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Dato
Projekttitel
2009-07-06
Den prædiktive værdi af vævsdoppler ekkokardiografi og speckle tracking ved aortastenose.
- Retrospektive samt prospektive kohorte studier med avancerede billeddannende undersøgelser.

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
H
Jan Skov Jensen

2009-07-06
2009-07-07

Fæno- og genotypisk evaluering af personer med okulopharyngeal muskeldystrofi i Danmark
Har Technetium-99m indflydelse på bestemmelse af BMD og kropssammensætning ved DXAskanning?

H
H

Auroré Mensah
Louise Alslev

2009-07-07
2009-07-07

Hjerte-CT til udredning af patienter med uafklarede akutte brystsmerter
Et multicenter, multinationalt, åbent forsøg med dosisoptrapning, der skal evaluere sikkerhed og
farmakokinetik af stigende doser af 40K pegyleret rekombinant FIX hos patienter med hæmofili B,
som ikke har en blødningsepisode.
Eudract nr. 2009-011085-28

H
H

Jens D. Hove
Andrea Landorph

2009-07-07
2009-07-07

Kroniske smerter efter thorakoskopisk kirurgi (VATS)
Effekt af n. vagus stimulation for behandling af epilepsi på koagulationssystemet og plasma
pankreatisk polypeptid

H
H

Kim Wildgaard
Niels H. Secher

2009-07-07
2009-07-10

MikroRNA systembiologi ved colitis ulcerosa
Et dobbeltblindet, dobbelt-dummy-, placebokontrolleret, randomiseret, multicenter, 5-vejsoverkrydsnings-, enkeltdosisforsøg med henblik på at undersøge den lokale og den systemiske
virkning af inhaleret AZD9164 sammenlignet med tiotropium hos forsøgspersoner med kronisk
obstruktiv lungesygdom (KOL).

H
H

Ole Haagen Nielsen
Kim Krogsgaard

2009-07-27
2009-08-11

Undersøgelse af den genetiske baggrund for familiær hjertemisdannelse
Central og perifer døgnblodtryksmåling hos patienter med type 1 diabetes mellitus – relation til
autonom neuropati og diabetisk nefropati

H
H

Lars Allan Larsen
Peter Rossing

2009-08-11

Anvendelse af PKU kort til afprøvning af mulige neonatale screeningsmetoder hos patienter med
Klinefelter syndrom.

H

Anders Juul

2009-08-13
2009-08-13

Vurdering af muskelskade hos patienter med Limb girdle muskeldystrofi type 2I ved MRI.
Effekten af paricalcitol versus placebo på plasma NT-proBNP hos patienter med type 1 diabetes
mellitus og diabetisk nefropati

H
H

MARIE-LOUISE SVEEN
Lise Tarnow

2009-08-17

Stunning af venstre atrium efter DC-konvertering. Effekt af forudgående behandling og tid siden
DC-konvertering.

H

Kasper Iversen

2009-08-17

Et randomiseret, komparativt, ikke-blindt fase III-forsøg med intravenøs jernoligosaccharid
(Mono0Fer) indgivet ved infusioner eller gentagne bolusinjektioner sammenlignet med peroralt
jernsulfat til forsøgspersoner med inflammatorisk tarmsygdom og diagnosticeret
jernmangelanæmi.

H

Michael Staun

2009-08-18

Kardiovaskulære ændringer og ændringer i vævsoxygenering under tidlig mobilisering efter
indsættelse af primær hoftealloplastik: et deskriptivt studie

H

Øivind Jans

2009-08-19
2009-08-19

Mineraltilskud til brandsårspatienter
Et dobbeltblindet, randomiseret, placebo-kontrolleret fase I/II-forsøg med adaptivt design til
bestemmelse af sikkerhed, tolerabilitet, immunogenicitet og effekt af ACI-24 hos patienter med
mild til moderat Alzheimers sygdom. (Samme EudraCT-nr. på H-4-2009-092, som er henlagt).

