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Et multicenter, open-label forsøg til vurdering af tidlig respons på abatacept i kombination med
metotrexat ved hjælp af power Doppler-ultralyd hos patienter med aktiv reumatoid artrit
(ledegigt), der har haft utilstrækkelig respons på metotrexat. Projekt-nr: IM101179

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
H
Mikkel Østergaard

2009-01-09

Et randomiseret, dobbeltblindt fase III trial af Pazopanib i forhold til placebo hos patienter med
bløddelssarkom, hvis sygdom har udviklet sig under eller efter tidligere behandling.

H

Anders Krarup-Hansen

2009-01-13

Et ikke-randomiseret, sekventielt forsøg med to centre, der skal undersøge den mulige forskel i
udviklingen af type 2 diabetes hos danske og japanske forsøgspersoner ved hjælp af en modelbaseret analyse

H

Bente Klarlund Pedersen

2009-01-13

Effekten af kontinuerlig glukosemonitorering, som tillæg til rutinemæssig blodsukkermonitorering,
vs. rutinemæssig blodsukkermonitorering, på alvorlige komplikationer til graviditet hos kvinder
med diabetes; et randomiseret studie, SENSOR-studiet

H

Elisabeth R. Mathiesen

2009-01-14

VWD's internationale profylakse (VIP) undersøgelse
(Original titel: The VWD International Prophylaxis (VIP) Study)

H

Stefan Lethagen

2009-01-26

Effekt af livsstilsintervention i form af diæt og motion, samt belysning af kostvaners og
biomarkørers betydning for graviditets- og fødselskomplikationer.

H

Kristina Renault

2009-01-26

Probiotiske bakterier til svært overvægtige børn (Proteen); effekt på inflammation samt
risikomarkører for metabolisk syndrom

H

Rikke Gøbel

2009-01-26

Undersøgelse af smerte, kløe, rødme og hævelse efter intradermal injektion af VIP og PACAP38

H

Henrik Winther Schytz

2009-01-27

Supplering med hCG ved kontrolleret ovariel stimulering med rekombinant FSH for in vitro
fertilisering Et randomiseret kontrolleret klinisk studie Kliniske, embryonale, endokrine og
genetiske aspekter

H

Lea Langhoff Thuesen

2009-02-02

Et dobbeltblind, randomiseret, placebo kontrolleret fosøg, der undersøger Simvastatin som
tillægsbehandling til Copaxone i behandlingen af attakvis multipel sklerose hos patienter, der har
været i Copaxone behandling i mindst 3 måneder.

H

Jette Frederiksen

2009-02-02

Indholdet af mandligt kønshormon i navlesnorsblod og risikoen for udvikling af pylerusstenose og
invagination, de to hyppigste obstruktive mavetarmsygdomme i tidlig barndom

H

Camilla Krogh

2009-02-02
2009-02-02

Inflammation og tidlig aldring
Et fase II, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppeforsøg med det formål at
vurdere effekten af 28 dages peroral indgivelse af AZD9668 hos patienter med cystisk fibrose.

H
H

Rikke Lund
Tacjana Pressler

2009-02-02

MATRIPTASE PATHWAYENS BETYDNING FOR UDVIKLINGEN AF KRONISKE BETÆNDELSESTILSTANDE
I MAVETARMKANALEN

H

Hanne Skovbjerg

2009-02-02
2009-02-02

Effekten af styrketræning og proteinindtag hos patienter i dialysebehandling.
Virkning og sikkerhed efter anvendelse af en ny nikotinsubstitutionsbehandling, et randomiseret,
dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenter-, parallelgruppeforsøg over 24 uger hos rygere,
der er motiverede for at holde op med at ryge. Opfølgning efter 52 uger. Eudract nr. 2008-00684513

H
H

Stig Mølsted
Philip Tønnesen

2009-02-03

Et fase II-, randomiseret, dobbeltblindt, flerdosis-, placebokontrolleret, overkrydsnings-forsøg til
vurdering af effekten af fesoterodin til øgning af urinrørs tryk hos patienter med stressinkontinens.

H

Gunnar Lose

2009-02-05
2009-02-09

Afprøvning af plaster til behandling af bi- og hvepsestik
Ultralydsvejledt drænage af subkutane abscesser.
Er drænbehandling af abscesser muligt?

