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Imprintningssygdomme og multipel hypometylering.
Type 2 diabetes gener og den defekte inkretineffekt
Undersøgelse af den immunologisk funktion hos HIV-patienter med årelang virussuppression.
Blodprøve som markør for proteinbehov ved sygdom?
Effekt af erythropoietin på depressive symptomer og neurokognitive deficit ved
behandlingsresistent depression og ved unipolar eller bipolar lidelse i remitteret fase – et proof of
concept studie.

Komite(er)
H
H
H
H
H

Forsøgsansvarlig
Susanne Eriksen Boonen
Kasper Aaboe
Terese Katzenstein
Jens Kondrup
Lars Vedel Kessing

2008-10-10
2008-10-10

Prognostiske og prædiktive biomarkører hos patienter med gliomer
Uveale melanomers metastasemønster i Danmark gennem 60 år undersøgt ved autopsi. En
genetisk sammenligning af primærtumor med metastaserne.

H
H

Hans Skovgaard Poulsen
Morten Ebbesen

2008-10-10
2008-10-13

Ghrelin ekspression i føtalt væv fra pancreas
Effekt af tyggegummi indeholdende den probiotiske bakteriestamme Lactubacillus reuteri på oral
malodour (halitosis).

H
H

Jane Preuss Hasselby
Mette Kirstine Keller

2008-10-13
2008-10-14

Karakterisering af molekylære processer i aterosklerotiske plaques
Kan trombelastografi (TEG) anvendes til at prædiktere forløbet og forbedre behandlingen af
blødende gastroduodenalt ulcus. Et observationelt studie.

H
H

Natasha Barascuk
Nis Hallundbæk Schlesinger

2008-10-16
2008-10-27

Human C-peptid infusion i kombination med endotoxinæmi. Effekt på cytokinrespons
Recidiverende invasiv pneumokokinfektion hos børn i alderen 0-15 - risikofaktorer og
immunologisk respons.

H
H

Rikke Krogh-Madsen
Helene Ingels

2008-10-27

Undersøgelse af mulige appetitreducerende egenskaber af plantebaserede kombinationsprodukter. Projekt B258

H

Arne Astrup

2008-10-30

Sammenligning af to forskellige aminosyretilskuds effekt på koncentrationen af phenylalanin og
tyrosin i blodet samt det almene velbefindende hos patienter med phenylketonuri

H

Jens Rikardt Andersen

2008-10-30

Brug af lymfocytter fra anonyme blod donorer til forskning i polyklonale antistoffers potentiale som
lægemiddel

H

Johan Lantto

2008-11-03

Epidemiologi samt kliniske og molekylære egenskaber af multiresistente Gram-negative
stavbakterier på Rigshospitalet

H

Maria Amalie Seier-Petersen

2008-11-04
2008-11-04

Gen-ekspression ved Bechterew’s sygdom
Koagulationsprodukt-studiet
Effekten af et lokalt appliceret
autologt koagulationsprodukt i kroniske sår

H
H

Ole Birger Vesterager Pedersen
Bo Jørgensen

2008-11-04

Undersøgelse af levocetirizins effekt på systemiske bivirkninger under opdosering ved immunterapi
med græspollenekstrakt. Eudract nr. 2007-0066668-30

H

Hans-Jørgen Malling

2008-11-04

Et åbent fase I klinisk studie vedrørende sikkerhed og risiko for
sensibilisering ved eskalerende doser og gentagne intradermale injektioner af rdESAT-6 + rCFP-10
hud test reagens i raske voksne forsøgspersoner.Eudract nr. 2008-001489-96

H

Åse Bengård Andersen

2008-11-04

Et stigende flerdosis tolerabilitets sikkerheds og farmakokinetik forsøg med intravenøs SCH 900222
til patienter med psoriasis.Eudract nr. 2008-004339-39

H

Claus Zachariae

2008-11-05

Et multinationalt, randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret forsøg for at evaluere
effektiviteten og sikkerheden af AVE5026 til forebyggelse af venøs tromboembolisk hændelse (VTE)
hos cancerpatienter med høj risiko for VTE, og som gennemgår kemoterapi (SAVE-ONCO).
Protokol-nr: EFC6521

H

Anders Mellemgaard

2008-11-10

Effekten af psykologisk intervention på human plasma: En kemisk analyse. - Et studium af
signalstoffer i blod og spyt i forbindelse med projektet MICA - en prospektiv randomiseret
undersøgelse af mindfulness baseret stressreduktion (MBSR) blandt kvinder med brystkræft

H

Christoffer Johansen

2008-11-10

Postoperativt forløb hos knæ- og hoftealloplastikpatienter vurderet med DEXA-scanning og
funktionstests - Et kvalitetssikringsprojekt

H

Andreas Ebbe Bording Hermann

2008-11-10

SmartEx-HF. Sikkerhed og effekt af intensiv intervaltræning hos patienter med moderat til svær
systolisk hjertesvigt.

