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Godkendte projekter
Periode: 01.04.10-30.06.10 - Antal projekter: 131
Dato
Projekttitel
2010-04-06
Bio feed-back guided stress behandling – effekt på markører for udvikling af det metaboliske
syndrom

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
H
Jens Faber

2010-04-08
2010-04-14

Udvikling af allegener til in vitro diagnostik for insektgiftallergi
Undersøgelser af udvikling og funktion af humane Leydig-celler og deres rolle i det testikulære
dysgenese syndrom (TDS)

H
H

Hans-Jørgen Malling
Ewa Rajpert-De Meyts

2010-04-14

Bakteriel translokation vurderet ved målinger af bakteriel DNA hos levercirrosepatienter ved
transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt-anlæggelse

H

Christian Otto Mortensen

2010-04-15

Lenalidomid, bendamustion og rituximab som første-liniebehandling af patienter > 65 år med
lymfekræft af mantle cell type - Et nordisk Lympomgruppeforsøg. NLG-MCL4 (LENA-BERIT)

H

Christian Geisler

2010-04-21

Bindevæv i sene og skeletmuskulatur ved aldring: Betydning af insulin-like growth factor I (IGF-I)
under immobilisering og genoptræning hos ældre og yngre raske mænd.

H

Anders Ploug Boesen

2010-04-21

Betydning af regulatorisk T celler ved udvikling af inflammation og fibrose hos patienter med
kronisk hepatitis C

H

Lene Surland Knudsen

2010-04-21

Bakteriel translokation hos patienter med levercirrose: Relation til systemisk og splanknisk
hæmodynamik.

H

Christian Mortensen

2010-04-23

LOULLA001. Et open-label, randomiseret, crossover, farmakokinetisk forsÃ¸g med hensyn til
palatabilitet og sikkerhed, der har som formÃ¥l at vurdere biotilgÃ¦ngeligheden ved 5 ml af en ny
peroral, flydende 6MP-formulering sammenlignet med en nuvÃ¦rende registreret 6MP-tablet til
voksne (50 mg), efterfulgt af et open-label, ikke-randomiseret, multidosisforsÃ¸g med justeret
peroral, flydende 6MP-formulering til bÃ¸rn med akut lymfoblastÃ¦r leukÃ¦mi.

H

Kjeld Schmiegelow

2010-04-23

PHILLA001
Et open-label, randomiseret, crossover, farmakokinetisk forsÃ¸g med hensyn til palatabilitet og
sikkerhed, der har som formÃ¥l at vurdere biotilgÃ¦ngeligheden ved en ny peroral, flydende MTXformulering sammenlignet med en nuvÃ¦rende registreret MTX-tablet til voksne (2,5 mg) (Del A),
efterfulgt af et open-label, ikke-randomiseret, multidosisforsÃ¸g med justerede doser af peroral,
flydende MTX-formulering til bÃ¸rn med akut lymfoblastÃ¦r leukÃ¦mi (Del B).

H

Kjeld Schmiegelow

2010-04-26

Tobaksrygnings indflydelse på det per- og postoperative metaboliske og adrenerge stressrespons

H

Lars Martin Pedersen

2010-04-27
2010-05-05
2010-05-11

Forekomst af forlænget QT-interval hos HIV positive patienter i antiretroviral behandling
Måling af den centrale effekt af perifere nerveblokader med fMRI skanning
Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet forudgået af
ultralydsvejledt injektionsbehandling: en randomiseret, kontrolleret undersøgelse med blændet
observatør.

H
H
H

Mette Vang Larsen
Kai Henrik Wiborg Lange
Karen Ellegaard

2010-05-11
2010-05-11

Støj og stress i storrumskontorer
Reproduktive senfølger til kræftbehandling i barnealderen.
En follow-up undersøgelse af 100 kvinder 10 år efter initial undersøgelse af deres ovariereserve og
fertilitetspotentiale.

