Appendiks
Oversigt over anmeldte nye forskningsprojekter til komitésystemet i 2012
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Projekter anmeldt til Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland:
ProjektID

Projekttitel

N‐20110084

Total og normal "fosfat"

N‐20120001

”Optimering af ernæringstilstand og compliance hos ambulante patienter med kronisk
pancreatitis” Et tværfagligt kvalitetsudviklingsprojekt med fokus på sygeplejen

N‐20120002

Rehabilitering for patienter med atrieflimren: Et randomiseret forsøg til vurdering af om
rehabilitering for patienter med atrieflimren har effekt på patienternes livskvalitet

N‐20120003

Mekanisk impuls algometer ‐ en ny teknik til undersøgelse af knogle‐hyperalgesi

N‐20120004

Ankelsmerter – smertehukommelse i nervesystemet

N‐20120005

Undersøgelse af hvilke områder i hjernen, der er aktive under initiering af forestillede
bevægelser

N‐20120006

” Dreng eller pige ? Det vil vi gerne vide…..”

N‐20120007

Trænings‐ og ernæringsindsats til den skrøbelige ældre indlagte medicinske patient (TEMP
studiet)

N‐20120008

Måling af fodens trykfordeling under gang hos patienter med smertefuld slidgigt i knæet

N‐20120009

HMGB‐1 and endocan as biomarkers in sepsis

N‐20120010

Effekten af kutan sensibilisering på hudens vasomotoriske reaktioner til kortvarige
varmepåvirkninger: Et metodologisk studie i raske mennesker

N‐20120011

Muskelfunktion og smertemekanismer efter brud i skinne‐ og lårben behandlet med
marvsøm

N‐20120012

Atrieflimren og hæmostatiske forandringer: Er det en hyperkoagulabel tilstand?

N‐20120015

Mønstergenkendelse af smerter hos patienter, som udvikler kroniske postoperative smerter
efter total knæalloplastik

N‐20120016

Intra‐ og intertester reliabilitetsundersøgelse af stræksensor under måling af svangbuens
bevægelser ved gang

N‐20120017

Dobbelt‐blind, randomiseret, placebo‐kontrolleret eksplorativt studie af aromaterapis effekt
på velvære hos opvågningspatienter efter fuld narkose

N‐20120018

Nakkesmerter – Motoriske og sensoriske

N‐20120019

Inter‐ og intratester reliabilitetsundersøgelse af muskelstyrke, tykkelse og elasticitet af
underbensmusklerne og sener
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N‐20120020

Inter‐ og intratester reliabilitetsundersøgelse af vævselasticiteten af quadricepssenen

N‐20120021

Vurdering af somatosensoriske og motoriske funktioner hos raske forsøgspersoner ved
hjælp af eksperimentel vævsacidose i strukturer rundt om knæet

N‐20120022

Et multicenter, enkelt‐armet, multi‐dosis formuleringsforsøg med AMG 785 til
postmenopausale kvinder med lav knoglemineraltæthed

N‐20120023

Dynamisk PET scanning

N‐20120024

Tidsforløb af depressive symptomer hos patienter med blodprop i hjertet

N‐20120025

Decentral anvendelse af evidensbaserede rekommandationer til behandling af overvægt
hos børn og unge.

N‐20120026

Afprøvning af to centrifugeringsmetoder til bestemmelse af mikropartikler (MP) og
koagulationstendens hos patienter med småcellet lungekarcinom (SCLC) ‐ et metodisk
studie

N‐20120027

Respirationsmusklernes styrke, fysiske formåen og livskvalitet efter lungecancer operation

N‐20120028

LEVERFIBROSE – ET TRANSLATIONELT STUDIE I MEKANISMERNE VED HEPATISK
FIBROGENESE

N‐20120029

NO ‐ protokol: Risiko for strålepneumonitis hos patienter med ikke‐småcellet lungekræft og
forhøjet nitrogenoxid ratio i udåndingsluften. (Elevated exhaled nitric oxide ratio in the risk
for radiation pneumonitis among patients with non‐small cell lung cancer).