H
H

Jens Rikardt Andersen
Peter Johannsen

2009-08-19

LTFU-projektet Danmark
Langtids-opfølgning af deltagere fra FUTURE2 undersøgelsen Vurdering af effekt, varighed og bivirkninger af vaccination mod HPV

H

Susanne Krüger Kjær

2009-08-19

En pilot undersøgelse af effekten af Tarceva (Erlotinib)
hos patienter med polycytæmia vera og essentiel thrombocytose
Eudract nr. 2007-007335-99

H

Hans Hasselbalch

2009-08-19
2009-08-24

”Akut indledning” med Rocuronium-Sugammadex sammenlignet med Suxamethon
Miljøgiftes påvirkning af antistof-produktionen mod nuværende og nye børnevacciner. En dansk
kohorde.
(Environmental pollutant impact on antibody production against current and new childhood
vaccines. Danish cohort.)

H
H

Martin Kryspin Sørensen
Carsten Heilmann

2009-08-24

Betydning af pulsatilitet for endothelfunktion hos patienter med Heart Mate II

H

Thomas Hermann

2009-08-24

Et multinationalt, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenteroverkrydsningsforsøg i 3 dele med migrænepatienter, der behandles med to doser af BGC20-1531
og placebo

H

Messoud Ashina

2009-08-24
2009-08-24
2009-08-24

Karakterisering af den defekte inkretin-effekt i forstadier til type 2 diabetes mellitus
Inaktiv livsstil og kost
Undersøgelse af alternative metoder til visualisering af hjernens arterier ved magnetisk resonans
skanning.

H
H
H

Thure Krarup
Rikke Krogh-Madsen
Carsten Thomsen

2009-08-24
2009-08-24

MHD Projekt. Multipass Hæmodialyse Projekt
Betydning af intakt innervation af leveren for den glukose og GLP-1 inducerede insulin sekretion

H
H

James Heaf
Simon Veedfald

2009-08-26
2009-08-28

Helbreds effekter af binge-drinking - Måling af kortsigtede effekter i et naturligt eksperiment
Betydningen af blokade af renin-angiotensin systemet for den kognitive funktion, hormonelt
modregulationsrespons, symptomatologi og hjertets elektriske overledning under hypoglykæmi hos
patienter med type 1 diabetes.

H
H

Janne Tolstrup
Louise Færch

2009-08-28

Et fase Ib-forsøg i to stadier med det formål at undersøge farmakokinetikken for, sikkerheden ved
og tolerabiliteten af en SC (s.c.) formulering af Mabthera hos patienter med follikulært lymfom (FL)
som en del af vedligeholdelsesbehandlingen
Eudract nr. 2008-008490-60

H

Michael Pedersen

2009-08-31

En klinisk sikkerheds- og virkningssammenligning af NEVANAC® 0,1 % med vehikel efter
kataraktoperation hos patienter med diabetisk retinopati

H

Michael Larsen

2009-08-31
2009-08-31

Proteinbiomarkører til tidlig og mere præcis diagnose af neurodegenerative sygdomme
Stadieinddeling af kvinder med mammacancer efter indførelse af sentinel node vejledt
aksildissektion

H
H

Gunhild Waldemar
Tove Filtenborg Tvedskov

2009-09-01

Undersøgelse af anthracyclinresistens og kardielfølsomhed hos patienter med metastaserende
brystkræft.

H

Marianne Ryberg

2009-09-02
2009-09-04

ERGEM: Effekter af Roux-en-Y Gastric Bypass operationer på energimetabolismen.
Engelsk protokoltitel 002:An International Observational Study to Characterize Adults with
Influenza
Influenza A - - pandemi H1N1(FLU 002 Plus). Dansk protokoltitel:Et internationalt
observationsstudie til karakterisering af voksne med influenza.