H

Martin Snoer

2008-11-10

Fedt- og sukkeromsætningen under arbejde hos patienter med medfødte glykogenoser
(stofskiftedefekter i skeletmuskulaturen), med og uden substrattilskud.

H

Nicolai Rasmus Preisler

2008-11-11

Et åbent opfølgningsforsøg til løbende vurdering af sikkerheden af MBP8298 hos patienter med
sekundær progressiv dissemineret sclerose

H

Per Soelberg Sørensen

2008-11-11

Et åbent, multicenter, enkelt arms forsøg med PXD101 (belinostat) til patienter med perifert T-celle
Lymfom (PTCL), som er recidiveret eller genopstået, efter mindst ét tidligere systemisk
behandlingsregime.
Eudract nr. 2008-005843-40

H

Peter de Nully Brown

2008-11-11

DIABETES MELLITUS type 2 (DM2)– effekt af kombination af høj-protein-kost og styrketræning på
vægt, diabetesregulation (HbA1c), diabetes behandlingsintensitet, lipidprofil,
kropssammensætning, muskelstyrke, ADL-funktioner, livskvalitet og komplians.

H

Jens Rikardt Andersen

2008-11-11

Udvikling af obliterativ bronkiolitis hos lungetransplanterede patienter - undersøgelse af
fibroseringsprocessen i transbronkiale biopsier

H

Dorrit Krustrup

2008-11-11

Cirkulerende endothel- og inflammationsmarkører som prediktorer for udvikling af alvorlig sygdom
og død blandt HIV-1 smittede

H

Andreas Knudsen

2008-11-13

Et12-ugers, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase 2-proof of concept-forsøg med
parallelgrupper i flere centre med undersøgelse af effekten og sikkerheden ved PD 0299685 i
behandling af symptomber relateret til interstitiel cystitis/painful bladder syndrome

H

Jørgen Nordling

2008-11-17
2008-11-17
2008-11-24

Undersøgelse af kosttilskudet Immolina’s effekt på immunsystemet
Effekten af GLP-1 (7-36) og Metabolitten GLP-1 (9-36) på Endotelfunktion
Et forsøg der sammenligner blodsukkerkontrollen mellem forskellige behandlingssteder hos børn
med diabetes yngre end 11 år

H
H
H

Claus Henrik Nielsen
Helena Domínguez
Henrik Bindesbøl Mortensen

2008-11-24
2008-12-01

Etablering af lokale grænseværdier for hypoglykæmi- og argGHRH testen
ET PROSPEKTIVT, RANDOMISERET, DOBBELTBLINDT, 12-UGERS, PARALLELGRUPPE, FASE 3-FORSØG
TIL EVALUERING AF EFFEKTIVITET OG SIKKERHED FOR LATANOPROST OG TIMOLOL HOS
PÆDIATRISKE FORSØGSPERSONER MED GLAUKOM.

H
H

Marianne Klose
John Thygesen

2008-12-01

SORCE. Et fase III randomiseret, dobbeltblindt forsøg, som sammenligner Sorafenib med placebo
hos patienter med reseceret primær renalcellecarcinom med høj eller middelhøj recidivrisiko

H

Gregers G. Hermann

2008-12-01

”Effekten af voldsom, langtidsvarende fysisk og psykisk stress på insulinfølsomhed, kronisk lowgrade inflammation, endothel funktion, med intervention overfor den psykiske stress komponent”

H

Jens Faber

2008-12-01

COOLAID ØRESUND –
The Malmö-Copenhagen Acute Apopleksi Cooling Trial
Sænkning af legemstemperatur til behandling af akut slagtilfælde

H

Frank Christian Pott

2008-12-01

Elektrofysiologiske ændringer undersubkutant induceret hypoglykæmi hos patienter med type 1
diabetes

H

Lise Tarnow

2008-12-01

Pulsbølgemåling som undersøgelsesteknik før anlæggelse af AV-fistler hos kronisk nyresyge
patienter.