N‐20120030

Dynamisk algometer, en ny teknik til vurdering af smerter i dybt væv

N‐20120031

Undersøgelse af nye biomarkører indenfor epilepsi samt profilering af smerteperception hos
epilepsipatienter

N‐20120032

Et fase 3 randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterforsøg, som
undersøger effekten af orale doser en gang dagligt af 75 mg Azimilid Dihydrochlorid på
incidensen af kardiovaskulære hospitalsindlæggelser/henvendelser på akutmodtagelser
eller kardiovaskulære dødsfald hos patienter med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator

N‐20120033

Randomiseret kontrolleret blindet undersøgelse af indiske åndedrætsteknikker (SK&P)
anvendt mod depression

N‐20120034

Identifikation og karakterisering af stamceller fra endometriet fra normale kvinder

N‐20120036

Fysisk aktivitet og muskelskeletale lidelser

N‐20120037

UGT1A1*28´s relation til kritisk hyperbilirubinæmi hos nyfødte
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N‐20120038

Et multicenter, internationalt, randomiseret, dobbeltblindt, Alendronat‐kontrolleret forsøg
for at fastlægge effekten og sikkerheden af AMG 785 i behandling af postmenopausale
kvinder med osteoporose

N‐20120039

Klinisk evaluering af et tungestyret system til kontrol af kørestole til lammede

N‐20120040

Træning til patienter med irreparabel rotatorcuff ruptur

N‐20120041

Randomiseret dobbeltblindet studie til sammenligning af epiduralkateter og TAP‐kateter
som postoperativ smertebehandling efter åbent gynækologisk indgreb

N‐20120042

Randomiseret dobbeltblindet studie til vurdering af den smertestillende effekt af og serum
ropivacain‐koncentrationen efter Bilateral Dual Transversus Abdominis Plane blokade til
postoperativ smertebehandling efter robot‐assisteret laparoskopisk kirurgi

N‐20120043

Nye mekaniske metoder til stimulation af dybt og overfladisk muskuloskeletalt væv til
forbedret forståelse af tryksmertefølsomhedsmekanismer

N‐20120044

Ankelskader – vurdering og behandling

N‐20120045

Psykofysiske og Fysiologisk målinger af motorisk træning, hukommelse og kognition

N‐20120046

Udvikling af nye metoder til at undersøge følelsen af elektrisk stimulation gennem små
elektroder

N‐20120047

HEPATITIS C VIRUS GENOTYPE 2 – ET FYLOGENETISK STUDIE

N‐20120048

Kan en Vurdering af Muskelcelle Metabolisme målt med Mikrodialyse danne grundlag for en
bedre diagnostik af Kompartment syndrom ved Corpus Tibia Fraktur?

N‐20120049

Intraoperativ floppy iris syndrom

N‐20120050

Propionibacterium acnes og progressiv makulær hypomelanose.

N‐20120051

Teledialog ‐ telerehabilitering af patienter med hjertesygdomme

N‐20120052

Et randomiseret, parallelt, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie af D‐vitamin som
profylaktisk behandling af migræne

N‐20120053

Undersøgelse af lungefunktionen hos personer med nuværendet eller tidligere
alkoholoverforbrug

N‐20120054

LIFE 2.0: Lokalt baserede services og "social networking" teknologier som støtte til
opretholdelse af livskvalitet og socialt netværk hos ældre

N‐20120055

CYKELFORSKNING ‐ TEAM HJØRRING
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N‐20120056

Relationen mellem kroppens jerndepoter og regional forekomst af jern i hjernen undersøgt
hos patienter med jernoverskud og jernunderskud ved anvendelse af jernfølsom Magnetisk
Resonance Imaging (MRI)

N‐20120057

In vivo follikel proteom analyse

N‐20120058

Knoglemarvsundersøgelse: Procedurens betydning for knoglemarvskvaliteten

N‐20120059

Sammenligning mellem virkningen af turkis og blåt lys til behandling af gulsot hos nyfødte
børn

N‐20120060

Bestemmelse af serum 25(OH)D‐koncentrationer i postmeno‐pausale osteoporotiske
kvinder: En retrospektiv undersøgelse for at evaluere effekten af langtidsbehandling med
vitamin D3