H
H

Anders Mikael Sjödin
Jens Dilling Lundgren

2009-09-07

Måling af plasmakoncentration af eksogent GlucagonLike Peptide-2 (GLP-2) før og efter peroral
indtagelse af Dipeptidyl Peptidase-4 inhibitor (DPP-4 inhibitoren Januvia), samt sammenligning af
effekten på knogleresorptionen efter subcutan og intravenøs administration af GLP-2.

H

Palle Bekker Jeppesen

2009-09-07
2009-09-07
2009-09-07

Undersøgelse af plasticitetsmekanismer hos patienter med afasi efter apopleksi.
Genetisk basis for arvelig isoleret anosmi
Protokol H3E-EW-S125, Et enkeltarmet fase 2-forsøg med pemetrexed, cisplatin og bevacizumab
som induktionsbehandling efterfulgt
af pemetrexed og bevacizumab som vedligeholdelsesbehandling, ved førstevalgsbehandling af
fremskreden ikke-pladeepithel, ikke-småcellet lungekræft.

H
H
H

Sine Munk
Helena Gásdal Karstensen
Anders Mellemgaard

2009-09-12

Antibiotisk behandling af akutte luftvejsinfektioner i almen praksis vejledt af en hurtigtest til måling
af procalcitonin. En randomiseret non-inferiority multipraksisundersøgelse

H

Rune Aabenhus

2009-09-21
2009-09-22

Begrænsninger i hjertets minutvolumen under maksimalt arbejde: Hvad er mekanismerne?
Et fase 2b randomiseret, placebo-kontrolleret, doserings-interval-studie af MK-5442 i behandling af
postmenopausale kvinder med knogleskørhed.
Eudract nr. 2009-012926-35
ref. no. MK-5442-001

H
H

Stefan Mortensen
Peter Schwarz

2009-09-22
2009-09-22

Autonom funktion indenfor den første måned efter en traumatisk rygmarvsskade.
Effekt af lokal infiltration med Ropivacain ved hoftealloplastik: Et prospektivt, randomiseret,
dobbeltblindet,
placebokontrolleret studie

H
H

Fin Biering-Sørensen
Troels Haxholdt Lunn

2009-09-22

Muskelstyrke i skulder og nakke/halsmuskler hos danske børn 9-17 år med spændingshovedpine
samt ef-fekten af specifik styrketræning på spændingshovedpine hos børn og unge.

H

Birte Tornøe

2009-09-22
2009-09-22
2009-09-28
2009-09-28

Effekt af alder på den kardiovaskulære regulering og arbejdskapaciteten
Genetiske varianter associeret med pylorusstenose – et GWA-studie
Muraltrombens biologiske aktivitet
Måling af hjernens blodgennemstrømning ved hjælp af MR skanning hos patienter med
hjernetumorer

H
H
H
H

Stefan Mortensen
Mads Melbye
Louise Rosenørn de la Motte
Vibeke Andrée Larsen

2009-09-28

Sikring af hæmodynamik under skulderartroskopi

H

Frank Christian Pott

2009-09-28

Scand-Ankle: Udvikling af evidens-baseret uddannelsesprogram for alkoholpatienter med
ankelfraktur i Skandinavien – Et randomiseret klinisk multi-center studie

H

Hanne Tønnesen

2009-09-28

Udholdenhedstrænings effekt på metaboliske forstyrrelser hos prostatacancerpatienter i
hormonbehandling

H

Thine Hvid

2009-09-29

Effekt af bækkenbundstræning hos mænd med nedre urinvejssymptomer efter apopleksi cerebri.

H

Sigrid Tibæk

2009-09-29

Et 52-ugers, randomiseret, dobbeltblindt, aktiv-kontrolleret fase IIIb/IV, multicenterforsøg med det
formål at evaluere effekten og tolerabiliteten af saxagliptin sammenlignet med glimepirid hos ældre
patienter med type 2 diabetes mellitus, som har utilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling
med metformin som monoterapi.