H

Lene Boesby

2008-12-01

Et åbent, randomiseret fase II forsøg med belinostat (PXD101) i kombination med carboplatin og
paclitaxel (BelCaP) sammenlignet med carboplatin og paclitaxel til patienter med ikke tidligere
behandlet ukendt primærtumor

H

Gedske Daugaard

2008-12-02
2008-12-09
2008-12-10

Forebyggelse af postoperative lungekomplikationer ved præoperativ intervention.
Trekløverpeptider ved lungesygdomme
Et randomiseret placebo kontrolleret forsøg, der skal undersøge sikkerhed og effekt af at tilføje
tocilizumab (TZC) til methotrexat (MTX) versus skift til TCZ (placebo kontrolleret), og med mulighed
for tillæg af andre sygdoms-modificerende anti-reumatiske lægemidler (DMARDs) hos patienter
med aktiv leddegigt, som ikke har tilstrækkeligt respons af tidligere MTX behandling.
Eudract. nr. 2008-001847-20

H
H
H

Eva Ørsted Gregersen
Lars Pedersen
Michael Sejer Hansen

2008-12-10

Udvikling af ny patientuddannelse ved risikabelt og skadeligt alkoholforbrug

H

Bolette Pedersen

2008-12-11

Effekten af gastric bypass kirurgi på glukosestofskiftet hos personer med type 2 diabetes mellitus.

H

Dorte Lindqvist Hansen

2008-12-16

Effektivitet og tolerabilitet af captopril salve 0,1 %, 0,3 % og 1,0 % ved psoriasis vulgaris.

H

Jørgen Serup

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, dosiseskalering, intra-individ klinisk studie.
2008-12-16

En placebo-kontrolleret undersøgelse af effekten af behandling med bovint colostrum på
malabsorption hos patienter med korttarmssyndrom.

H

Pernille Lund

2008-12-17

Anvendelse af humane buffy coats i forbindelse med lægemiddeludvikling og kvalitetssikring på
Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

H

Bo Wiinberg

2008-12-17
2008-12-19
2008-12-19
2008-12-19

Omsætning af beta-hydroxybutyrat i hjerne og ben
Tarmpatogene E. coli hos småbørn fulgt over en 1-årig periode
Intravesikal instillation af Botulinum toxin type A til patienter med urge urininkontinens
Neurogene mekanismer ved burning mouth syndrome med fokus på lokalisation og
desensibilisering af vanilloid receptor TRPV1. Eudract nr. 2008-005245-38

H
H
H
H

Gerrit Van Hall
Andreas Munk Petersen
Søren Brostrøm
Anne Marie Lynge Pedersen

2008-12-19

2008-12-22

Vareniclin til langtidsbruger af nikotin substitutions produkter (NRT)
Et dobbelt blindt, placebo kontrolleret undersøgelse.
Effekten af liraglutid på legemsvægten hos ikke-diabetiske svært overvægtige forsøgspersoner eller
overvægtige forsøgspersoner med følgesygdomme. Et randomiseret, dobbelblindt, placebokontrolleret, parallelgruppe, multicenter, multinationalt forsøg med stratificering af
forsøgspersoner til enten et eller tre års behandling baseret på præ-diabetesstatus ved
randomisering

H

Philip Tønnesen

H

Arne Astrup

2008-12-22
2008-12-22

Biomarkører hos patienter med systemisk sklerose(scleroderma)
Konsekutiv, randomiseret, åben, parallel, kontrolleret multi-center afprøvning af det telemedicinske
udstyr BERTA, til en subgruppe af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) indlagt med
akut eksacerbation, som viderebehandles i eget hjem frem for konventionel indlæggelse på hospital

H
H

Line Vinderslev Iversen
Klaus Phanareth

2008-12-23
2008-12-23

Undersøgelse af hjertepåvirkning ved muskeldystrofier
B257 ProSat: Effekt af probiotika på akut appetitregulering og energiindtag samt effekten af et
længerevarende dagligt indtag af probiotiske bakterier på kapselform på det akutte respons.

H
H

Hennning Bundgaard
Arne Astrup

2008-12-10

Aktiviering og belastning af plantarfleksor-muskulaturen under passiv bevægelse, el-stimulation og
voluntær kontraktion

2008-12-17
2008-10-30

Forsøg med ny medicin til patienter med forhøjet blodtryk. Eudract nr. 2008-004831-39.
Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret
sammenlignende undersøgelse.

2008-10-14

Et multicenter-, randomiseret, dobbeltblindet, fase III-forsøg med det formål at undersøge
virkningen og sikkerheden af oral BIBF 1120 plus standard docetaxelbehandling sammenlignet med
placebo plus standard docetaxelbehandling hos patienter med stadium IIIB/IV eller recidiverende
ikke-småcellet lungecancer efter svigt af første linje-kemoterapi

H,S

Anders Mellemgaard

2008-12-10

Åben ukontrolleret undersøgelse til vurdering af virkningen og sikkerheden af Adacolumn
granulocyt-, monocyt/makrofag aferesemaskine hos børn og unge med aktiv colitis ulcerosa ADAPT

H,S

Anne Vibeke Wewer

2008-12-22

Et enkeltarmet, åbent fase II forsøg med bevacizumab i kombination med trastuzumab og
capecitabin som 1. linjebehandling af patienter med HER2–positiv, lokalt recidiverende eller
metastatisk brystkræft.