N‐20120061

Retrospektiv vurdering af kvaliteten af behandlingsrespons ved akut myeloid leukæmi og
betydning for prognosen

N‐20120062

Undersøgelse af lokal effekt og sikkerhed af en enkelt dosering af PPC‐ 5650 ved
reflukssmerter og hyperalgesi i forbindelse med multimodal stimulation af spiserøret. Et
enkelt‐center, randomiseret, dobbelt‐blinded, cross‐over forsøg med raske frivillige

N‐20120063

A Phase 3b open label Historically ‐ controlled study to assess the safety and efficacy of two
concurrent injections of AA4500 in adult subjects with multiple Dupuytrens contractures
with palpable cords

N‐20120064

Muskelømhed og smertes effekt på muskelfunktionen

N‐20120065

Undersøgelse af mekanismen bag den fysiologiske modulering af det autonome
nervesystem under human spiserørs‐hypersensivitet. Et prospektivt, dobbeltblændet,
placebokontrolleret, cross‐over, enkelt‐center, randomiseret forsøg med raske frivillige

N‐20120066

Randomiseret forsøg med standardbehandling med kemoterapi +/‐ tillæg af Enoxaparin ved
småcellet lungecancer

N‐20120067

Interaktion mellem hyperalgesi i hud og muskel

N‐20120068

Sammenligning mellem Seismo‐kardiografi og ekkokardiografi under kardial
resynkroniseringsterapi

N‐20120069

Seismokardiografisk afledt myokardisk performance indeks i normale forsøgspersoner

N‐20120070

Et enkeltcenter, randomiseret, parallelgruppe pilotforsøg til undersøgelse af
virkningsmekanismen af tapentadol PR og oxycodon CR hos forsøgsdeltagere med
osteoartrose knæsmerter
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N‐20120071

1) Prævalens af ernæringsrisiko og risikofaktorer for underernæring hos patienter med KOL i
ambulant behandling i et specialafsnit 2) Overlevelse og genindlæggelse hos KOL‐patienter i
ernæringsrisko, et 1 års follow up studie

N‐20120072

Psykiatrisk forskningsbiobank i Region Nordjylland. ‐ biokemiske, immunologisk og genetiske
undersøgelser

N‐20120073

Anvendelse af kliniske psykiatriske blodprøver til immunologiske og biokemiske analyser ‐
analyser af blodprøver klinisk biobank til forskningsmæssig brug

N‐20120074

Er melanokortinsystemet kroppens eget forsvar mod leddegigt og kan dets signalsubstanser
udgøre et fremtidigt behandlingsalternativ?

N‐20120075

A randomized, open‐label phase III study of Clarithromycin, Sulfamethoxa‐
zole/Trimethoprim or observation in combination with standard therapy in patients with
newly diagnosed multiple myeloma (SUTRICA ‐ DMSG #01/12)

N‐20120076

Effekten af n‐3 polyumættede fedtsyrer på risikomarkører for kardiovaskulær sygdom og
inflammation hos patienter med psoriasis artrit

N‐20120077

Holdningskontrol og muskelsmerte: Effekt af sensorisk og kognitiv information

N‐20120078

Sammenhæng mellem smerteprofil og faciliteret sensibilisering hos patienter med
smertefuld slidgigt i hoften

N‐20120079

Smertefølsomhedens og endogene smertemoduleringssystemers rolle ved bestemmelse af
akupunktur‐analgesi og nåleplacering ved behandling af muskuloskeletal smerte

N‐20120080

Betydningen af ernæringsstrategi i maratonløb
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Projekter anmeldt til De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland:
ProjektID

Projekttitel

M‐2012‐3‐12

Et forsøg til undersøgelse af sikkerhed og virkning af vaccinen V212 hos voksne
patienter med autoimmun sygdom

M‐2012‐4‐12

Effekten af stevioside indtag på muskelglykogenresyntese efter fysisk aktivitet

M‐2012‐5‐12

Koronar Fractional Flow Reserve måling ved hjerte‐CT til vurdering af
sværhedsgraden af forsnævringer i koronararterierne

M‐2012‐6‐12

Et pilot projekt: Ambulant 24 timers indirekte bestemmelse af pulsbølgehas‐
tighed og det centrale blodtryks augmentationsindex. Reproducerbarhed og
funktionalitet af Arteriograph24 måleudstyr