H

Sten Madsbad

2009-09-29

Regulering af vaskulær tonus i muskler hos raske og patienter med essentiel hypertension: effekt af
fysisk aktivitet

H

Stefan Mortensen

2009-09-29

En åben, randomiseret, fase 3-multicenterundersøgelse på parallelgrupper af virkningen og
sikkerheden af lenalidomid (Revlimid®) sammenlignet med klorambucil som første behandlingsvalg
til tidligere ubehandlede ældre patienter med kronisk lymfatisk B-celleleukæmi

H

Christian Geisler

2009-09-30
2009-09-30
2009-07-16

POMEVAR - PreOperative Methylprednisolone in Endo Vascular Aortic Repair
Komplet analyse af T celle epitoper fra Gul Feber
EN IKKE-BLINDET, RANDOMISERET, MULTICENTER-, FASE III-UNDERSØGELSE AF EFFEKTIVITETEN OG
SIKKERHEDEN AF TRASTUZUMAB-MCC-DM1 IFT. CAPECITABIN + LAPATINIB HOS PATIENTER MED
HER2-POSITIV, LOKAL FREMSKREDEN ELLER METASTATISK BRYSTKRÆFT, SOM TIDLIGERE HAR FÅET
TRASTUZUMAB-BASERET BEHANDLING
Eudract nr. 2008-005713-22

H
H
H,M

Louise de la Motte
Søren Buus
Michael Andersson

2009-09-01

Randomiseret åbent togrenet fase IIIb-forsøg, som har til formål at undersøge sikkerheden af en 3timers intraperitoneal infusion af catumaxomab med og uden præmedicinering med prednisolon til
patienter med malign ascites forårsaget af epitelcancer

H,M

Hanne Havsteen

2009-07-08

Kognitiv funktion hos raske forsøgspersoner udsat for akut smerte før og under behandling med
remifentanil.

H,N

Asbjørn Mohr Drewes

2009-08-18

Et bekræftende, placebokontrolleret, randomiseret, dobbeltblindet, enkelt-dummy, parallelgruppe, ratio-finding forsøg med obstiperede smertepatienter, hvor formålet er at fastlægge den optimale
hydromorphon - naloxon ratio for at få en bedre tarmfunktion end ved hydromorphon monoterapi
men samme analgetiske effekt. Eudract nr. 2008-005315-18

H,S

Michael Crawford

2009-07-07

Et randomiseret, dobbeltblindet forsøg til vurdering af sikkerheden ved og effekten af p38kinasehæmmeren GW856553 hos forsøgspersoner med neuropatisk smerte efter perifer
nerveskade
Eudract. nr. 2009-010091-17

H,S,M

2009-07-07

Protokol CA184043: Et randomiseret, dobbeltblindet, fase 3 forsøg til sammenligning af ipilimumab
vs. placebo efter stråleterapi hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer, der har fået
tidligere behandling med docetaxel.
Eudract nr. 2008-003314-97

2009-09-28

Diverticulitis – laparoscopisk lavage vs resektion (Hartmann's procedure) ved akut diverticulitis med H,S,M,N,SJ Jacob Rosenberg
peritonitis

2009-07-06

Virkningen af hydroxyethylstivelse 130/0.4 sammenlignet med balanceret saltopløsning på
dødelighed og nyreskade hos patienter med svær sepsis

2009-08-20

Et randomiseret, dobbeltblindet parallelgruppe-forsøg med det formål at evaluere virkningen og
sikkerheden ved samtidig administration af trestofskombinationer af olmesartanmedoxomil,
amlodipinbesylat og hydrochlorthiazid sammenlignet med den tilsvarende olmesartan-amlopidinkombination hos forsøgspersoner med hypertension

H,SJ

Hans Perrild

2009-08-31
2009-08-31

Overvægt og fysisk træning i et sundhedsfremme perspektiv: Four-IN-onE (FINE)
Helkrops MRI, MRI af sacroiliacaled og columna totalis og cirkulerende biomarkører hos patienter
med spondylartritis i behandling med adalimumab (ASIM)