H
H

Søren Peter Lund
Elisabeth Clare Larsen

2010-05-12

RADIOMETER AQT90 FLEX Troponin T Assay External Evaluation Protocol Matrix Comparison and
Sample Stability

H

Henrik Islin

2010-05-14
2010-05-31

Benløfttest til vurdering af væskestatus hos apopleksi patienter
Værdien af kuldioxidmåling i udåndingsluften ved Kapnografi i forbindelse med sygeplejerske
administreret propofol sedation (NAPS): En randomiseret undersøgelse.

H
H

Frank Christian Pott
Peter Vilmann

2010-06-01

Kroniske underlivssmerter hos kvinder: prævalens, risikofaktorer og kliniske karakteristika med
særligt fokus på muskuloskeletal dysfunktion.

H

Sys Loving

2010-06-01

Effekten af gastric bypass kirurgi på &#946;- og &#945;-cellens sekretoriske funktion og
inkretinhormonernes insulinotrope virkning

H

Carsten Dirksen

2010-06-02

PACE-AL Patient Aktivation, Counseling and Exercise - Acute Leukaemia. Sundhedsorienteret
rehabilitering i hæmatologisk regi – Randomiseret klinisk forsøg af effekten af en flerdimensionel
intervention hos patienter med akut leukæmi under og efter højdosis kemoterapi.

H

Mary Jarden

2010-06-03

Plasma bestemmelse af Clot-lysis tid og regulatorer af fibrinolyse i den ultratidlige fase af SAH.

H

Carl Larsen

2010-06-03

Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet studie med henblik på evaluering af sikkerhed og
effektivitet af Elvitegravir/Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil Fumarat/GS 9350 i forhold til
Ritonavir-boosted Atazanavir Plus Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil Fumarat i HIV 1-inficerede,
antiretrovirale behandlingsnaive voksne (GS-US-236-0103)
Eudract nr. 2009-016758-42

H

Jan Gerstoft

2010-06-03
2010-06-03

Måling af B-raf V600 mutationen ved Sanger sekventering
Et åbent forsøg med flere stigende doser af den selektive BRAF-hæmmer RO5212054 for at
vurdere sikkerheden, tolerabiliteten og farmakokinetikken hos patienter med V600-muterede
fremskredne solide tumorer

H
H

Ulrik Lassen
Ulrik Lassen

2010-06-07
2010-06-07
2010-06-09

Effekten af gastric bypass kirurgi på insulinfølsomhed hos patienter med type 2 diabetes
Evaluering af perifere nerveblokader på underekstremiteten med thermografi
Det Virtuelle Hospital. Konsekutiv, randomiseret, åben, parallel, kontrolleret, multi-center
afprøvning af telemedicinske udstyr, 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
H

Anna Kirstine Bojsen-Møller
Semera Asghar
Klaus Phanareth

2010-06-09

Validering af aktivitetsmåling ved brug af Sensewear Pro armband (SWA) og GT3X overfor indirekte
kaleometri (K4b2) hos patienter med hofteartrose

H

Andreas Hermann

2010-06-10
2010-06-14

EFFEKT AF LOKAL INDSPRØJTNING AF GH PÅ SYNTESEN AF KOLLAGEN I SENEVÆV
Biologisk levererstatningsbehandling med ELAD© hos patienter med akut forværring af kronisk
leversygdom (AOCH). Et studie af effektivitet og sikkerhed

H
H

Mette Hansen
Fin Stolze Larsen

2010-06-14

Effekten af Transversus Abdominis Plane (TAP) blok som postoperativ smertebehandling efter
laparoskopisk kolonkirurgi.
Eudract nr. 2010-019649-24

H

Henrik Torup

2010-06-14
2010-06-14
2010-06-15
2010-06-15

Senkomplikationer hos HIV-smittede patienter; er inflammation årsagen?
Mejeriprodukters effekt på energibalancen (MEPEB)
Undersøgelse af sammenhængen mellem vitamin D mangel og knoglerelaterede smerter
Et enkelt center, åbent, randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg til undersøgelse af sikkerheden
af behandling med Ilomedin® som tillæg til standard behandling af patienter, der gennemgår
primær perkutan koronar intevention (pPCI)

H
H
H
H

Anne Langkilde
Janne Kunchel Lorenzen
Peter Schwarz
Lene Holmvang

2010-06-23

Sammenligning af in vitro effekten af forskellige Faktor VIII proteiner og sammenligning med FVIIa
proteiner ved hjælp af tromboelastografi (TEG)