M‐2012‐7‐12

Atherosclerotisk plaquebyrde i koronarkredsløbet hos patienter med
levercirrose

M‐2012‐8‐12

Undersøgelse af primær leverkræft (HCC) på baggrund af fedtleversygdom.
Multicenter studie under Fatty Liver Inhibition of Progression (FLIP)

M‐2012‐9‐12

Anal Gatekeeper til behandling af fækal inkontinens (FI)

M‐2012‐10‐12

PRÆ‐KLINISKE MUTATIONSBÆRERE (CARRIERS) FRA FAMILIER MED DILATERET
KARDIOMYOPATI OG ACE HÆMMERE (PRECARDIA‐INHERITANCE
UNDERSØGELSE) 1‐10‐72‐10‐12 FOREBYGGENDE EFFEKT AF ACE HÆMMER
(PERINDOPRIL) PÅ START ELLER PROGRESSION AF VENSTRE VENTRIKEL SVIGT
HOS PATIENTER PÅ ET PRÆKLINISK STADIUM FRA FAMILIER MED DILATERET
KARDIOMYOPATI

M‐2012‐11‐12

Rolle af SPECT skanning i planlægning af strålebehandling og vurdering af
effekter i lungevæv hos patienter med ikke‐småcellet lungekræft

M‐2012‐12‐12

Akustisk dataopsamling til optimering af CAD‐score algoritme

M‐2012‐13‐12

Den menneskelige hjernes tilvænning til rytmer fra forskellige musikkulturer

M‐2012‐14‐12

Akut versus subakut ballonudvidelse hos patienter med mindre blodprop i
hjertet ‐ NONSTEMI (Nordic Non‐ST‐Elevation MI trial)

M‐2012‐15‐12

Et randomiseret, dobbelt blindet fase III forsøg med ipilimumab i 3mg/kg vs. 10
mg/kg til patienter tidligere/ikke tidligere behandlede med inoperabelt eller
metastatisk melanom

M‐2012‐16‐12

Kan 18F‐FDG‐PET og cirkulerende biomarkører forudsige effekten af kemoterapi
i kombination med Avastin?

M‐2012‐17‐12

VALIDERING AF BIOIMPEDANS‐SPEKTROSKOPI PÅ RASKE OG SYGE BØRN MED
HENBLIK PÅ NON‐INVASIV VURDERING AF KROPSSAMMENSÆTNING
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M‐2012‐18‐12

Identifikation af CD8 T celler specifikt for tuberkulose antigener

M‐2012‐19‐12

Kan PET‐skanning bruges til at forudsige effekten af et nyt farmaka hos patienter
med lungekræft?

M‐2012‐32‐12

Et åbent, multicenter, enkeltdosis forsøg til undersøgelse af farmakokinetik,
sikkerhed og tolerabilitet af solifenacin succinat suspension hos børn mellem 5
og 17 år med neurogen detrusor overaktivitet (NDO) (hyppig vandladningstrang)

M‐2012‐38‐12

Axonal loss in patients with inflammatory demyelinating polyneuropathies and
in patients with ALS

M‐2012‐39‐12

Kortlægning af centrale og perifere noradrenalin baner hos patienter med
Parkinsons sygdom sammenlignet raske aldersmatchede forsøgspersoner

M‐2012‐40‐12

Karakterisering af T celle immunitet hos patienter med kronisk hepatitis B

M‐2012‐46‐12

Patogenetisk og molekylær karakteristik af perifere T‐celle lymfomer (PTCL) i det
nordiske fase II studie, NLG‐T‐01

M‐2012‐52‐12

Effekten af renal denervering på nitrogen oxids regulering af vand‐ og saltudskil‐
lelsen, vasoaktive hormoner og tubulære transportproteiner hos patienter med
resistent hypertension

M‐2012‐71‐12

HPV og HHV i testikelvæv

M‐2012‐81‐12

Smertelindrende effekt på røntgen‐verificeret lumbal osteoartrose med guld‐
implantation. Et dobbeltblindet, placebo‐kontrolleret studie