H,SJ
H,SJ

Mads Rosenkilde Larsen
Mikkel Østergaard

2009-09-21
2009-07-02
2009-07-03

Enteroaggregative E. coli, placebokontrolleret behandlingsstudie
Odontologiske senfølger af cancerbehandling af børn
Undersøgelse af ‘predictive coding’ som underliggende mekanisme i auditiv perception og social
interaktion ved hjælp af EEG

H,SJ
M
M

Andreas Munk Petersen
Sven Poulsen
Joshua Charles Skewes

2009-08-04
2009-08-06

Autonom dysrefleksi ved rygmarvsskade
Randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, fase III studie af adjuverende sunitinib versus
placebo hos patienter med clear-celle renalcellecarcinom og høj recidivrisiko efter nefrektomi.
ESDH 1-10-72-95-12

M
M

Pia Møller Faaborg
Frede Donskov

2009-08-06

STUDIER AF SIGNALTRANSDUKTION OG GENEKSPRESSION VED
INFLAMMATION I HUDEN
ESDH 1-10-72-31-15

M

Lars Iversen

2009-08-13

Endetarmens funktion og det autonome nervesystems indflydelse på denne- En undersøgelse af
raske børn og patienter med kronisk forstoppelse og ufrivillig afføring

M

Iben Møller Jønsson

H,S,M,N

H,S,M,SJ

Troels Staehelin Jensen

Lisa Sengeløv

Anders Perner

2009-08-19

ESDH 1-10-72-200-13
Betydningen af D-vitamintilskud til gravide for graviditetens forløb, fosterets udvikling og
knoglemineraltætheden i ammeperioden.

M

Gitte Bloch Rasmussen

2009-08-24
2009-08-24
2009-08-25

MHD Projekt Multipass Hæmodialyse Projekt
MHD Projekt Multipass Hæmodialyse Projekt
Er nedsat biokemisk respons på aspirin forbundet med øget kardiovaskulær morbiditet og
mortalitet hos høj-risiko patienter med koronar hjertesygdom?
ESDH 1-10-72-316-12

M
M
M

James Heaf
Jens Kristian Madsen
Steen Dalby Kristensen

2009-08-27

Hæmostatisk potentiale af koagulations faktor koncentrater versus frisk frosset plasma og
trombocytter i forbindelse med stor hjertekirurgi

M

Mariann Tang

2009-08-27

Jernsubstitution efter øvre mavetarmblødning
Sammenligning af effekten af kompliant peroral jernbehandling (Ferro Duretter®) i 3 måneder efter
udskrivelse versus engangsdosis af jern intravenøst (Ferinject®) før udskrivelse hos patienter med
akut blødning fra øvre mavetarmkanal.
Et dobbeltblindet randomiseret forsøg

M

Jens Frederik Dahlerup

2009-08-27
2009-09-08

Oxidativt stress i patienter med arvelige fejl i fedtforbrændingen
Et singlecenter, åbent, klinisk forsøg af den optimale behandlingsperiode og langtidseffekt af
Funktionel Elektrisk Stimulation (FES) på natlig tænderskæren.

M
M

Rikke Katrine Jentoft Olsen
Peter Svensson

2009-07-06

Et åbent fase II-sikkerhedsforsøg på to forsøgscentre med én behandlingsgruppe til undersøgelse af
peroral administration af 10 mg ZD4054 én gang dagligt hos patienter med metastatisk
hormonresistent prostatakræft, der tidligere har fået kemoterapi

M,H

Michael Borre

2009-08-04

Randomiseret fase II forsøg: Bevacizumab, interferon-alfa og interleukin-2 ved metastaserende
renalcellecarcinom
ESDH 1-10-72-472-12

M,H

Frede Donskov

2009-09-21
2009-07-01

Undersøgelse af AZD1386 til patienter med nerve smerter.
Infliximab som førstevalgsbehandling til patienter med tidlig aktiv aksial spondylartropati (INFAST).

