820-42.

S,H,N

2007-10-31

Kulhydrattælling og glykæmisk kontrol hos patienter med type 2 diabetes – et tolv måneders
randomiseret studie.

S,M

Claus Juhl

2007-11-28

Ændringer i gen-ekspression i muskulatur og sener ved ekcentrisk belastningstræning: kortlægning
af molekylære faktorer af betydning for muskelvækst og skadesrehabilitering.

S,SJ

Per Aagaard

2007-10-01
2007-10-09

Hystop
Identifikation af stamceller i kolorectal carcinogenese –
CD133 som mulig stamcelle markør

SJ
SJ

Line Kønig Wilms
Michael Holmsgaard Kristensen

2007-11-14

Effekt og sikkerhed af ASF-1057 creme 0,5% i behandling af seboroisk dermatitis: Et fase III
randomiseret, dobbelt blindt, vehikel- og placebo- kontrolleret, parallelgruppe multicenter forsøg.

SJ

Peder M Andersen

2007-11-16
2007-11-27
2007-11-27

Fysisk træning af børn med Juvenil Idiopatisk Artrit
Stereologi; vurdering af sværhedsgraden af psoriasis
Åben behandling af patienter med kronisk hånddermatitis, som har deltaget i et klinisk forsøg med
oral alitretinoin

SJ
SJ
SJ

Lene Bohr
Søren Kamp
Tove Agner

2007-11-27

JERNPROFYLAKSE TIL GRAVIDE – ER FERROAMINOCHELAT MERE EFFEKTIVT END FERROSULFAT?

SJ

Lisbeth Jønsson

EN SAMMENLIGNING MELLEM 25 MG JERN SOM FERROCHEL® OG 50 MG JERN SOM FERROSULFAT

S,H

S,H,M

Laszlo Hegedüs

Thomas Levin Andersen
Bente Langdahl

Per Pfeiffer

2007-11-27
2007-11-27

Udredningsstrategier for patienter mistænkt for colon irritabile.
Pilotafprøvning af prototypeapparat, til samtidig måling af flere biokemiske strukturer, i en enkelt
blodprøve, ved diagnosen sukkersyge type II (diabetes mellitus type II

SJ
SJ

Anne Line Østergaard Engsbro
Lars Sørensen

2007-11-27

Ph.D.-projekt om psykoterapeutisk behandling af depressioner hos patienter med cluster C
personlighedsforstyrrelser.Et randomiseret studie.Der er en række undersøgelser som viser, at den
mest effektive antidepressive behandling består af en kombination af kognitiv terapi og
antidepressiv medicin. Kognitiv terapi i den akutte fase af en depression har vist sig at være
forebyggende overfor senere depressive episoder sammenlignet med medicinsk behandling alene.
Dette gør psykoterapi tiltagende relevant, set ud fra en lægelig såvel som en samfundsmæssig
synsvinkel. Effekten af den mest brugte terapiform i Danmark, den psykodynamiske metode, er ikke
ordentligt undersøgt og er kun i meget begrænset omfang sammenlignet med andre terapiformer.

SJ

Janus Jakobsen

2007-11-14

Et fase III, randomiseret, multicenter, dobbeltblindet, parallelgruppe aktivt komparatorstudie til
sammenligning af effektivitet og sikkerhed af SPD476 (mesalazin) 2,4 g/dag én gang dagligt (QD)
med Asacol&#61650; 1,6 g/dag to gange dagligt (BID) til opretholdelse af remission hos patienter
med colitis ulcerosa.

2007-10-30

Et multicenter, randomiseret, dobbeltblindet forsøg til vurdering af effekten og sikkerheden af
tillæg af SYR-322 25 mg versus dosistitrering fra 30 mg til 45 mg af ACTOS® pioglitazon HCl hos
patienter med type 2-diabetes mellitus som er utilstrækkeligt kontrollerede på en
kombinationsbehandling med metformin og 30 mg pioglitazon HCl

SJ,H,N

Lars Baumbach

2007-10-17

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med parallelle grupper med henblik på
effekt, sikkerhed og tolerance over for AEB071 hos patienter
med aktiv, moderat til svær ulcerativ colitis

SJ,H,S

Peter Bytzer

2007-11-27

Sikkerhed af ASF 1057 creme 0,5 % ved langtidsbehandling af seboroisk dermatitis: Et 12 måneders
åbent multi-center fase III ekstensionsforsøg

SJ,H,S

Jette Traulsen

2007-11-27

Effekt og sikkerhed af ASF 1057 creme 0,5 % i behandlingen af seboroisk dermatitis: Et fase III
randomiseret, multi-center, dobbelt-blindt, aktiv komparator (ketoconazol creme 2 %) og placebo
kontrolleret non-inferiøritets forsøg

SJ,S,M

Jette Traulsen

SJ,H

Peter Bytzer