H,S

Dorte Lisbet Nielsen

H,H

Jens Bojsen-Møller

H,H,SJ
H,N

Peter Rossing
Jeannette Bogstad

2008-10-22

Effekt af ferricarboxymaltose på arbejdskapacitet og hjertefunktion hos patienter med jernmangel
og kronisk hjertesvigt (EFfect of Ferric Carboxymaltose on exercIse CApacity and Cardiac function in
patients with iron deficiencY and chronic Heart Failure) (EFFICACY-HF) Eudract nr. 2008-001503-26

H,S,M

Per Hildebrandt

2008-10-10

NOPHO ALL 2008
Behandlingsprotokol for børn (1,0 – 17,9 år) med
akut lymfoblastær leukæmi
Eudract nr. 2008-003235-20

H,S,M,N

Kjeld Schmiegelow

2008-12-02

"Virus-ætiologien bag feberkramper: Influenza-virus og andre luftvejsvirus der forårsager
feberkramper hos børn"

H,S,M,N

Katja Majlund Harder

2008-11-10

EFFEKT AF SUTUR TIL MÈCHE-FIKSERING VED OPERATION FOR LYSKEBROK MED LICHTENSTEINTEKNIK, ET PROSPEKTIVT, KONTROLLERET, RANDOMI-SERET, PATIENT- OG EVALUATORBLINDET
FORSØG

2008-11-03

Effekten af gamma-sekrætase-hæmning på forværringen af Alzheimers sygdom: LY450139 versus
placebo.
Eudract nr. 2007-005118-37

H,S,SJ

Peter Johannsen

2008-11-10

Virksomhedstilpasset træningsintervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulder
regionen

H,S,SJ

Ole Steen Mortensen

2008-12-02

Sammenligning mellem to forskellige behandlingsstrategier for patienter med alvorlige
depressioner, der ikke udviser bedring med escitalopram-behandling: tidlig vs. forsinket
interventionsstrategi.
Reference: F1J-EW-HMGD (a)

2008-10-01

Betydning af skadelige iltforbindelser for lungebetændelse og astma hos patienter med cystisk
fibrose

M

Peter Oluf Schiøtz , professor,

2008-10-01

Randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet multicenterforsøg vedrørende virkning og
sikkerhed for otelixizumab til voksne ved nydiagnosticeret type 1 diabetes. DEFEND-1.
Protocol: TRX4_DM_007_EU_08

M

Jens Sandahl Christiansen

2008-10-01

Effekt af kognitiv adfærdsterapi ved OCD belyst ved neuropsykologiske tests og MR-scanning:
Patofysiologi og behandlingsprædiktorer

M

Sanne Kjær

2008-10-06

Fase III randomiseret klinisk studie vedr kræft i æggestokkene stadium III. Der randomiseres mellem
intervalkirurgi med eller uden hyperterm intraperitoneal kemoterapi (OVHIPEC I)

M

Lone Kjeld Petersen

H,S,M,N,SJ Jacob Rosenberg

H,SJ

Jesper Søgaard

2008-10-06

ESDH 1-10-72-294-12
Effekter af 3 måneders behandling med Escitalopram på hypothalamus-hypofyse-binyre akse (HPAakse) og insulinfølsomhed i individer født med lav fødselsvægt - et humant dobbelblindet og
randomiseret placebo-kontrolleret studie.

M

Christian Selmer Buhl

2008-10-06
2008-10-06

PRÆOPERATIVT STRESS - EN RISIKOFAKTOR FOR POSTOPERATIVT SMERTE?
Lungefunktionspåvirking ved behandling med Oxaliplatin.
ESDH 1-10-72-201-12

M
M

Rasmus Nielsen
June Anita Ejlersen

2008-10-07

Validering af solubel CD36 som markør for expressionen af CD36 på monocytter, makrofager og
trombocytter hos raske, overvægtige og DM2 patienter, samt patienter med kronisk inflammatorisk
sygdom

M

Aase Handberg

2008-10-13

ESDH 1-10-72-315-12
Nordisk-baltisk venstre hovedstamme-revaskulariseringsstudie. Koronararterie-bypassbehandling
versus perkutan koronar angioplastik med anvendelse af medicinafgivende stents til behandling af
ubeskyttet venstre hovedstammestenose. Et klinisk randomiseret studie.