2009-07-08

Analyse af det genetiske grundlag for udvikling af Imerslund-Gräsbeck syndromet samt betydning af M,H,S,N,SJ Erik Ilsø Christensen
dette for nyrernes behandling af filtrerede proteiner.

2009-09-18

Automatbasseret spilleadfærd blandt ludomaner og ikke-problem spillere.

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

M,M

Troels Staehelin Jensen
Berit Schiøttz-Christensen

Jakob Linnet

2009-09-21

Cholesteatomets proteom
ESDH 1-10-72-406-12

M,N

Anders Faarup Britze

2009-07-06

SORT-OUT V
ESDH 1-10-72-577-12

M,S,N

Evald Høj Christiansen

2009-07-08

ET EKSPLORATORISK FORSØG TIL VURDERING AF NATURALISTISKE SIKKERHEDS- OG
EFFEKTRESULTATER HOS PATIENTER, DER OVERGÅR TIL USTEKINUMAB FRA TIDLIGERE
BEHANDLING MED METHOTREXAT (TRANSIT)

M,SJ

Knud Kragballe

2009-07-08
2009-07-09
2009-07-16

Tungestyring af hånd-/armprotese
Kombineret 18F og 18F-FDG PET/CT scanning til undersøgelse af malignitet
Fælles EEG- (elektroencephalografiske) og EMG- (elektromyografiske) optagelser for vurde¬ring af
supraspinal motorisk kontrol af muskler i arme og ben.

N
N
N

Daniel Johansen
Victor Lyer
Francesco Negro

2009-09-03

Kan en reduktion i afstanden fra lyskilde til barn øge virkningen af lysbehandlingen af nyfødte børn
med gulsot?

N

Pernille Kure Vandborg

2009-09-15
2009-07-08

Effekten af dynamiske perturbationer ved retningsændringer udført under sportsudøvelse
Kognitiv funktion hos raske forsøgspersoner udsat for akut smerte før og under behandling med
remifentanil.

N
N,N

Uwe Gustav Kersting
Asbjørn Mohr Drewes

2009-07-01

Knogleødem i vertebrae (Modic forandringer) en beskrivelse af de histologiske og patoanatomiske
forandringer.

S

Hanne Albert

2009-07-02
2009-07-02
2009-08-17

Validering af SXA-håndskanner.
Muskulære vækstfaktorer udløst ved okklusinstræning: Betydning for patient træning.
Fase II forsøg med cetuximab i kombination med kemoterapi Carboplatin og Vinorelbine) til
patienter med cisplatin-resistent hoved-halscancer. EUDRACT.NR: 2009-013878-40.

S
S
S

Teresa Holmberg
Per Aagaard
Per Pfeiffer

2009-08-20

From stem cell marker profiles to individual treatment of brain tumour patients. Fra
stamcellemarkør profiler til individuel behandling af patienter med hjernetumorer.

S

Rikke H. Dahlrot

2009-08-20

Serumkoncentrationsbestemmelse af ropivacain ved gentagne bolusinstillationer som postoperativ
smertebehandling efter osteosyntese af pertrochantær femurfraktur. Eudract.nr. 2009-013396-22.

S

Rune Dueholm Bech

2009-08-20

(18/37005) Molekylærbiologiske markører i væv og blod under neoadjuverende behandling for
cancer mammae.

S

Else Maae

2009-08-20
2009-08-20

Bevarelse af RNA, immunhistokemisk reaktivitet og morfologi i væv opbevaret ved vakuum
Den prognostiske betydning af et histologisk graderingssystem ved tidlige stadier af
livmoderhalskræft.

S
S

Thomas Kielsgaard Kristensen
Camilla Viola Buskbjerg

2009-08-20

FOxTROT.
Fluoropyrimidin, Oxaliplatin & Targeteret Receptor præ-Operativ Terapi ved colon cancer.
Eudract.nr. 2007-001987-55.