H
H

Hans-Jørgen Malling
Søren Kjær

2009-02-09

En longitudinel undersøgelse af HPV-type status i udrednings- og behandlingsforløb hos danske
kvinder med abnorme celler i cervical smear

H

Vibeke Weltz

2009-02-10
2009-02-10
2009-02-17
2009-02-17

Diagnosticering og differentiering af kronisk rhinosinuitis (CRS)
Effekten af antenatal hypnose som forberedelse til fødslen
Ceramid i humane muskelfibre: Effekt på insulin resistens?
Efterprøvning af micro lightguide spektrofotometri til monitorering af perfusionen i
underekstremiteterne

H
H
H
H

Kåre Håkansson
Ingelise Andersen
Jørn Wulff Helge
Torben Veith Schroeder

2009-02-23
2009-02-24

Bronkial inflammation og svømning: Udvikling og risikofaktorer – En opfølgningsundersøgelse
Tumor Regression Grading (TRG) som prognostisk faktor ved rektal cancer

H
H

Lars Pedersen
Jakob Hagen Schou

2009-02-24

Genetisk variation i HIV hos patienter inficeret via intravenøst misbrug i Danmark. Forekommer der
fortsat smitte i misbrugsmiljøet?

H

Gitte Kronborg

2009-02-24

Langtids opfølgning af patienter inkluderet i CLARICOR studiet til afklaring af årsagen til den påviste
øgede mortalitet ved clarithromycin behandling af patienter med stabil iskæmisk hjertesygdom.

H

Jens Kastrup

2009-02-26

BAsel Stent Kosten Effektivitäts Trial – SAphenous Venous graft Angioplasty using Glycoprotein
IIb/IIIa receptor inhibitors and drug-Eluting stents (BASKET-SAVAGE)

H

Søren Galatius

2009-02-26
2009-03-02

Respiratorisk status hos den akutte, bevidsthedspåvirkede patient
Effekt af kredsløbstræning hos hjertetransplanterede på arbejdskapacitet og endothelfunktion.
- Samt kvantitative mål for depression og angst

H
H

Charlotte Barfod
Finn Gustafsson

2009-03-02

Betydningen af PpIX´s subcellulære lokalisation og mængde for
inflammation og smerte hos raske forsøgspersoner.

H

Hans Christian Wulf

2009-03-03
2009-03-04

MikroRNA som biomarkør for metastaserende Malignt Melanom
Bestemmelse af hjernens gennemblødning i grå og hvid substans med MR- skanning og PET HRRT
skanning hos nyfødte præmature og mature børn

H
H

Line Marie Holst
Gorm Greisen

2009-03-06

Postoperativt forløb hos patienter med skulderalloplastik vurderet med DEXA-scanning,
spørgeskema og funktionstest.

H

Jeppe Rasmussen

2009-03-10

Biomarkører for inflammation ved atrieflimren:
BIOMARK-Studiet

H

Kristoffer Mads Aaris Henningsen

2009-03-10

Hæmostatiske abnormiteter ved cyanotisk hjertesygdom: Effekt af palliative interventioner og
fysisk aktivitet

H

Lars Søndergaard

2009-03-10

Forekomst af colorectal cancer hos patienter tidligere diagnosticeret med hyperplastisk colonpolyp: en retrospektiv opgørelse

H

Dorte Linnemann

2009-03-10

Et enkeltdosis, åbent, randomiseret, overkrydsnings biotilgængeligheds forsøg i raske unge
mandlige forsøgspersoner med henblik på at sammenligne to formuleringer af gaboxadol:
Konventionelle kapsler og tabletter med forsinket frigivelse.
Eudract nr. 2008-005310-46

H

Kim Krogsgaard

2009-03-11

AML17 protokollen for akut myeloid leukæmi. En klinisk lægemiddelafprøvning hos patienter med
akut meyloid leukæmi (AML) og høj risiko myelodysplastisk syndrom (MDS). En mulitcenterprotokol
iværksat af The Working Party on Leukaemia in Adults and Children i Storbritanien.

H

Ove Juul Nielsen

2009-03-13

Endovaginal ultralyd. Betyder patiententens lejring noget for ultralydsbilledet?

H

Abelone Elisabeth Sakse

2009-03-23

Biologisk rolle af proteinet Syncytin og dets receptor ASCT2 for befrugtning af humane æg hos
patienter i barnløshedsbehandling

H

Søren Ziebe

2009-03-23
2009-03-23
2009-03-23
2009-03-24

Effekten af tilskud med n-3 fedtsyrer på astma blandt idrætsudøvere
Identifikation af lav-allergene æblesorter og betydningen af lagring og distribution
Hjertets funktion hos patienter med hepatorenalt syndrom under terlipressin behandling.
Brug af kapselendoskopi til efterkontrol af patienter med polypper eller cancer i tyktarm eller
endetarm.