M

Evald Høj Christiansen

2008-10-13

BLAST - Bifurkatur læsion analyse og stentning
ESDH 1-10-72-351-12

M

Hans Erik Bøtker

2008-10-13
2008-10-22
2008-10-28

D-vitaminstatus hos patienter med tidligere primær hyperparathyroidisme i forhold til raske
Proteinanalyser af forskellige hypofysetumorer
Biomarkører ved fulminant sepsis og septisk shock hos intensiv patienter på Randers
Regionshospital
– et prospektivt observationelt pilotstudie

M
M
M

Lars Rejnmark
Thomas Krusenstjerna-Hafstrøm
Jan Krog

2008-10-31
2008-10-31

Klinisk studie af guldimplantaters smertelindrende virkning på sportsskader
Betydningen af D-vitamin substitution hos overvægtige personer med lavt plasma D-vitamin.
Effekter på inflammatoriske markører samt fedt- og muskelmetabolisme.

M
M

Ulrich Fredberg
Louise Wamberg

2008-10-31

Genetiske variationers betydning for udviklingen af tyk- og endetarmskræft, prostatakræft og urin
blærekræft i den danske befolkning
ESDH 1-10-72-212-13

M

Karina Dalsgaard Sørensen

2008-10-31

Undersøgelse af specifikke mRNA molekylers betydning ved spredning af modermærkekræft til
lymfeknuderne.

M

Boe Sandahl Sørensen

2008-10-31

Undersøgelse af effekten af propranolol på muskelsmerte og på et stressinduceret autonomt
respons – et eksperimentelt smertestudie på raske forsøgspersoners tyggemuskler.

M

Peter Svensson

2008-10-31

VENSTRE VENTRIKELS FUNKTION ved anæstesi med Ketamin til koronar by-pass kirurgi (CABG) – et
ekkokardiografi og Tissue Doppler studie .

M

Carl-Johan Jakobsen

2008-11-04
2008-11-06

Pludselig uventet død - hjertesygdomme med genetisk baggrund
Farmakokinetiske og farmakodynamiske undersøgelser af antibiotika hos børn.
Phenoxymetylpenicillin. Amoxicillin. Amoxicillin + clavulansyre.

M
M

Maiken Kudahl Larsen
Niels H. Birkebæk

2008-11-13

Intrakortikal hæmning og facilitering efter tungetræning hos raske forsøgspersoner og patienter
med nedsat tungefunktion
ESDH 1-10-72-314-12

M

Peter Svensson

2008-11-14

Postprandiel Dysmetabolisme - Effekter af monoumættet vs. mættet fedt på lipid- og
kulhydratmetabolisme samt inflammation hos raske 1. grads slægtninge til personer med type 2
diabetes.

M

Kjeld Hermansen

2008-11-14

ESDH 1-10-72-603-12
Nordisk-Baltisk Bifurkaturundersøgelse IV. Hvordan stentbehandles kranspulsåreforsnævringer,
som medinddrager en betydende sidegren? En strategi, hvor både hovedkar og sidegren behandles
med stent sammenlignes med en strategi, hvor hovedkarret stentbehandles, men hvor sidegrenen
kun behandles ved behov. En randomiseret nordisk-baltisk multicenterundersøgelse.

M

Jens Flensted Lassen

2008-11-17
2008-11-18

Ny akut behandling til blodprop i hjernen – effekten af remote perkonditionering
Undersøgelse af plante-sterol kapslers evne til at reducere det "dårlige" kolesterol (LDL-kolesterol) i
blodet.

M
M

Grethe Andersen
Bent Raungaard

2008-11-18

Implantation af Autologe Mesenchymale Celler (AMC) ved Intervertebral discus degeneration (IDD)
Et randomiseret klinisk pilot studie med implantation af autologe mesenchymale stamceller (MSC)
dyrket fra knoglemarvsaspirat opnået ved punktur af crista iliaca efterfulgt af selektiv dyrkning af
cellerne på Interface Biotech A/S cGMP produktionslaboratorium. Interface Biotech A/S er
godkendt af Lægemiddelstyrelsen som et vævscenter til dyrkning af celler til human implantation.
De dyrkede celler implanteres mellem lændehvirvler i intervertebralrummet på patienter med
Intervertebral Diskus Degeneration (IDD).