S

Anders Jakobsen

2009-09-01

Balancerede kromosom translokationer, risiko for renalcellecarcinom og association med andre
cancere.

S

Anne-Bine Skytte

2009-09-01

Osteoblast og osteoklast regulation i den patofysiologiske regulering af knoglesygdommen ved
myelomatose (dansk)
teoclast regulation in the pathophysiology of the bone disease in multiple myeloma (engelsk)

S

Ida Bruun Kristensen

2009-09-02

Betydningen af GEner, familiemiljø og individuelt Miljø for udvikling af INsulinresistens-syndromet
og abdominal Adipositas og hermed associerede KARdiovaskulære risikofaktorer (GEMINAKAR) – et
longitudinelt tvillingstudie.

S

Kirsten Ohm Kyvik

2009-09-03

European Youth Heart Study 3.

S

Karsten Froberg

2009-09-08

Multicenter evaluering af koronar arterie stenoser ved dual source computed tomografi blandt
patienter med intermediær pretest sandsynlighed for koronar arterie sygdom.

S

Bjarne Linde Nørgaard

2009-09-14

”Behandling med ko-colostrum til nyfødte gastrointestinalt opererede børn”
Et del- projekt i Ph.D. studiet:”Eksperimentelle og kliniske studier af korttarmsyndrom hos børn
med fokus på behandling med ko-colostrum.”

S

Lise Aunsholt

2009-09-15

Heart Failure Treatment at Home. HTH – study I.
Telemedicinsk behandling af patienter med nydiagnosticeret hjertesvigt.

S

Thomas Lunn Erstad

2009-09-16

Morfometrisk estimation og tilstedeværelse af protein kinase CK2 i den udviklende testis og i
infertile mænd.

S

Niels Marcussen

2009-09-16

Heart Failure Treatment at Home. HTH - study II.
Telemedicinsk behandling af patienter med prævalent inkompenseret hjertesvigt.

S

Thomas Lunn Erstad

2009-09-21

Forebyggelse af Insulinchok ved anvendelse af Hypo-Safe®
Hypoglykæmi Alarmsystem.

S

Birger Thorsteinsson

2009-09-21

Pre-klinisk evaluering af anvendelse af Hypo-Safe® Hypoglykæmi Alarmsystem. EUDRACT NR: 831361.

S

Birger Thorsteinsson

2009-09-21

Preoperative exercise of patients undergoing total hip or knee replacement - a controlled and
randomized trial.

S

Allan Villadsen

2009-09-21
2009-09-21

Biokemisk og immunhistokemisk analyse af væv fra patienter med bugspytkirtelkræft.
Knoglestrukturens betydning for brudstyrken i den proksimale femur - undersøgelse med HR-pQCT
scanning.

S
S

Niels Marcussen
Kim Brixen

2009-09-21

Ændringer i den hudspecifikke kemokinprofil efter behandling med Epidermal Growth Factor
Receptor Inhibitor (EGFR-I)

S

Anders Jakobsen

2009-09-30

Lappeprøver med hårfarvestoffer hos patienter med tidligere påvist kontaktallergi for
paraphenylendiamin (PPD), der er det almindeligste hårfarveallergen

S

Klaus Ejner Andersen

2009-07-13

Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik. Et kontrolleret, randomiseret,
enkeltblændet forsøg.

S,H,M

2009-08-14

Randomiseret fase II forsøg med irinotecan, cetuximab, og everolimus (ICE) sammenlignet med
capecitabin og oxaliplatin (CapOx) til patienter med gemcitabin resistent pancreascancer.
EUDRACT NR. 2009-014407-31.