H
H
H
H

Vibeke Backer
Hans-Jørgen Malling
Aleksander Krag
Svend Knuhtsen

2009-03-24

Et prospektivt studie af patofysiologien bag hjerteinsufficiens med bevaret systolisk funktion samt
en beskrivelse af mekanismerne bag.

H

Christian Malchau Carlsen

2009-03-24

QUTIE forsøget: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med sammenligning af
aflibercept og placebo med hensyn til effekten på QTc-intervallet hos kræftpatienter i behandling
med docetaxel

H

Gedske Daugaard

2009-03-24

Et enkeltdosis, åbent, randomiseret, overkrydsnings biotilgængeligheds forsøg i raske unge
mandlige forsøgspersoner med henblik på at sammenligne to formuleringer af escitalopram:
Konventionelle tabletter og smeltetabletter (20 mg). Eudract nr. 2008-005311-18

H

Kim Krogsgaard

2009-03-24

Hvordan påvirker øget anaerob energiomsætning reduktionen i maksimal muskulær kraftudvikling,
forkortningshastighed og eksitabilitet under intenst muskelarbejde hos mennesker?

H

Nikolai Nordsborg

2009-03-24

Evaluering af dendritiske celler transfekteret med survivin, hTERT og p53 eller survivin og hTERT
mRNA som behandling til patienter med metastatisk cancer mammae eller malignt melanom.
Eudract nr. 2009-010194-20

H

Lotte Engell-Nørregård

2009-03-24

Anvendelse af serum infliximab og anti-infliximab antistoffer ved behandling af patienter med
Crohns sygdom

H

Mark Ainsworth

2009-03-25

Den perioperative effekt af methylprednisolon
ved hoftealloplastik: et prospektivt, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie

H

Troels Haxholdt Lunn

2009-03-26
2009-03-30

EP4 receptor antagonisme og PGE2 i en human hovedpinemodel
Feltstyrke ved MR-skanning af håndled og fingrenes led hos patienter med leddegigt – et
metodestudie

H
H

Messoud Ashina
Mikkel Østegaard

2009-03-30

Fastlæggelse af optimal transfusionsgrænse efter stor ortopædkirurgi

H

Kamilla Nielsen

2009-03-30

Aggregation og co-aggregation mellem probiotiske bakterier og caries-associerede stammer, og
probiotiske bakteriers inhibering af orale streptokokker – et in vitro studie.

H

Mette Kirstine Keller

2009-01-13

Transkutan mekanisk nerve-stimulation (TMNS) ved hjælp af vibration til bevarelse og gendannelse
af erektil- og urinkontinensfunktion og behandling af erektil dysfunktion og urininkontinens i
forbindelse med nervebesparende radikal prostatektomi

H,M

Jens Sønksen

2009-01-21
2009-02-03

Ekkokardiografisk vejledt kardial resynkroniseringsterapi. (EchoCRT)
Dobbelt undersøgelse af serum biomarkører ved risikovurdering for Downs syndrom

H,M
H,M

Niels Eske Bruun
Charlotte Ekelund

2009-02-09

Et randomiseret, placebo kontrolleret, parallelt, dobbelt blindt forsøg med Rhodiola rosea ekstrakt
SHR-5 (Arctic root) sammenlignet med ekstrakten kombineret med Schizandra og Russisk rod
(Arctic root+) og standardiseret ginseng ekstrakt hvad angår øget energiniveau, evne til at arbejde
under pres og stigende livskvalitet og subjektiv velbefindende i midaldrende erhvervsaktive
kvinder. Eudract nr. 2008-004924-21

H,M

Kaj Winther

2009-02-24

Et prospektivt, randomiseret, multicenter forsøg for at vurdere et Everolimus-afgivende
koronarstent system (PROMUS Element™) til behandling af op til to de novo
koronararterielæsioner

H,M

Steffen Helqvist

2009-03-11
2009-01-13

Nye ultralydsmarkører til brug i risikoberegningen for Downs syndrom
Et multicenter, randomiseret, prospektivt, enkeltblindet, kontrolleret forsøg med det formål at
undersøge effekten og sikkerheden ved en standard-vedligeholdelsesdosering af intravenøs
ferricarboxymaltose (FERINJECT®) sammenlignet med placebo hos patienter med jernmangel, som
skyldes inflammatorisk tarmsygdom (IBD)

H,M
H,M,N

Charlotte Ekelund
Jørn Brynskov

2009-01-16

Et multicenter, randomiseret, prospektivt, åben-label forsøg med det formål at undersøge effekten
og sikkerheden af intravenøs ferricarboxymaltose (FERINJECT®) i standardkorrektionsdosering i
forhold til jernsukrose (VENOFER®) til behandling af jernmangelanæmi hos patienter med
inflammatorisk tarmsygdom (IBD).Eudract nr. 2008-002333-75