M‐2012‐82‐12

Conns syndrom: Tilstedeværelse af mutationer i K+‐ kanal i aldosteron
producerende tumorers i binyrerne

M‐2012‐87‐12

Molekylær karyotypning, undersøgelse af telomer længde, T‐celle klonalitet og
PNH kloner, og karakterisering af aktiverings status efter in vitro udsættelse for
ATG hos børn og unge med erhvervet svær aplastisk anæmi (SAA)

M‐2012‐88‐12

Strategier til at mestre livet med hiv

M‐2012‐91‐12

HIV og depression A)Forekomsten og faktorer af betydning for udvikling af
depression hos hiv‐positive over tid. B)Forekomst af risiko for depression hos ny‐
diagnosticerede hiv‐positive og faktorer af betydning for udvikling af depression

M‐2012‐96‐12

Er cytokiner og andre relevante proteiner involveret i resistens overfor mål‐
rettede behandlinger af malignt melanom

M‐2012‐98‐12

Sikkerhed og Effekt af Histone Deacetylase Inhibitoren Panobinostat til
Eradikation af Det Latente HIV‐1 Reservoir (CLEAR) Studiet

M‐2012‐110‐12

Filaggrin‐mutationer i keratoconus

M‐2012‐111‐12

The Nordic Ophold Trial: Aprospected Cohort Study
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M‐2012‐112‐12

ISAR‐SAFE

M‐2012‐113‐12

Fysiologiske studier af bærere og ikke‐bærere af genvariant X som er associeret
med metaboliske forstyrrelser

M‐2012‐116‐12

En multicenter åben randomiseret fase II undersøgelse af virkning og sikkerhed
ved azacitidin alene eller i kombination med lenalidomid ved høj‐risiko myeloid
sygdom (høj‐risiko MDS og AML) med en karyotype inkluderende del(5q)

M‐2012‐122‐12

ButCoIns ‐ Resistent stivelse og arabinoxylaners metaboliske og immunologiske
effekter ved Metabolisk Syndrom

M‐2012‐123‐12

Conventional vs. ultrasound guided arterial cannulation With and without local
anesthesia

M‐2012‐125‐12

ANZGOG‐0701: Does Palliative Chemotherapy Improve Symptoms in Women
with Recurrent Ovarian Cancer? Measuring subjective improvement as well as
objective response to estimate the benefit of palliative chemotherapy in women
with platinum resistant or refractory ovarian cancer

M‐2012‐127‐12

Anti‐aGal immunitet som biomarkør for infektionsrisiko

M‐2012‐129‐12

Er Copeptin en risikomarkør for udvikling af fostervæksthæmning og/eller for
tidlig fødsel?

M‐2012‐131‐12

Bevæg dig mere eller sid mindre

M‐2012‐135‐12

Genoptræning af gangfunktion hos apopleksipatienter støttet af gangrobot og
elektriske timulationer

M‐2012‐138‐12

Effekt og sikkerhed ved tillæg af tocilizumab til methotrexat og intra‐articulær
glucocorticosteroid behandling ved tidlig rheumatoid arthritis. Et randomiseret,
dobbelt‐blind, placebo‐kontrolleret studie

M‐2012‐139‐12

Forstyrrelser af ansigtsopfattelsen "Perceptual distortion of the face"

M‐2012‐140‐12

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Et
randomiseret kontrolleret, multicenter, effektivitetsstudie af the New Forest
Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske børn

M‐2012‐141‐12

Randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, ufuldstændigt
overkrydsningsforsøg med 6 behandlinger over 4 perioder med henblik på at
karakterisere lungefunktionsprofilerne over 24 timer for en fast
dosiskombination af tiotropium + olodaterol (2,5/5 µg, 5/5 µg), tiotropium (2,5
µg, 5 µg) og olodaterol (5 µg) (peroral inhalering med Respimat¢ç‐inhalator)
efter 6 uger med 1 daglig behandling hos patienter med kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL) (VIVACITOTM)
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M‐2012‐142‐12

Et fase 3, åbent, baseline‐kontrolleret, multicenter, sekventiel dosis‐titrerings
studie til undersøgelse af langtidseffekten, langtidssikkerheden og farmakokine‐
tikken af solifenacinsuccinat suspension hos børn fra 5 år til under 18 år med
neurogen detrusor overaktivitet (NDO)