M

Michael Bendtsen

2008-11-19
2008-11-24
2008-11-26

Aspirinresistens hos patienter med verificeret tidligere stenttrombose
Forsøg med ny medicin til behandling af prostatakræft
Open wedge femur osteotomi - total versus partiel osteotomi

M
M
M

Morten Würtz
Michael Borre
Bjarne Møller-Madsen

2008-11-26

Aspirinresistens hos patienter med koronararteriesygdom og nedsat nyrefunktion

M

Lise Nielsen Wulff

2008-11-26

MOMA-studiet - Modifikatorer af DNA-reparationsgenvarianter
(MOMA study - Modifiers of MMR alleles)

M

Lone Sunde

2008-12-02

ESDH 1-10-72-155-12
Protein markører i serum hos patienter der udredes for mulig lungecancer

M

Torben Riis Rasmussen

2008-12-02

Postoperative smerter efter bækkenosteotomi med lokal infiltrationsanalgesi hos børn med
cerebral parese. Et prospektivt, randomiseret og dobbeltblindet studie
ESDH 1-10-72-261-13

M

Line Kjeldgaard Pedersen

2008-12-04
2008-12-05

Sensoriske effekter af natrium lauryl sulfat i huden
Den interagerende hjerne: Social kognition undersøgt med funktionel magnetisk resonans (fMRI)

M
M

Lars Jelstrup Petersen
KristianTylén

2008-12-15

Præcision og akkuratesse ved PE slidmåling på THA.
En sammenligning af fire gængse analyse modaliteter.

M

Maiken Stilling

2008-12-15

Mental træning af gravide som metode til at forebygge og lindre fødselssmerter
ESDH 1-10-72-431-12

M

Anette Werner

2008-12-15

Sammenhæng mellem gennemsnitlig døgndiurese og kateterblok af permanente urinkatetre samt
afledte økonomiske konsekvenser i Århus Kommune

M

Lisbeth Breindahl

2008-12-16

NONCAD, NON-invasive examinations of Coronary Artery Disease (der henvises til sag: 20080070
indbygget i denne sag)
ESDH 1-10-72-25-15

M

Ole May

2008-12-16

Inflammationsaktivering og portal hypertension ved alkoholisk hepatitis. Et deskriptivt og
eksperimentelt human pato-ætiologisk studie med fokus på LPS-komplekset.

M

Thomas Damgaard Sandahl

2008-12-19

Delstudie II:
D-vitamininsufficiens i føtal-stadiet som risikofaktor for at udvikle diabetes

M

Súsanna við Streym Thomsen

2008-11-17

Forsøg med ny medicin til behandling af patienter med nyopdaget HIV infektion.

M,H

Alex Lund Laursen

2008-12-19

22q11 deletion syndrom: Kardiologiske og Epidemiologiske aspekter. En retrospektiv
populationsbaseret screening af 22q11 deletionens ætiologiske fraktion af medfødte
hjertemisdannelser. 1-10-72-28-12

M,H

Peter Agergaard

2008-12-19

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med dobbelt-dummy og parallelle
grupper til vurdering af effekten af og sikkerheden ved 48 ugers behandling én gang dagligt med
peroralt inhaleret BI 1744 CL (5 mcg [2 aktiveringer på 2,5 mcg] og 10 mcg [2 aktiveringer på 5
mcg]) administreret med Respimat®-inhalatoren og 48 ugers behandling to gange dagligt med
Foradil® (12 mcg) administreret med Aerolizer®-inhalatoren hos patienter med kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL)

M,H,N

Sven Åke Cornelius Nielsen

2008-10-01

Virkningen af kolint fenofibrat (ABT-335 /SLV348) på maculaødem målt ved hjælp af optisk
kohærenstomografi hos personer med diabetisk maculaødem – et etårigt, placebokontrolleret,
randomiseret forsøg.

M,H,S

Toke Bek

2008-10-13
2008-11-25
2008-12-19

En undersøgelse af blodpladernes funktion ( D5130C00030)
Studier af biomarkører for endoleak og ruptur af store aorta-aneurismer
Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med dobbelt-dummy og parallelle
grupper til vurdering af effekten af og sikkerheden ved 48 ugers behandling én gang dagligt med
peroralt inhaleret BI 1744 CL (5 mcg [2 aktiveringer på 2,5 mcg] og 10 mcg [2 aktiveringer på 5
mcg]) administreret med Respimat®-inhalatoren og 48 ugers behandling to gange dagligt med
Foradil® (12 mcg) administreret med Aerolizer®-inhalatoren hos patienter med kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL)

2008-12-08

Sammenhænge mellem depression og kardiovaskulær sygdom hos førstegangsdeprimerede over 50
år.