H,M,N

Jørn Brynskov

2009-01-13

Et tolv måneder varende multicenter-, dobbeltblindet forsøg med travoprost / brinzolamid i en fast
kombination én gang daglig om morgenen og travoprost / brinzolamid i en fast kombination én
gang daglig om aftenen sammenlignet med Cosopt® to gange daglig til patienter med åbenvinklet
glaukom eller okulær hypertension - Eudract nr. 2008-002781-66

H,S

John Thygesen

2009-02-23

INTERPRET- International report on routine practice of sensor-enabled pump therapy (International
rapport om rutinemæssig brug af sensoraktiveret pumpeterapi)

H,S

Kirsten Nørgaard

2009-02-23

Et fase II Randomiseret, Dobbelt-blind, Placebo-kontrolleret, parallell gruppe studie til at bedømme
effektivteten af 28 dages behandling, oralt, med AZD9668 til patienter med bronkiektasi
EudraCT nr.: 2008-000753-35

H,S

Vibeke Backer

2009-02-23

Cancer Mammae Inoperabilis. Et fase II forsøg af neoadjuverende behandling med pegyleret
liposomal doxorubicin (Caelyx) og cyklofosfamid +/- trastuzumab med efterfølgende docetaxel til
patienter med primær inoperabel og lokoregional avanceret cancer mammae (LABC)

H,S

Gosia Tuxen (fulde navn: Malgorzata
Kolyszko Tuxen)

2009-03-02

En fase 3-, multicenter-, randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret,
parallelgruppeundersøgelse af effektiviteten og sikkerheden af lenalidomid (Revlimid®) som
vedligeholdelsesbehandling for patienter med B-celle kronisk lymfatisk leukæmi efter
andenlinjebehandling. (CONTINUUM-undersøgelsen) Eudract nr.: 2007-001626-27

H,S

Christian Geisler

2009-03-11

Et randomiseret, dobbeltblindt, kontrolleret 12-ugers parallelgruppeforsøg med det formål at
sammenligne effekten af og sikkerheden ved kombinationen af indacaterol 150 µg en gang dagligt
og ikke-blindet tiotropium 18 µg en gang dagligt med ikke-blindet tiotropium 18 µg en gang dagligt
hos patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom
Eudract nr. 2008-006976-31

H,S,M

Vibeke Backer

2009-03-16

EN FASE 3, RANDOMISERET, DOBBELTBLINDET, DOBBELT-DUMMY, PARALLELGRUPPE,
MULTICENTER, MULTINATIONAL UNDERSØGELSE TIL EVALUERING AF EFFEKTIVITETEN OG
SIKKERHEDEN FORBUNDET MED DU-176B VERSUS WARFARIN HOS FORSØGSPERSONER MED
ATRIAL FIBRILLATION – Effective aNticoaGulation with factor xA next GEneration in Atrial
Fibrillation (ENGAGE-AF) Eudract nr. 2008-004522-16

H,S,M

Peer Grande

2009-03-18

Tynergy: Et multicenter, prospektivt forsøg, over en periode på 12 måneder, til evaluering af
effekten på multipel sklerose (MS) relateret træthed under behandling med Tysabri®, hos patienter
med tilbagefald af remitterende multipel sklerose.

H,S,M

Karen Schreiber

2009-01-07
2009-03-05

Posttraumatisk hypofyseinsufficiens – incidens, prædiktorer og testvaliditet
Et multicenter-, randomiseret, dobbeltblindt, parallelgruppeforsøg med aktiv kontrol med det
formål at vurdere effekten af og sikkerheden ved både aliskiren som monoterapi og
aliskiren/enalapril-kombinationsbehandling sammenlignet med enalapril som monoterapi på
morbiditet og mortalitet hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens (NYHA-klasse II-IV)

2009-01-27

Lim versus tacks som værktøj til fastgørelse af nettet ved laparoskopisk operation for bugvægsbrok.

H,S,M,N Marianne Klose
H,S,M,N,SJ Lars Køber

H,S,SJ

Jens Ravn Eriksen

2009-01-28

Et fase III, randomiseret, placebokontrolleret, blindet, multicenterforsøg med induktion og
vedligeholdelse af det kliniske respons og remission med MLN0002 hos patienter med moderat til
svær colitis ulcerosa. Protokol C13006.