M‐2012‐144‐12

Et fase 3, dobbelt blindet, randomiseret, multicenter, placebo kontrolleret,
sekventiel dosis titrerings forsøg til vurdering af effekt, sikkerhed og populations
farmakokinetik af Solifenacin Succinate Suspension hos børn fra 5 år til under 18
år med overaktiv blære (OAB)

M‐2012‐145‐12

Abdominal hysterectomy ‐A randomized controlled study on outpatient versus
inpatient regimen (Abdominal hysterektomi –et randomiseret kontrolleret
studie af ambulante og indlagte patienter)

M‐2012‐146‐12

Et åbent, multicenter, langtidsforlænget, sekventiel dosis titrering forsøg til
vurdering af sikkerhed og effekt af solifenacin succinat suspension hos børn med
overaktiv blære (OAB)

M‐2012‐148‐12

Et randomiseret, dobbeltblindet, aktivkontrolleret forsøg med det formål at
vurdere effekten af og sikkerheden ved behandling med denosumab i forhold til
risedronat af personer, som behandles med glukokortikoid

M‐2012‐150‐12

Protokol B3D‐MC‐GHDN: Effekt af teriparatid på heling af hoftebrud

M‐2012‐173‐12

Genernes betydning for effekten af aspirin hos patienter med hjertekarsygdom

M‐2012‐177‐12

Den Kliniske anvendelighed af Magnetoencephalografi (MEG) i Epilepsi

M‐2012‐178‐12

Effekten af thiazid og amilorid på biormarkører i urinen til måling af natrium‐ og
vandkanalernes aktivitet i nephronet hos raske forsøgspersoner

M‐2012‐181‐12

Effekt af type 2 diabetes og kostregulering på VLDL1 og VLDL2 triglycerid
omsætning

M‐2012‐182‐12

Er ovariecancer en infektion? ‐ En 16 S PCR undersøgelse for bakterielt DNA i
ascitesvæske / tumorvæv fra ovariecancerpatienter

M‐2012‐197‐12

Effekt af systemisk glutamat på kraniofacial smerte

M‐2012‐199‐12

Spontane og Viljestyrede Erindringer hos Patienter med Panikangst

M‐2012‐208‐12

Immunrespons efter vaccination mod humant papilloma virus med bivalent eller
tetravalent HPV vaccine hos personer med kronisk nyresygdom

M‐2012‐209‐12

APPOSITION IV, Randomiseret sammenligning mellem STENTYS selvappositions‐,
sirolimus‐eluerende koronarstent og en ballonekspanderbar stent ved akut
myokardieinfarkt

M‐2012‐215‐12

Undersøgelse af forekomst og behandling af depression hos ny‐diagnosticerede
hiv‐positive
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M‐2012‐219‐12

Klinisk evaluering af ny Terumo medicinafgivende hjertestent system til
behandling af patienter med kranspulsårelidelser

M‐2012‐220‐12

Iltningen af nethindens blodkar hos raske personer

M‐2012‐221‐12

Biofunktionelle kulhydraters effekter på glukosemetabolismen efter et
standardiseret ”second meal”

M‐2012‐224‐12

Et forsøg til undersøgelse af effekten og sikkerheden af en phosphodiesterase 5‐
hæmmer (PF‐00489791) hos patienter med type 2 diabetes og nyresygdom

M‐2012‐228‐12

Undersøgelse af behandling med topikal kortikosteroid efter bageste lamellær
hornhinde‐transplantation

M‐2012‐229‐12

Enuresis nocturna ‐ Kliniske og genetiske aspekter

M‐2012‐230‐12

Den svært skadede patient ‐ hvad fremmer aktivitet og deltagelse belyst i den
tidlige rehabilitering og undervejs i rehabiliteringsforløbet

M‐2012‐231‐12

High resolution peripheral quantitative computed tomography (HRpQCT):
Undersøgelse af knoglekvalitet hos raske kontrolpersoner

M‐2012‐232‐12

High resolution peripheral quantitative computed tomography (HR‐pQCT):
undersøgelse af knoglekvalitet i forbindelse med medicinske tilstande