H

Jørn Dalsgaard Nielsen

2010-06-29

Dobbelt-blindet, randomiseret, placebo-kontrolleret, multicenter fase II-undersøgelse til
evaluering af virkning og sikkerhed af tre forskellige doser af Trichuris suis ova (TSO) oral
suspension ved aktiv Crohns sygdom

H

Ole Haagen Nielsen

2010-06-29
2010-06-29

Karakterisering af brystkræftceller.
Molekylær billeddannelse til karakterisering af patofysiologiske mekanismer hos patienter
mistænkt for akut ST-elevations myokardieinfarkt (STEMI) med angiografisk normale koronarkar.

H
H

Lone Rønnov-Jessen
Philip Hasbak

2010-06-29

Det autonome nervesystems indflydelse på hjernens gennemblødning hos mennesker vurderet
med functional magnetic resonance imaging Del 1: Hjernens gennemblødning under lower body
negative pressure.

H

Niels Henry Secher

2010-06-29

Det autonome nervesystems indflydelse på hjernens gennemblødning hos mennesker vurderet
med functional magnetic resonance imaging

H

Niels Henry Secher

H
H

Lars Louis Andersen
Niels Henry Secher

2010-06-29
2010-06-29

Del 3: Hjernens gennemblødning under aktivering: Påvirkning med glycopyrron vurderet med
functionel magnetic resonans imaging.
Integreret Motion på Arbejdspladsen (IRMA)
Det autonome nervesystems indflydelse på hjernens gennemblødning hos mennesker vurderet
med functional magnetic resonance imaging Del 2: Hjernens gennemblødning under systemisk
administration af phenylephrin vurderet med functionel magnetic resonans imaging

2010-06-30

C-type natriuretisk peptid i de mandlige kønskirtler: Mulig markør og behandlingsmål ved kræft i
blærehalskirtlen

H

Peter Iversen

2010-06-30

Den vasodilatatoriske og metaboliske rolle af glucagon-like peptide-1 i perifer cirkulation hos
patienter med og uden type 2 diabetes

H

Jacob Christian Sivertsen

2010-06-23

En langsigtet vurdering af sikkerheden ved subkutan behandling med AMG 827 af forsøgspersoner
med psoriasis.

H,H

Lone Skov

2010-05-11

Europæisk ambulance akut koronarsyndrom Angiox-undersøgelse: EUROMAX

H,M

Lene Holmvang

Protokolnr. TMC-BIV-08-03. Version: ENDELIG. Dato: 6. august 2009

2010-06-14

Protokol RGB113905: Et åbent forsøg med fleksible doser, hvor retigabin med øjeblikkelig frigivelse
anvendes som tillægsbehandling til specificerede monoterapier med et antiepileptikum hos voksne
med partielle anfald

H,N,SJ

2010-05-28
2010-06-30

Diagnose og forebyggelse ved von Hippel-Lindaus sygdom
Liraglutids effekt og virkning på diabetes: Evaluering af kardiovaskulære resultater. Et multicenter,
internationalt, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, langtidsvarende forsøg til
bestemmelse af liraglutids virkninger på kardiovaskulære hændelser. Eudract nr. 2009-012201-19

H,S
H,S,M,N

2010-04-26

Et randomiseret, aktiv-kontrolleret, dobbelt-blindet, dobblet-dummy, parallel gruppe design,
multi-center forsøg til at sammenligne effekt og sikkerhed af 2.5mcg og 5 mcg tiotropium
inhalationsvæske givet i Respimat® inhalator med tiotropium inhalationskapsler 18 mcg givet i
HandiHaler®

H,S,M,N,SJ Finn Vejlø Rasmussen

2010-04-27

Plasmaferese og steroid dosering ved behandling af anti-neutrofil cytoplasma antistof associeret
vaskulit: en international kontrolleret randomiseret undersøgelse
Projektet godkendt under EU koordineringskomite under
VHP-No: 2009023
EudraCT: 2009-013220-24