H,S,SJ

Flemming Bendtsen

2009-01-28

Et fase III, randomiseret, placebokontrolleret, blindet, multicenterforsøg med induktion og
vedligeholdelse af det kliniske respons og remission med MLN0002 hos patienter med moderat til
svær Crohns sygdom. Protokol C13007.

H,S,SJ

Flemming Bendtsen

2009-02-02
2009-02-03

Fra DNA til Portræt
En ny immunterapi baseret på patientens egne celler til behandling af patienter med prostatakræft.

H,SJ
H,SJ

Hanne Jarmer
Martin Roland Jensen

2009-02-23

Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn:
Randomiseret interventions-studium i ABC (Asthma Begins in Childhood) – kohorten

H,SJ

Hans Bisgaard

2009-01-07

Forsøg til evaluering af effekt og sikkerhed af MK0653 i tillæg til statin-behandling hos patienter
med forhøjet kolesterol.

M

Carsten Kjellerup

2009-01-08
2009-01-08
2009-01-08

Nutrigenomics i overvægtige.
Gangtræning i vægtbærende gangrobot til patienter med ataksi
Den endokrine effekt af enten r-LH eller lav dosis r-hCG tilskud til r-FSH stimulering hos
normogonadotrope kvinder som gennemgår IVF/ICSI behandling efter en lang GnRH agonist
nedreguleringsprotokol

M
M
M

Vibeke Andersen
Marianne Kromann Nielsen
Peter Humaidan

2009-01-19

Sensorisk og elektrofysiologisk undersøgelse af patienter med persisterende idiopatiske orofaciale
smerter samt raske forsøgspersoner
ESDH 1-10-72-257-13

M

Peter Svensson

2009-01-30

VENSTRE VENTRIKELS FUNKTION – volumen og cardiac output. Sammenligning af 4D
ekkokardiografi med standard invasive hæmodynamiske målinger.

M

Carl-Johan Jakobsen

2009-01-30
2009-01-06

Proteom and transkriptom profilering af mekanisk versus metabolisk stress
Forekomsten af pulmonal hypertension og betydningen af forskellige biomarkører ved kronisk
interstitiel lungesygdom

M
M

Kristian Vissing
Charlotte Uggerhøj Andersen

2009-01-30

Overførbarhed af en cirkulende beskyttelsesfaktor (faktor X) ved iskæmisk fjern prækonditionering:
sammenligning mellem diabetiske og ikke-diabetiske hjertepatienter
ESDH 1-10-72-227-12

M

Rebekka Vibjerg Jensen

2009-01-30

Q-feber i graviditeten og føtale konsekvenser
ESDH 1-10-72-609-12

M

Stine Yde Nielsen

2009-01-30

Karakterisering af inflammatorisk respons og sensoriske reaktioner af endotoxin i huden hos raske
forsøgspersoner. EPILAB-901.

M

Lars Jelstrup Petersen

2009-01-30

Sikker initiering af oralt indtag af mad og drikke hos patienter med erhvervet hjerneskader –
randomiseret studie af undersøgelsesmetoder

M

Annette Kjærsgaard

2009-02-02

Undersøgelse af ikke-bevidst spilletrang samt
oplevelse af belønning og straf blandt ludomaner

M

Arne Møller

2009-02-05

Prænatal diagnostik med anvendelse af MR skanning og BOLD sekvens.
ESDH 1-10-72-258-13

M

Anne Sørensen

2009-02-06
2009-02-12

Optimering af MRI af fostre
OPTIMISE CRT: Optimal Programming To Improve Mechanical Indices, Symptoms and Exercise in
Cardiac Resynchronization Therapi

M
M

Niels Uldbjerg
Peter Mortensen

2009-02-13
2009-02-19
2009-02-19
2009-02-19

In vivo kolonisation af probiotika i dentale biofilm
Langtidsændinger af tyktarmens passage tid hos patienter med rygmarvsskade
Bølgefrontstyret rebehandling efter LASIK
Bølgefrontstyret behandling af nærsynethed med LASIK
ESDH 1-10-72-155-14

M
M
M
M

Ina Ravn
Pia Møller Faaborg
Anders Ramløv Ivarsen
Anders Ramløv Ivarsen

2009-02-19

Brug af multisynergiberegninger til vurdering af gangfunktionen hos patienter med en halvsidig
lammelse efter et slagtilfælde

M

Jørgen Feldbæk Nielsen

2009-03-10

Neuropsykologiske, neuroradiologiske og genetiske aspekter ved Klinefelter syndrom.
ESDH 1-10-72-629-12

M

Anne Skakkebæk Jensen

2009-03-10

Undersøgelser over fordelingen af adrenerge alpha2-receptorer i hjernen

M

Steen Jakobsen

2009-03-12

Behandling af anale fistler. Anal Fistula Plug vs. Advancement Flap.
Et randomiseret, prospektivt, blindet multi-center studie.