S,H,M,N

Per Pfeiffer

2009-08-20

Kombineret immunkemoterapi med fludarabin, cyclophosphamid og rituximab (FCR) sammenlignet
med bendamustin og rituximab (BR) hos patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk
leukæmi. Eudract.nr. 2007-007587-21.
Et fase III forsøg

S,H,M,N

Torben Plesner

2009-08-20

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenter Fase lll forsøg med bevacizumab,
temozolomide og stråleterapi, efterfulgt af bevacizumab og temozolomide versus placebo,
temozolomide og stråleterapi efterfuldt af placebo og temozolomide på patienter med
nydiagnostiseret glioblastom. Eudract nr. 2008-006146-26.

S,H,M,N

Steinbjørn Hansen

2009-09-15
2009-09-16

Supplerende endovaskulær behandling af blødende gastroduodenale ulcera.
Et randomiseret, dobbeltblind, placebo-kontrolleret, multinational fase III-forsøg,
der har til formål at vurdere effektivitet og sikkerhed af 300 IR sublingual
immunterapi (SLIT) givet som allergenbaserede tabletter en gang dagligt til unge
mennesker og børn over 5 år, som lider af allergisk rhinitis fremkaldt af
husstøvmider. Eudract nr. 2009-011999-30.

2009-09-16
2009-09-30

Patogenesen bag molagraviditeter - et studie af etiologien og udviklingen af mola.
Randomiseret, dobbeltblind, placebo-kontrolleret undersøgelse af effekten af kombinationen af
imipramin og pregabalin til smertefuld polyneuropati. Eudract nr. 2009-013642-80.

2009-07-03

Effekten af præoperativ enkeltdosis methylprednisolon på det postoperative forløb efter abdominal
hysterektomi: Et prospektivt, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret studie.

S,M
S,M

S,M
S,M,N
SJ

Lise Hestbæk

Ove B. Schaffalitzky de Muckadell
Susanne Halken

Mette Warming Jørgensen
Søren Hein Sindrup
Anna Aabakke

2009-08-04

Test af plaster og base plade design på nyt insulin device koncept samt en Omnipod

SJ

Lene Walther Johannesen

2009-08-11
2009-08-13
2009-08-19

Effekt af beta-3 adrenoceptor agonist YM178 på den humane detrusor muskelkontraktion
Kontraktile og Sekretoriske funktion af den humane uterine muskelcelle
En pilot undersøgelse af effekten af Tarceva (Erlotinib)
hos patienter med polycytæmia vera og essentiel thrombocytose
Eudract nr. 2007-007335-99

SJ
SJ
SJ

pierre bouchelouche
Pierre Bouchelouche
Hans Hasselbalch

2009-08-24

Arbejdsbetinget håndeksem hos sundhedspersonale
Ekspositionskortlægning i en risikopopulation af sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og
bioanalytikere samt interventionsundersøgelse af en subpopulation af disse med håndeksem.

SJ

kristina ibler

2009-08-26

Mineralmetabolismen, blodtryk og pulsbølgemåling ved
D vitamin behandling

SJ

Ditte Hansen

2009-09-17
2009-09-17
2009-09-23
2009-09-17
2009-09-17

Prediktive markører for XELOX baseret adjuverende behandling af c. coli
Undersøgelse af mentaliseringsevnen hos kriminelle med alvorlig psykopatologi
Prøvning af en alarm til automatisk detektering af visse former for epileptiske anfald
Morfometrisk karakteristik af normal hud via stereologi.
Lim versus tacks som værktøj til fastgørelse af nettet ved laparoskopisk operation for lyskebrok

SJ
SJ
SJ
SJ,H
SJ,H

Michael Holmsgaard Kristensen
Sune Bo Hansen
Helle Hjalgrim
Søren Kamp
Mette Astrup Madsen

2009-09-29

Et randomiseret, dobbeltblindet tillægsforsøg til undersøgelse af hydrochlorthiazid hos
forsøgspersoner med moderat til svær hypertension, der ikke opnår målblodtryk med behandling
med olmesartanmedoxomil/amlodipin i fastdosiskombination 40/10mg alene

SJ,H

Søren Toubro