H,S,M,N,SJ Wladimir Szpirt

2010-06-24

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret klinisk multicenterforsøg med det formål at
vurdere effekten af 52 ugers behandling med vildagliptin på funktionen af venstre ventrikel hos
patienter med type 2-diabetes og kongestiv hjerteinsufficiens
Patïentvenlig overskrift

H,S,M,SJ

Anne Sabers

Marie Luise Bisgaard
Martin Ridderstråle

Hans Perrild

Et videnskabeligt forsøg der undersøger virkningen og sikkerheden ved behandling med vildaglitin
(Galvus) hos patienter som har type-2 diabetes og nedsat hjertepumpefunktion

2010-05-31

Effekt af kognitiv remediering ved bipolar lidelse i remitteret fase – et proof of concept studie

H,SJ

Kamilla Miskowiak

2010-06-15

Betydningen af polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og overvægt for fostertilvækst og
graviditetskomplikationer efter fertilitetsbehandling.En sammenligning af kvinder med og uden
PCOS

H,SJ

Lisbeth Nilas

2010-04-08

2010-04-08
2010-04-14
2010-04-22

Bio-genetiske markører for udviklingen af Bio-genetiske markører for udviklingen af neuroudvikligsmæssige sygdomme
ESDH 1-10-72-44-15
Mitokondriel dysfunktion i patienter med arvelige fejl i fedtforbrændingen
Forbedring af traumatiserede flygtninges søvnkvalitet gennem receptiv musikintervention
Udredning af samfundserhvervet pneumoni: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae,
Legionella pneumophila, Influenza A virus inklusiv (H1N1)v og Influenza B virus. Detektion ved
Real-Time PCR på urin og blod.

M

Jørn Olsen

M
M
M

Niels Gregersen
Kira Vibe Jespersen
Arnold Matovu Dungu

2010-04-26
2010-04-27

Effekten af atorvastatin på NO-systemet hos patienter med non-diabetisk nefropati
Metodestudie af intraartikulære conebeam-guidede injektioner i kæbeled med henblik på
udredning af cytokin-niveauer i kæbeled

M
M

Frank Holden Christensen
Thomas Klit Pedersen

2010-04-27

ESWL af solitære nyresten. Effekt af supplerende behandling med diuretikum og alfa-blokerende
medicin.
ESDH 1-10-72-261-12

M

Søren Bisballe

2010-04-27
2010-04-27
2010-04-29

Effekten af atorvastatin på NO-systemet hos raske kontrol personer
Effekten af atorvastatin på NO-systemet patienter med type 2 diabetes med nefropati
Infiltrationsanalgesi versus i.v. regional anæstesi ved endoskopisk karpaltunneldekompression

M
M
M

Frank Holden Christensen
Frank Holden Christensen
Anne Mette Sørensen

2010-04-29

Reference Values for Body Composition Parameters and IGF-I in the Adult NordiNet® International
Outcome Study

M

Poul V. Nielsen

2010-04-29

En åben, randomiseret fase-3-undersøgelse af effekten og tolerabiliteten af linifanib (ABT-869) på
fremskreden hepatocellulært karcinom (HCC).
ESDH 1-10-72-226-12

M

Morten Ladekarl

2010-05-03

Sammenligning af MR diffusionvægtet skanning (DWI) og konventionel multidetektor CT (MDCT) til
billedmæssig fremstilling af neuroendokrine tumorer

M

Lars Peter S. Larsen

2010-05-03

Typen og stadiet af Toxoplasma gondii infektion som risikofaktor for psykiatriske lidelser i
Danmark.

M

Marianne Giørtz Pedersen

2010-05-03
2010-05-04

Behandling med rygmarvsstimulation: effekt på sensoriske parametre
Intestinal inflammation i ankyloserende spondylitis vurderet ved fæces calprotectin,
kapselendoskopi og koloskopi og effekt af adalimumab på mucosal heling (INTASAH)

M
M

Kaare Meier
René Drage Østgård

ESDH 1-10-72-267-12

2010-05-06

2010-05-17

2010-05-19

Perkutan k-tråds fiksation versus dropfingerskinne i behandlingen af ossøs dropfinger. Et
randomiseret kontroleret forsøg.
ESDH: 1-10-72-165-15
ESDH 1-10-72-167-12
VLDL-triglycerid metabolisme ved akut hyperglykæmi
Computer-tomografi (CT) skanning kombineret med en myokardiescintigrafi til individuel vejledt
placering af venstre ventrikel elektroden hos patienter med biventrikulær pacemaker.