M

Lilli Lundby

2009-03-13

Muskeltræthed og akut restitution efter forskellige træningsformer indenfor cykling: Implikationer
for præstationssoptimering

M

Klavs Madsen

2009-03-16

TS HYPE - Turner syndrom og hypertension; et dobbelt-blindet randomiseret interventionsstudie.

M

Kristian Havmand Mortensen

2009-03-19
2009-01-08

Kvaliteten af hæmodynamiske mål bestemt med Innocor® og ekkokardiografi
Undersøgelser af Haemophilus arters niche-præference
i relation til kolonisation og udvikling af otitis media

M
M,H

Kent Lodberg Christensen
Uffe B. Skov Sørensen

2009-01-12

Molekylær kortlægning af tonsillernes bakterieflora ved sundhed og sygdom

M,H

Mogens Kilian

2009-01-30
2009-03-03

ESDH 1-10-72-350-14
Udvælgelse af embryoner til IVF behandling ved hjælp af timelapse
Sorghåndtering sundhedsvæsnet. Beskrivelse, screening og støtte. Et randomiseret kontrolleret
studie.

M,H
M,H

Hans Jakob Ingerslev
Mai-Britt Guldin
Jens Erik Nielsen-Kudsk

2009-03-16

PATENT-1.
Randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret, multinational multicenterundersøgelse til
vurdering af effekt og sikkerhed af peroralt BAY 63 2521 (1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg 3 gange
dagligt) til patienter med symptomgivende pulmonal arteriel hypertension (PAH)

M,H

2009-01-13

ET RANDOMISERET, DOBBELTBLINDT, PLACEBOKONTROLLERET, PARALLELGRUPPEMULTICENTERFORSØG FOR AT UNDERSØGE SIKKERHEDEN VED OG EFFEKTEN AF CP-690,550 HOS
FORSØGSPERSONER MED MODERAT TIL SVÆR ULCERØS COLITIS
Tillægsforsøg om molekylær profilering

M,H,N

Jens F. Dahlerup

2009-01-08

ESDH 1-10-72-359-12
Et klinisk resultatforsøg med darapladib i forhold til placebo til sammenligning af forekomsten af
væsentlige kardiovaskulære hændelser (MACE) hos forsøgspersoner med kronisk iskæmisk
hjertesygdom

M,H,S

Steen Elkjær Husted

2009-02-25

ESDH 1-10-72-310-14
Et randomiseret, dobbeltblindet, aktivkontrolleret forsøg til vurdering af, hvordan en trinvis
seponering af behandling med inhalerede kortikosteroider hos patienter med svær til meget svær
kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) indvirker på optimeret bronkodilatorbehandling

M,H,S

Ronald Dahl

2009-01-20

Et randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret fase 2b, parallel gruppe-, multi-center- og
dosisbestemmelsesforsøg hvor effekt, sikkerhed og farmakokinetikken ved intravenøse ABT-874
behandlinger sammenlignes med placebo i forsøgspersoner med moderat til svær aktiv morbus
crohn

2009-03-27

Et randomiseret fase II-seponeringsforsøg med deforolimus hos patienter med ikke-småcellet
lungecancer (NSCLC) med KRAS mutationer.

2009-01-21
2009-01-21
2009-03-04
2009-03-11

Forsøg med ny medicin i tillæg til metformin-behandling af patienter med type 2 diabetes.
EFFEKT AF ÆNDRING I DEN MEKANISKE BEALSTNING PÅ BRUSK- OG MUSKELFUNKTION
Siddestilling og funktionsdygtighed hos mennesker med cerebral parese
Interaktion mellem afværgerefleksen og gangkontrollen

M,H,S,N

M,S
N
N
N
N

Inge Nordgaard Lassen

Peter Meldgaard
Hans-Henrik Lervang
Carsten Mølgaard
Erika G. Spaich
Erika G. Spaich

2009-03-18
2009-01-29

Dentale Agenesier hos enæggede tvillinger
Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, hændelsesbaseret multicenterforsøg for at
vurdere effekten af og sikkerheden ved rivaroxaban hos forsøgspersoner med nyligt akut koronart
syndrom. EUDRACT.NR.: 2008-002708-25.
ATLAS ACS 2 TIMI 51-forsøget (Det andet forsøg med Anti-Xa Therapy to Lower cardiovascular
events in Addition to standard therapy in Subjects with Acute Coronary Syndrome).
Tillæg INT-1

