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01-05-2007

03-05-2007
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Komite(er)

ForsøgsRapport
ansvarlig modtaget
Lars ArendtNej
Nielsen

Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk
N
og elektrisk terapi.
Neural plasticitet efter Parret Associativ Stimulation
Thomas
(PAS) – kombineret elektrisk og magnetisk
N
Sinkjær
stimulation.
Humant pasteuriseret C1-esterase inhibitor koncentrat
(CE1145) til personer med hereditært angioødem
(HAE) og akutte abdominale eller faciale HAE
anfald. Eudract nr. 2004-001186-17. (Human
S
Anette Bygum
pasteurized C1 esterase inhibitor concentrate
(CE1145) in subjects with congenital C1-INH
deficiency and acute abdominal or facial HAE
attacks.)
Effekten af liraglutid eller exenatid på den
Jan Erik
S, H,M,N
glykæmiske kontrol som supplement til metformin,
Henriksen

Nej

Nej

Nej

03-05-2007

03-05-2007

sulfonylurinstof eller en kombination af begge hos
forsøgspersoner med type 2 diabetes. Eudract.nr.
2006006092-21. Et 26 ugers åbent, randomiseret,
parallelgruppe, multicenter, multinationalt forsøg med
et aktivt sammenligningspræparat og 2 arme og med
en 14 ugers ikke-randomiseret forlængelsesperiode
Randomiseret klinisk sammenligning af Xience V og
Cypher select+ stents hos uselekterede patienter med
S, H,M,N
iskæmisk hjertesygdom. SORT-OUT IV studiet*. *
Skandinavisk organisation for randomiserede studier
af resultaterne af stentimplantationer i koronararterier
Metabolisk profil, autoimmunitet og genetiske
markører hos kvinder med nylig gestationel diabetes
S
mellitus (GDM).

Per Thayssen

Nej

Dorte Møller
Jensen

Nej

Nej

03-05-2007

Ustabil plaque byrde og Glykometabolisk status efter
Akut Myokardieinfarkt.

S

Thomas
Brøcher
Christophersen

03-05-2007

Kortlægning af Gliale og Neuronale Forandringer ved
Alzheimer's Demens.

S

Bente Finsen

Nej

03-05-2007

Klinisk evaluering af tyggegummis virkning mod
følsomme tandhalse.

S, M

Tania
Kjølhede
Porsgaard

Nej

S

Hanne Albert

Nej

H

Laura FerreroMiliani

Nej

03-05-2007

07-05-2007

Mulig identifikation af vertebrale og endeplade
forandringer ved anamnestisk og klinisk
undersøgelse? Validitets og inter-tester reliabilitet-test
af undersøgelserne.
Karakterisering af cirkulerende monocytters
genekspression efter muramyldipeptid-stimulation
ved Crohns sygdom

07-05-2007

Klinisk resultat efter klavikelfraktur med forkortning

H

07-05-2007

Rehabilitering af gangfunktion hos personer med

M

Jeppe
Rasmussen
Kåre

Nej
Nej

08-05-2007
08-05-2007
08-05-2007
08-05-2007

09-05-2007

09-05-2007

10-05-2007

10-05-2007

10-05-2007
10-05-2007
10-05-2007

hemiparese 6-24 mdr. efter apopleksi
Severinsen
Prospektiv evaluering af INVENT-1 – et klinisk
Søren
N
værktøj til optimering af respiratorbehandling.
Kjærgaard
Projekttitel: Afværgerefleksens spinale organisation
Ole K.
under gang hos raske forsøgspersoner og hos patienter
N
Andersen
med apopleksi
Kortikospinal excitabilitetsændring efter robottræning
Jakob Udby
M
af apopleksipatienter
Blicher
Betinget træning af det spinale strækrefleks i
Thomas
N
mennesker
Sinkjær
Undersøgelse af Opioiders effekt på eksperimentel
Asbjørn Mohr
hyperalgesi i spiserør og hud samt på en iskæmisk
N
Drewes
muskelmodel. Inklusiv et eksplorativt studie af
morfins ændringer i hjernens smerte processering
Undersøgelser over interaktioner mellem fedtvævets
Steen B
metabolisme, fedtfordeling, mæthedhormoner og
M
Pedersen
fedmeoperationer.
Empirisk analyse af to typer stressreducerende
Tina Post
intervention: Opmærksomhedstræning & Motion mod
H
Aagaard
Stress
A randomized, parallel-group, open-labelled,
multinational trial comparing the efficacy and safety
Elisabeth
of insulin detemir (Levemir) versus human insulin
H, M,N
Mathiesen
(NPH insulin), used in combination with insulin
aspart as bolus insulin, in the treatment of pregnant
women with type 1 daibetes. NN304
Kan analyser af EGF systemet forudsige effekten af
Ashfaque
erlotinib behandling hos patienter med ikke-småcellet
Ahmed
M
lungecancer
Memon
MikroRNA ekspression og funktion i kutant malignt
H
Martin Glud
melanom
Dansk multicenter studium af adalimumab
H, M,S,SJ
Mikkel