M

Janni Kjærgaard Thillemann

M

Rakel Fuglsang Johansen

M

Mads Brix Kronborg

2010-05-25

Bedrer nærmætning af leverenzymer med galaktose billedkvaliteten ved [18F]-FDGal PET/CT af
kræft udgået fra leverceller?

M

Michael Sørensen

2010-05-25

”Kvantitative lever ADC målinger på baggrund af diffusions vægtet MRI ved 3 Tesla.
-Evaluering af forskellige teknikker til respiratorisk kompensation”.

M

Lars Peter Skovgaard Larsen

2010-05-25

ESDH 1-10-72-27-13
Randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret multicenterundersøgelse med parallelgrupper til
vurdering af den hæmodynamiske effekt af Riociguat (BAY 63 2521) samt sikkerhed og kinetik hos
patienter med pulmonal hypertension associeret med systolisk dysfunktion af venstre ventrikel

M

Jens Erik Nielsen-Kudsk

2010-05-26

Forstyrrelser i tarmfunktionen efter stråleterapi hos patienter opereret for kræft i endetarmen.

M

Sidse Bregendahl

2010-05-28
2010-05-28

Vaccination og rejserådgivning af immundefekte patienter.
"Studier af patogenesen til endotelcelle dysfunktion ved hjælp af humane endotelceller dyrket i
vævskultur"

M
M

Carsten Schade Larsen
Lise Wogensen Bach

2010-05-28

Lateral epikondylitis (´tennisalbue`) hos elite tennisspillere

M

Thøger Krogh

2010-06-01

PET-diagnostik som led i sarkoidoseudredning: Optimering ved den pancreatiske clamp teknik

M

Lars Christian Gormsen

2010-06-09

ESDH 1-10-72-200-12
Den Sociale Hjerne Online: facebook-adfærd undersøgt med funktionel magnetisk resonans (fMRI).

M

Micah Allen

2010-06-10

EFFEKT AF LOKAL INDSPRØJTNING AF GH PÅ SYNTESEN AF KOLLAGEN I SENEVÆV

M

Mette Hansen

2010-06-23

Smerter i det menneskelige kæbeled - en integreret tilgang til at forbedre diagnose og behandling

M

Peter Svensson

ESDH 1-10-72-575-12
2010-06-24

Effekt af multimodal rehabilitering til blærecancerpatienter (der tilbydes radikal cystektomi)

M

Bente Thoft Jensen

2010-06-24

ESDH 1-10-72-269-12
Effekten af positivt slutekspiratorisk tryk (PEEP) på intrakranielt tryk under kraniotomi

M

Mads Rasmussen

ESDH 1-10-72-328-12
Det anføres at projektet tidligere er anmeldt til VEK under journalnummer 20050179.Projektet er
dog ikke færdiggjort og derfor laver vi nu en ny anmeldelse med det formål at færdiggøre
projektet.
Protokollen omfatter 16 patienter. I forbindelse med den tidligere anmeldelse er der undersøgt 5
patienter. Disse data vil også indgå i dette projekt. Det betyder at vi i denne anmeldelse inkluderer
11 patienter.
2010-06-24
2010-06-23

Randomiseret klinisk forsøg med dræn versus intet dræn ved operation for brystkræft
En langsigtet vurdering af sikkerheden ved subkutan behandling med AMG 827 af forsøgspersoner
med psoriasis.

M
M,H

2010-04-27

Klinisk og biologisk evaluering af azacytidin til transfusionsafhængige patienter med lav-risiko og
intermediær-1 risiko MDS og lav-risiko CMML, som er refraktære overfor behandling med
erythropoietin +/- G-CSF, eller som ikke er egnede til denne behandling

2010-05-11

Et forsøg med at estimere immunresponsen efter en belastningsdosis hos voksne (større end eller
lig med 50 år), som er vaccineret med en primær serie af en hepatitis B-vaccine

M,S

Lars Østergaard

2010-06-24

Karcinommetastasers beliggenhed og betydningen af dette for metastasediametermålet i sentinel
nodes fra patienter med vulva- eller peniscancer.