N
Pernille Endrup Jacobsen
N,H,M,N,SJ Svend Eggert Jensen

2009-03-17
2009-01-20

Sammenligning af olanzapins og sertindols effekt på kognition
Et 14 måneders åbent opfølgningsstudie til det dobbeltblinde, placebokontrollerede,
dosisoptrapnings, parallelgruppe undersøgelse for at vurdere effekt og sikkerhed af E2007
(perampanel) givet som supplerende behandling til forsøgspersoner med refraktær partiel epilepsi

N,H,S,M,SJ Jimmi Nielsen
N,M
Birthe Pedersen

2009-01-27

Forsøg med ny medicin i tillæg til insulin-behandling til patienter med type 2 diabetes.
EUDRACT NR. 2008-006215-20. MSD´s ref.no. MK-0941-018.

S

Klaus Levin

2009-01-27

Et åbent klinisk fase II forsøg til vurdering af sikkerheden og aktiviteten af SRT501 alene eller i
kombination med bortezomib hos patienter med myelomatose. Eudract nr. 2008-005112-41.

S

Torben Plesner

2009-01-29

Evaluering af antigener fra Clostridium difficile med henblik på identifikation af potentielle vaccine
kandidater.

S

Court pedersen

2009-01-30

Registrering af EEG-forandringer ved insulin-induceret hypoglykæmi under søvn hos patienter med
type 1 diabetes.

S

Birger Thorsteinsson

2009-01-30

Registrering af EEG-forandringer ved insulin-induceret hypoglykæmi hos patienter med type 1
diabetes – afprøvning af EEG-teknologi.

S

Birger Thorsteinsson

2009-02-05

Effekten af teriparatid- og zolendronatbehandling på knoglestrukturen hos patienter med
osteoporose bedømt ved Xtreme-CT.

S

Kim Brixen

2009-02-05

Analgetisk effekt af HVLA spinal manipulation.

S

Søren O'Neill

2009-02-05

Et multicenter, randomiseret dobbeltblindet, placebo kontrolleret studie til vurdering af sikkerhed,
tolerance, farmakodynamiske og farmakokinetiske effekter af BMS 708163 ved behandling af
patienter med mild til moderat Alzheimers sygdom. EUDRACT NR.: 2008-005929-11.

S

Lene Wermuth

2009-02-06

Effekten af parathyreodektomi på knoglestrukturen hos patienter med primær
hyperparathyreoidisme bedømt ved Xtreme-CT.

S

Kim Brixen

2009-02-06

Danish Risk Score study
Et screeningsstudie af asymptomatiske 50 og 60 årige mænd og kvinder for risikofaktorer for
udvikling af kardiovaskulær sygdom.

S

Axel Diederichsen

2009-02-06

Fænotypisk og molekylærbiologisk karakterisering af patienter med Leri-Weills Dyschondrosteosis
(LWD) forårsaget af mutation i SHOX-genet.

S

Anja Lisbeth Frederiksen

2009-02-27

Nakkesmerter blandt danske militære piloter og besætninger - Miljømæssige faktorer med
indflydelse på ydeevne.
(ph.d.-projekt: Neck pain in Danish military pilots and flight crew - Environmental factors with
influence on performance)

S

Britt Lange

2009-03-10
2009-03-10
2009-03-11
2009-03-11
2009-03-11
2009-03-11

Korrelation mellem kliniske forhold og eksperimentelle smerter.
Ikke invasive glucosemålinger – database og kalibreringsopbygning.
Telomerlængde og dynamik i udviklingen af slidgigt.
Nanoteknologi og allergisk kontaktallergi.
(Acadre 17/41224) Molekylær klassifikation af maligne lymfoide sygdomme.
Et randomiseret sammenligneligt studie af to forskellige måder at beregne heparin- og
protamindosering på. Samt effekten af doseringerne på postoperativ blødning efter
Cardiopulmonal Bypass (CPB).

S
S
S
S
S
S

Søren O'Neill
Jan Erik Henriksen
Maria Harbo
Jakob Torp Madsen
Michael Boe Møller
Claus Andersen

2009-03-11

Norspan versus Oxycontin som postoperativ smertebehandling til ekstracapsulære femurfrakturer?
Et randomiseret, dobbelt-blindet og placebo-kontrolleret pilotstudium. Eudract.nr. 2009-01053941.

S

Per Kjærsgaard-Andersen

2009-01-27

Et på patienten dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg til vurdering af effekt af Juvista
(avotermin) i forbindelse med arkorrektionskirurgi til forbedring af skæmmende ar. EUDRACT NR.
2008-002124-28.