M‐2012‐233‐12

Betydningen af ilt påvirkelige gener for bindevævskræft respons til kemoterapi:
Et retrospektivt studie

M‐2012‐234‐12

Computertræning af opmærksomheds‐funktion hos personer med erhvervet
hjerneskade

M‐2012‐235‐12

Evaluation of soft tissue healing and implant stability of Cochlear Baha BI300
implants loaded from 2 weeks post‐surgery: a comparison between two surgical
techniques

M‐2012‐236‐12

Åben, multicenter, fase 2 undersøgelse af anti‐CCR4 monoklonalt antistof KW
0761 (mogamulizumab) hos patienter med tidligere behandlet perifert T‐celle
lymfom (PTCL)

M‐2012‐238‐12

Et ikke‐blindet, multinationalt multicenterforsøg med lacosamid som det første
tillægsbehandlings‐antiepileptikum (AED) til forsøgsdeltagere med fokale anfald

M‐2012‐239‐12

Effekten af tolvaptan på nyrernes behandling af vand og natrium samt
kredsløbet under hæmning af nitrogenoxid‐systemet hos raske forsøgspersoner

M‐2012‐240‐12

En sammenligningsundersøgelse af biblioterapi og kognitiv adfærdsterapi i
gruppe for angst hos børn

M‐2012‐241‐12

Effekten af nebivolol på NO‐systemet hos patienter med essentiel hypertension
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M‐2012‐242‐12

Patient satisfaction before and after the introduction of outpatient laparoscopic
hysterectomy –an observational study. Dansk: "Ambulant fjernelse af
livmoderen ved kikkertoperation"

M‐2012‐243‐12

Hovedpine ved cerebral iskæmisk læsion ‐ karakteristika og mekanismer

M‐2012‐244‐12

Et dobbeltblindet, randomiseret, multicenterforsøg med parallelle grupper til
vurdering af effekten og sikkerheden af mirabegron sammenlignet med
solifenacin hos forsøgsdeltagere med overaktiv blære (OAB), der er blevet
behandlet med antikolinergika og som ikke er tilfredse på grund af mangel på
effekt

M‐2012‐246‐12

Varighed af immunitetsforsøg for at vurdere vedvarende hSBA respons i op til 48
måneder efter afslutningen af vaccination med bivalent Rlp2086

M‐2012‐250‐12

New Bone Grafting Technique in Pediatric Foot Surgery. Validation of Outcome
Measures. (Ny knoglegraft teknik i Børneortopædi. Validering af
effektparametre.

M‐2012‐252‐12

Betydningen af melatoninbehandling til osteopenipatienter: Effekt på BMD,
muskelstyrke og livskvalitet

M‐2012‐255‐12

Et GCIG Intergroup multicenter, ikke blindet randomiseret studie, der
sammenligner Carboplatin og Paclitaxel +/‐ Bevacizumab med Oxaliplatin med
Oxaliplatin og Capecitabine +/‐ Bevacizumab som første linie behandling til
patienter med mucinøs Epithelial Ovarie Cancer (mEOC)

M‐2012‐260‐12

Anvendelse af ikke‐mola‐placentaprøver som kontrol i analyse af molaprøver

M‐2012‐263‐12

Et randomiseret fase ll studie af primær kemoterapi med højdosis Methotrexat
og højdosis Cytarabin med eller uden thiotepa og med eller uden Rituximab
efterfulgt af strålebehandling eller højdosis kemoterapi med autolog
stamcelletransplantation hos immunkompetente patienter med
nydiagnosticeret primært CNS‐lymfom

M‐2012‐265‐12

OPFØLGNING TIL: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebo‐kontrolleret,
parallelgruppe‐forsøg til fastlæggelse af, hvorvidt Aliskiren i tillæg til traditionel
behandling nedbringer kardiovaskulær og renal morbiditet og mortalitet hos
patienter med type 2‐diabetes og stor risiko for kardiovaskulære og renale
hændelser

M‐2012‐268‐12

Efficacy and safety of MRI‐based thrombolysis in wake‐up stroke: a randomised,
double‐blind, placebo‐controlled trial (WAKE‐UP)