M,S

Rikke Riber-Hansen

2010-04-16

Et international, randomiseret, dobbeltblindet, multicenter-, aktivt- og placebo-kontrolleret
dosisresponsforsøg til at evaluere virkning og sikkerhed af SABER-Bupivacain til postoperativ
smertekontrol hos patienter efter artroskopisk skulderkirurgi

N

Sten Rasmussen

2010-04-21

Klinisk brug af en ny metode til ”arterialisering” af venøse blodprøver

N

Lene Birket-Smith,

2010-04-21

Patienter indlagt på lunge medicinsk afdeling.
Effekten af impulsmoduleret elektromagnetisk spændingsfelt på lårmuskel smerte og stivhed efter
marathon løb. En randomiseret placebo kontrolleret undersøgelse

N

Sten Rasmusssen

M,H,S,N

Thor Knudsen
Lone Skov
Mette Skov Holm

2010-04-21

Heling af mucositis – analyse af cellulære og humorale komponenter der har betydning for
regeneration af mucositis – bedømt ud fra mucosabiopsier og perifert blod.

N

Mette Marcussen

2010-04-26
2010-05-03
2010-05-05
2010-05-19

Eksperimentel knoglesmerte-model
Smerter efter operation for malignt melanom
Undersøgelse af mekanisk allodyni hos patienter med neurogene smerter.
Eksperimentelle og kliniske studier, der undersøger, hvorledes psykologiske faktorer, der er
involveret i spejlkasse-illusionen.

N
N
N
N

Lars Arendt-Nielsen
Hilde Høimyr
Hans Christian Hoeck
Giselle Christoffersen

2010-06-02
2010-06-03

Subklinisk bakteriæmi og mortalitet hos hæmodialysepatienter - pilotstudie
Undersøgelse af lændesmertepatienters balanceevne med henblik på udspecificering af sensoriske
og motoriske faktorer der ændret i forhold til raske personer.

N
N

Rie Io Glerup
Heine Svarrer

2010-06-11
2010-06-22

NSAID præparaters (Ibumetins) indflydelse til heling af Colles fraktur
Klinisk betydning af kinetikken ved nyere, mere sensitive troponin immunoassays i diagnostikken
af akut myokardieinfarkt.

N
N

Marius Aliuskevicius
Karam Sadoon Majeed Al-Zuhairi

2010-06-23
2010-06-29

Anvendelse af intravaskulær kardiel ultralydsundersøgelse ved ledningsekstraktion
Bivirkninger efter brug af Ni-TI stent som markør ved intenderet kurativ strålebehandling af
prostatacancer,

N
N

Anna Margrethe Thøgersen
Lotte Sander

2010-06-03

Konservativ, perkutan eller åben kirurgisk behandling af A3-thorakolumbal fraktur uden
neurologisk påvirkning: et multicenter, randomiseret, kontrolleret studie

N,H

Sten Rasmussen

2010-05-19
2010-06-16
2010-04-08

Reaktioner ved deformation af de bløde væv i glutealregionen
Subklinisk bakteriæmi og mortalitet hos hæmodialysepatienter
En fase II undersøgelse af pemetrexed og gemcitabin til behandlingsresistente patienter med KRAS
muteret metastaserende colorectal cancer. EUDRACHT NR. 2010-018700-90.

N,M
N,M
S

Christian Gammelgaard Olesen
Rie Io Glerup
Anders Jakobsen

2010-04-08

”KOL-kufferten”
Effekten af telemedicinske sygeplejekonsultationer til patienter med kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL).