2008-10-22

Er det muligt at måle forskel i tykkelsen af fascia plantaris senen (hulefodssenen) efter et 8 ugers
specifik stræk program

N

Jens Erik Jørgensen

2008-11-12

Genital nerve-stimulation til fremkaldelse af bækkenbundsrefleks
Et studie i optimering af stimulationsparametre

N

Nico J.M. Rijkhoff

2008-11-19
2008-12-09
2008-12-18

Evaluering af en matematisk model af blodets syre-base kemi.
MSCNET (Myeloma Stem Cell Network) supported by EU's Sixth Framework Programme.
Haptoglobin fænotype og arteriel hypertension:
Fokus på kardiovaskulær risiko

N
N
N

Søren Risom Kristensen
Hans Erik Johnsen
Charlotte Strandhave

2008-12-18
2008-12-18

Klinisk betydning af Campylobacter consicus og Campylobacter upsaliensis
Forløb og profil af kognitive deficits hos børn og unge med
Anorexia Nervosa

N
N

Hans Linde Nielsen
Gry Kjærsdam Telléus

2008-12-08
2008-12-08

Behandling af Atrieflimren
Systematisk vurdering af somatosensorisk- og motorisk funktion efter ortognatisk kirurgi

M,H,S,N Steen Husted
M,H,S,N,SJ Jes S. Lindholt
M,H,SJ Sven Åke Cornelius Nielsen

M,S

Poul Videbech

N,H,S,M,SJ Lars Hvilsted Rasmussen
N,N
Kelun Wang

2008-10-08
2008-10-10

Læbeganespalte - en familieundersøgelse.
Opbygning af ”Biobank for diabetes” med det formål at undersøge genetiske og biokemiske
markører som har betydning for prognose og effekt af behandling, samt prædiktiv værdi af
biokemiske markører for levetiden hos diabetikere.

S
S

Kaare Christensen
Ivan Brandslund

2008-10-10

Funktionel komplementaktivering og C-reaktivt protein ved akutte bakterielle infektionssygdomme.

S

Claus Koch

2008-10-15

Visceral pain originating from the upper urinary tract – a randomized controlled trial on the effect
of morphine and oxycodone in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy (PCNL).
Behandling af visceral smerte udgående fra øvre urinveje efter perkutan nyrestensoperation.
Eudract.nr. 2008-003962-24.

S

Katja Venborg Pedersen

2008-10-15

Kontrast forstærket transrektal ultralydskanning af patienter med rektal cancer.

S

Søren Rafaelsen

2008-10-16
2008-11-04
2008-11-21
2008-11-24

D-vitamin indtagelse hos spædbørn.

S
S
S
S

Arne Høst

2008-11-24

Immunhistokemisk karakterisering af membranproteiner i væv fra cancer mammae, relateret til
behandling og sygdomsforløb.

S

Henrik Ditzel

2008-11-25

HER2/K-RAS: Hvilken betydning har K-RAS mutation hos kvinder med HER2 positiv, metastaserende
brystkræft, behandlet med Herceptin?

S

Anne Marie Bak Jylling

2008-11-25

En international, randomiseret, dobbeltblindet fase 3-undersøgelse af effekten af XL184
sammenlignet med placebo hos forsøgspersoner med ikke-resektabel, lokalt fremskreden eller
metastatisk medullær thyroideacancer. EUDRACT.NR.: 2008-002320-29.

S

Lars Bastholt

2008-11-26
2008-11-26
2008-11-26
2008-12-09

Reproduktionsfunktionen hos unge mænd, hvis mødre har fået hormonbehandling.
Proteinekspressionsprofiler af vævsprøver.
UNDERSØGELSE AF BRUSKCELLERS FORSKELLIGHED I RELATION TIL UDVIKLING AF SLIDGIGT.
Molekylærbiologiske studier af mitokondriel dysfunktion og intracellulær respons på akut fysisk
aktivitet i muskelvæv hos insulinresistente personer med fedme og type 2 diabetes.

S
S
S
S

Tina Kold Jensen
Henrik Ditzel
Anne-Christine Bay Jensen
Kurt Højlund

2008-12-15

En fase II undersøgelse af Temsirolimus og Irinotecan til kemoterapiresistente patienter med
metastaserende colorectal cancer og KRAS mutationer. EUDRACT.NR. 2008-007665-22.

S

Anders Jakobsen

Udskæringsprotokollens betydning for detektionen af melanom metastaser i sentinel nodes.
Forsøg med ny medicin til patienter med nedsat knoglemineraltæthed. Eudract.nr. 2008-00450431.

Torben Steiniche
Morten Munk Frost Nielsen

2008-12-15

Sammenligning af ArcomXL- og E-Poly polyethylene som linermateriale i ucementeret
hoftealloplastik.

S

Søren Overgaard

2008-12-15

Anvendelse af lokal infiltrationsanæstesi som postoperativ smertebehandling ved periacetabular
osteotomi på baggrund af hoftedysplasi. Et prospektivt randomiseret dobbelt blindet studie.
EUDRACT NR. 2008-008919-26.

S

Rune Dueholm Bech

2008-12-15

’En prospektiv undersøgelse til vurdering risiko for tilbagefald hos patienter med kræft i tyktarmen i
stadium II ved hjælp af ColoPrint’.