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

10-05-2007
11-05-2007

14-05-2007
14-05-2007

14-05-2007

14-05-2007

14-05-2007
14-05-2007

behandlingsophør hos spondylartritis patienter med
lav sygdomsaktivitet og genoptagelse af behandling
ved klinisk recidiv af sygdomsaktivitet SPARTA –
spondylarthritis remission trial after adalimumab
Vurdering af sikkerheden ved langtidsbehandling med
tesofensine hos patienter med svær overvægt
Genotypiske og fænotypiske karakteristika hos
danske og islandske patienter med Bernard-Soulier's
syndrom. Et non-interventions observationsstudie
Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) en undersøgelse af
forekomst, risikoprofil og prognose
Effekten af Calcium og vitamin D på
hjertemuskelfunktionen
RECORD-4undersøgelsen: Regulering af koagulation
ved ortopædkirurgi for at forebygge DVT og PE.
Kontrolleret, dobbeltblind, randomiseret undersøgelse
af BAY 59-7939 til forebyggelse af VTE hos
patienter, der får foretaget elektiv total
knæalloplastik.
Måling af Sukkerkoncentration med og uden
morgenmad samt afprøvning af kontinuert
sukkermåler i fedtvæv Undertittel: Kontinuert glucose
monitorering til opnåelse af en ny referenceramme for
simultan måling af glukose i fedt og blod samt
afklaring af morgenmadens betydning for
tabletbehandlede type 2 diabetiske patienter
Nøjagtigheden og arm-til-arm variationen af
acceleromyografi til moni-torering af den
neuromuskulære blokade under fuld bedøvelse
Forsøg CR9108963: Et forsøg til bestemmelse af
dosisintervallet for SB-751689 hos postmenopausale

Østergaard

H

Arne Vernon
Astrup

Nej

M

Jørgen
Ingerslev

Nej

M
H

Paul von
WeitzelMudersbach
Jens Erik Beck
Jensen

Nej
Nej

H, M

Michael Rud
Lassen

Nej

M

Jannik Kruse
Nielsen

Nej

H

Casper
Claudius Kjær

Nej

H, N

Christence
Stubbe

Nej

kvinder med osteoporose
14-05-2007
15-05-2007
15-05-2007

Gen-miljø-studie af præterm fødsel
Mavetarmkanalens udvikling i de første leveår under
normale forhold og ved tarmsvigt.
Methylering af PAI-1 genet i normal mundslimhinde
og orale carcinomer

Teglbjærg
H

Mads Melbye

Nej

S

Steffen Husby

Nej

M

15-05-2007

Kardiovaskulær morbiditet 20-40 år efter operation
for coarctatio aortae

M

16-05-2007

Freedom

M

16-05-2007

16-05-2007

16-05-2007

16-05-2007

16-05-2007
16-05-2007

Transkutan nervestimulation hos patienter med
neurogene skader eller afførings inkontinens uden
kendt årsag
Værdien af multislice CT og MR-skanning til
diagnostik af retroperitoneal spredning af testiscancer.
Et sammenligningsstudie.
INR variabilitet – betydningen af målemetode,
tidsfaktoren, koagulationsfaktorer og patientrelaterede
forhold.
Et åbent, multicenter, fase III-forsøg med det formål
at vurdere effektivitets- og sikkerhedsprofilerne ved
samtidig indgift af lanreotid autogel 120 mg (indgivet
ved dybe subkutane injektioner hver 28. dag) og
pegvisomant 40 til 120 mg om ugen (indgivet
subkutant 1 eller 2 gange om ugen) til patienter med
akromegali, der ikke responderer på lanreotid autogel
120 mg alene.
Betydningen af Epstein-Barr Virus i udviklingen af
ventrikelcancer.
Sammenhængen mellem Long Term Potentiation
(LTP) og smerte – er der evidens for sensibilisering i