S

Anne Dichmann Sorknæs

2010-04-12

Effekt og sikkerhed af en daglig peroral indgift af S06911 (strontiumranelat 2 g/vitamin D3 1000 IE i
en fast kombination) ved vitamin D-insufficiens til behandling af osteoporotiske postmenopausale
kvinder og mænd.EUDRACT.NR.: 2009-013935-39.
Et prospektivt internationalt fase III-studie med en 6-måneders dobbeltblind periode til vurdering
af effekt og sikkerhed af en daglig peroral indgift af S06911 versus S12911 (strontiumranelat 2 g)
og en 6-måneders åben forlængelse for en undergruppe af patienter til vurdering af sikkerhed af
en daglig peroral indgift af S06911.
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Kim Brixen

2010-04-14

(18/37020) Hjerteinvolvering hos voksne med polymyositis eller dermatomyositis – et multicenter
studie.

S

Louise Pyndt Diederichsen

2010-04-16

Specialiseret centraliseret genoptræning versus almen decentraliseret genoptræning efter distale
radiusfrakturer
En prospektivt randomiseret undersøgelse .
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Hans Tromborg

2010-04-21
2010-05-04

Syddansk Hypertension og Atrie Flimmer studie - SHAF.
En radomiseret multicenter-undersøgelse af elektiv revaskularisering med endotel-progenitor-celle
(EPC) stent versus metal stent hos patienter med de novo koronarlæsioner med lav risiko for
koronar restenose, TRIAS studiet
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Kenneth Egstrup
Lisette Okkels Jensen
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2010-06-09

Kikkertoperation eller åben operation til fjernelse af lungemetastaser.
Kan behandling af søvnvanskeligheder hos børn med ADHD mindske sværhedsgraden af
symptomerne?.

S
S

Jens Eckardt
Allan Hvolby

2010-06-09

Relationer mellem molekylære og funktionelle forandringer i arterier og specifikke risikofaktorer
hos patienter med atherosclerose. (S-20140202)
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Maria Lyck Hansen

2010-06-16

Effekten af iskæmisk postconditionering på endothelfunktionen hos patienter med type 2 diabetes

S

Michael Hecht Olsen

2010-06-30

Visualisering af Calcium Scoring efter Hjerte-CT - indflydelse på medicin adherence og hjertesund
levevis.

S

Bjarne Linde Nørgaard

2010-05-18

Risikoreducerende kirurgi hos kvindelige BRCA mutationsbærere i DK.
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Anne-Bine Skytte

2010-05-19

2010-04-14

"RibaC"
Et randomiseret, åbent, parallelgruppe-, multicenter- pilotforsøg, der undersøger effekt og
sikkerhed ved alternativ dosering af ribavirin (Copegus®) versus. standarddosering i kombination
med peginterferon alpha-2a (Pegasys®) hos interferonnaive patienter med kronisk hepatitis C,
genotype 1-infektion. Eudract nr. 2010-018332-41.
Et randomiseret, komparativt, ikke-blindt fase III-forsøg med intravenøst jernisomaltosid 1000
(Monofer®), indgivet ved infusioner eller gentagne bolusinjektioner, sammenlignet med peroralt
jernsulfat til forsøgspersoner med ikke-dialysekrævende kronisk nyresygdom og renal anæmi.
EudraCT nr.: 2009-016728-29.
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Peer Brehm Christensen
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Hans Dieperink

S,SJ

Erik Hugger Jakobsen

2010-06-30

Et randomiseret, 3 arms, multicenter, fase 3 studie som skal evaluere virkningen og sikkerheden af
T-DM1 kombineret med pertuzumab, eller T-DM1 kombineret med pertuzumab-placebo(blindet
for pertuzumab), overfor kombinationen af trastuzumab med taxane, som første valgs behandling
af HER2-positive progressive eller periodisk tilbagevende lokalt fremskredent eller metastatisk
bryst kræft (MBC). Eudract nr. 2009-017905-13.

2010-04-23
2010-06-01

Sammenhæng mellem let nedsat stofskifte og tegn til begyndende hjertekar sygdomme.
Blodtryk og central karstivhed hos adipøse børn.
Relationer til det metaboliske syndrom og subklinisk kardiovaskulær skade.
Effekt af vægt-reduktion.
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2010-06-25
2010-05-06

Test af plaster & base plade design på 2 insulin device koncepter
Randomiseret undersøgelse af laser, skum og operation ved behandling af parva varicer.
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Hans Ibsen
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