S,H

Morten Bischoff-Mikkelsen

2009-03-24

Et dobbeltblindt, parallelgruppe- og multicenterforsøg med det formål at vurdere sikkerheden og
effekten på kort sigt og vedligeholdelsesbehandling på lang sigt ved to dosisniveauer af
rabeprazolnatrium formuleret som granulat med langsom frigivelse til 1-11-årige pædiatriske
forsøgspersoner med endoskopisk verificeret gastroøsofageal reflukssygdom (GERD). Eudract nr.:
2008-004837-54.

S,H

Steffen Husby

2009-01-28

Undersøgelse af sikkerheden, tolerabiliteten og effekten af en enkelt dosis forsøgsmedicin til
forebyggelse af kemoterapiinduceret kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi med
cisplatin. EUDRACT NR. 2007-004043-30. MSD´s ref.nr.: MK-0517-017.

S,H,M

Jørn Herrstedt

2009-01-29

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, hændelsesbaseret multicenterforsøg for at
vurdere effekten af og sikkerheden ved rivaroxaban hos forsøgspersoner med nyligt akut koronart
syndrom. EUDRACT.NR.: 2008-002708-25.
ATLAS ACS 2 TIMI 51-forsøget (Det andet forsøg med Anti-Xa Therapy to Lower cardiovascular
events in Addition to standard therapy in Subjects with Acute Coronary Syndrome).
Tillæg INT-1

S,H,M,N,SJ Svend Eggert Jensen

2009-02-27

Konkomittant Tarceva og strålebehandling til patienter med lokal-regional avanceret ikke-småcellet S,H,M,N,SJ Olfred Hansen
lungekræft. Et fase II forsøg. EUDRACT NR. 2008-008921-30.Studie: TARLAL.

2009-03-19

Induktions kemoterapi med carboplatin og Navelbine Oral® efterfulgt af konkomittant Navelbine
S,H,M,N,SJ Olfred Hansen
Oral® og strålebehandling ved lokal-regionalt avanceret ikke småcellet lungekræft. En randomiseret
fase II undersøgelse. EUDRACT NR. 2008-008920-34. NARLAL.

2009-01-27

Panitumumab (Vectibix®) og liposomal doxorubicin (Caelyx®) til platinresistent epithelial
ovariecancer uden KRAS mutationer. Eudract nr. 2008-007799-13.

2009-01-13
2009-01-14
2009-01-27

Neonatal Asfyksi: Biomarkørrespons målt på PKU-kort
Vitamin D-status Projekt, Køge Sygehus
Sammenligning af to metoder til korrektion for nedsynkning af vaginas forvæg. En randomiseret,
prospektiv kontrolleret undersøgelse.

SJ
SJ
SJ

Heike Weyhreter
Peter Claes Eskildsen
Martin Rudnicki

2009-02-03

UNDERSØGELSE AF DEN BIOKEMISKE MARKØR HLA-G I SÆDPLASMA OG VED
INFERTILITETSUDREDNING

SJ

Thomas Hviid

2009-02-10

Indikatorer for metabolisk syndrom samt forskellige gen-polymorfiers indflydelse på opnåelse af
vægttab samt vedligeholdelse af lavere vægt blandt børn i behandling for overvægt.

SJ

Dorthe Sadowa Frederiksen

2009-02-10

Etablering af referencegrænser for adipocytokiner, cytokiner og CVD markører, fordelinger af genpolymorfier, samt sikring af biologisk materiale til forskning i livsstilssygdomme i relation til
overvægt i barnealderen.

SJ

Jens-Christian Holm

2009-02-11

Tilknytningsforstyrrelse hos børn med ADHD

SJ

Ole Jakob Storebø

2009-02-12

Forekomst af HER2/neu receptorer ved ovariecancer – En sammenligning af Laser Mikro
Dissektion vævsteknik med Fluorescens In Situ Hybridisering

SJ

Martin Rudnicki

2009-02-20
2009-02-24

Hæmodynamik, saltfølsomhed og kropssammensætning hos patienter med svær overvægt.
Hudstruktur

SJ
SJ

Peter Kramshøj Bonfils
Jakob Mutanu Jungersted

S,M,N

Anders Jakobsen

2009-03-05

Et fase III, multicenter-, dobbeltblindet, dobbelt dummy, randomiseret forsøg med sammenligning
af MCI-196 og simvastatin i variable doser til behandling af dyslipidæmi hos patienter som har
kronisk nyresygdom og er i dialyse (inklusive en placebokontrolleret seponeringsfase).

SJ,H,S,M

Ove Østergård