S

Tine Plato Hansen

2008-12-17

Knoglestruktur hos patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) i relation til inflammation
og glucocorticoidbehandling undersøgt med Xtreme-CT skanning.

S

Kim Brixen

2008-12-17

A Phase 2, Multicenter, Randomised, Open-Label, Parallel Group Study to Evaluate the Effect of
VELCADE on Myeloma related Bone Disease. Eudract nr. 2008-004264-39.

S

Torben Plesner

2008-12-18

Antibiotisk behandling af patienter indlagt med akut opblussen i kronisk obstruktiv lungesygdom.
Effekt af 1 døgns antibiotikabehandling sammenlignet med 6 døgns antibiotikabehandling hos
patienter, der er klinisk stabile efter 1 døgns indlæggelse. Eudract.nr. 2007-007275-16.

S

Court Pedersen

2008-12-22
2008-10-13

Intravenøs normotensiv natrium belastning hos patienter med moderat forhøjet blodtryk.
Sammenligning af teriparatids og risendronats virkninger på knoglemineraltætheden i columna
lumbalis hos mænd og postmenopausale kvinder med lav knoglemineraltæthed og nylig
pertrochantær fraktur. Eudract nr. 2008-002693-35.

S
S,H,M

Mads Damkjær
Søren Overgaard

2008-11-24

Adjuvant immunterapi med anti-CTLA-4 monoklonal antistof (ipilimumab) versus placebo efter
komplet resektion af højrisiko stadie III melanom: et randomiseret, dobbeltblindt fase 3 forsøg for
EORTC Melanomgruppen. Eudract nr. 2007-001974-10.

S,H,M

Lars Bastholt

2008-12-04

Fase II forsøg med Cetuximab og Irinotecan (CetIri) til patienter med platin-resistent esofagus- eller
ventrikel-cancer. EUDRACT NR.: 2008-006168-12.

S,H,M,N

2008-12-05

Langvarigt multicenterforsøg med navnet RELY-ABLE, hvor der administreres forlænget behandling
med dabigatran til patienter med atrieflimren, der gennemførte RE-LY-forsøget, og et
klyngerandomiseret forsøg til vurdering af effekten af en vidensomsætningsintervention på
patientudfaldene. 2008-005248-17.

2008-11-21

Tillægsforsøg til forsøg med ny medicin til behandling af postmenopausale kvinder med
knogleskørhed. EUDRACT NR. 2008-004578-42. MK-0822-032.

Per Pfeiffer

S,H,M,N,SJ Knud Erik Pedersen

S,H,M,SJ

Bente Langdahl

2008-11-25

Et randomiseret, 6-ugers, multicenter-, åbent, raterblindet parallelgruppeforsøg med
sammenligning af quetiapin depottabletter som monoterapi og som potenserende behandling, og
lithium som potenserende behandling til patienter med behandlingsresistent depression. Eudract
nr. 2008-000908-01.

S,H,SJ

Kurt B. Stage

2008-12-17
2008-11-21

Forsøg med ny medicin til patienter med forhøjet blodtryk. Eudract nr. 2008-004831-39.
Den prognostiske betydning af metastasevolumen i sentinel nodes for patienter med malignt
melanom.

S,H,SJ
S,M

Pernille Hermann
Rikke Riber-Hansen

2008-12-15

Vand- og saltregulationen hos raske forsøgspersoner, og hos patienter med hjerte- eller
lungesygdomme, belyst ved måling af Aquaporin-2 og Epitelielle Natriumkanaler i urinen.

2008-10-13
2008-11-03

Bestemmelse af centrale karstivhed hos patienter med hypertension
Von Willebrand faktor aktivitet hos patienter med lymfoproliferativ og myeloproliferativ sygdom.

SJ
SJ

Hans Ibsen
Christina Ellervik

2008-11-05
2008-11-05
2008-11-11

Farmakogenomisk forsøg med GONAL f® i ART.
REGULATORISKE T-CELLER OG HLA-G UNDER GRAVIDITET OG NORMAL MENSTRUATIONSCYKLUS
Værdi af 18F-FDG PET/CT til præoperativ stadieinddeling og postope-rativ kontrol af
nydiagnosticeret colon cancer

SJ
SJ
SJ

Anne Lis Mikkelsen
Thomas Hviid
Jørn Theil

2008-11-14

Undersøgelse for nye proteiner i human Zona Pellucida med fokus på bikunin og &#945;1mikroglobulin

SJ

Lars Ødum

2008-12-29

Gastroesofageal reflux, obstipation og urinvejsmisdannelser hos børn og unge med Cornelia de
Lange Syndrom.

SJ

Mathilde Hansted

2008-12-29

Probiotikas effekt på infektioner hos småbørn

SJ

Mette Louise Gyhrs

S,M

Ole Nyvad