Peter
Andreasen
Vibeke
Elisabeth
Hjortdal
Peter
Mortensen

Nej
Nej
Nej

M

Klaus Krogh

Nej

M

Jolanta
Hansen

Nej

M

Thomas
Decker
Christensen

Nej

M,H

Jens Otto L
Jørgensen

Nej

H

Trine Boysen

Nej

N

Carsten Dahl
Mørch

Nej

rygmarvenen
21-05-2007

22-05-2007

23-05-2007

23-05-2007

23-05-2007

23-05-2007

23-05-2007

Risikofri fosterdiagnostik på celler fra moderblod.
Volumenbestemmelse af brystcancer-relateret
lymfødem (BCRL): Sammenligning af volumen
bestemt med tre metoder; Geometrisk,
vandfortrængning og DXA-scanning. Sammenligning
af volumen og lymfedrænage Volumenbestemmelse
af BCRL
ET MULTICENTER, RANDOMISERET,
PARALLELGRUPPE, DOBBELTBLINDT,
PLACEBOKONTROLLERET, PROOF OF
CONCEPT OG DOSISFINDINGSFORSØG MED
AKTIV KONTROL FOR AT VURDERE
VIRKNING OG SIKKERHED/TOLERABILITET
AF UK-369,003 MED ØJEBLIKKELIG
FRIGIVELSE (IR) OG MODIFICERET
FRIGIVELSE (MR) I BEHANDLINGEN AF
MÆND MED NEDRE URINVEJSSYMPTOMER
(LUTS) MED OG UDEN EREKTIL
DYSFUNKTION (ED)
Retentionstest hos patienter med fækal inkontinens
behandlet med sakralnervestimulation
Enkeltarmet, open-label fase 2 forsøg med irinotecan
i kombination med temozolomid til børn med
recidiverende eller refraktær medullablastom og til
børn med nyligt diagnosticeret højgrads gliom.
Muskellængdens betydning for langvarig
funktionsnedsættelse i humane muskler ved akut
muskelarbejde.
Et non-komparitivt open-label studie af jern
oligosakkarid i kronisk nyresyge patienter med behov
for parenteralt jern.

S, M

Steen Kølvraa

Nej

H

Helle
Westergren
Hendel

Nej

M, H, N

Hans Jørgen
Kirkeby

Nej

M

Steen Buntzen

Nej

M, H, N

Niels Clausen

Nej

M

Kristian
Overgaard

Nej

H, SJ

Søren
Ladefoged

Nej

24-05-2007

24-05-2007

24-05-2007

24-05-2007

24-05-2007

24-05-2007
25-05-2007
29-05-2007
30-05-2007

Anvendelse af funktionel elektrisk stimulation (FES)
til hæmning af muskelkontraktioner under søvn og i
M
vågen tilstand. Projekttitel: Kortikale responser på
FES igennem polysomnografiske undersøgelser.
Anvendelse af funktionel elektrisk stimulation (FES)
til hæmning af muskelkontraktioner under søvn og i
M
vågen tilstand. Projekttitel: Klinisk effekt af FES for
at undersøge den optimale behandlingsperiode og
langtidseffekten.
Anvendelse af funktionel elektrisk stimulation (FES)
til hæmning af muskelkontraktioner under søvn og i
M
vågen tilstand. Projekttitel: Refleksmekanismer ved
FES.
Er hernieret nucleusmateriale ved lumbale
S
discusprolapser inficeret med bakterier?
The OPERA Study. Optimeret behandlingsalgoritme
ved tidlig reumatoid artrit: Metotrexat og
intraartikulær glucocorticosteroid plus adalimumab
M,
eller placebo i behandling af tidlig reumatoid artritis.
H,N,S,SJ
En randomiseret dobbeltblind og placebokoltrolleret
to-armet parallelgruppe undersøgelse af adalimumabs
additive effekt vedrørende inflammationskontrol og
hæmning af erosionsudvikling.
Prospektivt studie af patienter med Akut Cholecystitis
M
som behandles med endoprotese.
Den biologiske og prognostiske betydning af de
tumor-infiltrerende inflammatoriske celler ved
M
Hodgkins lymfom.
Absorptionsforhold før og efter laparoskopisk gastric
N
bypass.
Unge med ADHD: Anvendelse af internettet til
S
information om ADHD og den medicinske

Faramarz
Jadidi

Nej

Faramarz
Jadidi

Nej

Faramarz
Jadidi

Nej

Hanne Albert

Nej

Kristian
StengaardPedersen

Nej

Daniel Kjær

Nej

Peter Kamper

Nej

Thomas
Rydborg
Søren
Dalsgaard

Nej
Nej

30-05-2007

behandling.
Fase III, randomiseret, dobbelt-blind, stratifieret,
sammenlignende, placebo-kontrolleret, parallelle
grupper, multicenter undersøgelse for at vurdere
effekten af dybt subkutane injektioner af lanreotide
autogel 120 mg givet hver 28. dag til
tumorprogressionsfri overlevelse hos patienter med
ikke fungerende entero-pankreatisk endokrin tumor.

M,H

Lone Astrup

Nej