M‐2012‐275‐12

INSITE ‐ Intramedullært søm i forhold til glidende hofteskrue inter‐trokantær
vurdering"

M‐2012‐276‐12

RhoB ekspression og sårheling i patienter med diabetes. Kan inhibition af RhoB
ekspression forbedre sårheling hos patienter med diabetes?
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M‐2012‐277‐12

Robot‐assisteret versus laparoskopisk operation for endetarmskræft

M‐2012‐278‐12

Anterior skulderluxation. En sammenligning mellem røntgen og CT med hensyn
til fund af ossøs Bankart læsioner

M‐2012‐280‐12

Hæmostatisk potentiale af fibrinogen koncentrat versus thrombocyt transfusion
i patienter med klinisk betydende thrombocytopeni

M‐2012‐284‐12

Behandling af akromegali med somatostatinanaloger: GH vs. IGF‐I som primær
biokemisk mål

M‐2012‐285‐12

METABOLISKE EFFEKTER AF LOKAL GHRELIN INFUSION: ET KLINISK
MIKRODIALYSE‐STUDIE

M‐2012‐286‐12

Et fase 2‐, randomiseret, dobbelblindet, effekt‐ og sikkerhedsforsøg med
MDV3100 (ASP9785) versus Bicalutamid hos kastreret mænd med metastatisk
prostatacancer

M‐2012‐287‐12

Genetiske og miljømæssige årsager til skizofreni, bipolar sygdom, depression,
ADHD og autisme / Genetic and environmental causes of schizophrenia, bipolar
disorder, depression ADHD and autism

M‐2012‐289‐12

Transcranial Direct Current Stimulation til patienter med motoriske følger efter
stroke ‐ en dobbelt‐blindet randomiseret placebo‐kontrolleret undersøgelse

M‐2012‐290‐12

Determination of MET Expression Among Patients with Metastatic Gastric
Cancer in Denmark

M‐2012‐291‐12

Undersøgelse af samspillet mellem leddets bindevævsceller og immunsystemets
celler ved leddegigt og rygsøjlegigt ved brug af INART (INflammation in
ARThritis) biobank

M‐2012‐299‐12

Forekomsten af markører for ændret funktion af nethindens blodkar ved
sukkersyge

M‐2012‐306‐12

DEBIRI‐TACE (DRUG ELUTING BEAD med IRINOTECAN‐TRANS ARTERIEL CHEMO
EMBOLIZATION) Intrahepatisk kemoembolisering med irinotecan holdige DC‐
BEADS sammen med systemisk kemoterapi og bevacizumab. Et ikke
randomiseret fase II forsøg til behandling af patienter med ”liver‐only”
metastaserende colorectal cancer, der ikke er kandidater til kurativt intenderet
lokal behandling ved diagnose

M‐2012‐308‐12

STRASS – Et fase III randomiseret studie af præoperativ strålebehandling plus
kirurgisk behandling versus udelukkende kirurgisk behandling af patienter med
retroperitonealt sarkom (RPS)

M‐2012‐309‐12

Percutan endoskopisk coecostomi

M‐2012‐319‐12

Non‐Enchanced Magnetic Resonance Angiography of Diabetic Ischemic Lower
Limbs
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M‐2012‐321‐12

Procalcitonin‐vejledt udredning af akut tonsillit

M‐2012‐323‐12

Katastrofetænkning og smerter: sammenhænge og mekanismer

M‐2012‐324‐12

Effekt af ilio‐inguinalt nerveblokade på postoperative smerter efter
laparoskopisk inguinal hernietomi hos dagkirurgiske patienter

M‐2012‐330‐12

Tumor microenvironment in immunodeficiency‐associated lymphoproliferative
malignancies: Clinico‐pathological correlations and prognostic implications

M‐2012‐331‐12

Charcot Marie Tooths sygdom: Udvikling af en diagnostisk platform ved brug af
Next Generation Sequencing

M‐2012‐332‐12

Anvendelse af ny MR‐teknologi ved scanning af fostre

M‐2012‐333‐12

En undersøgelse af Neglefoldsvideokapillaroskopi (NVC) med henblik på at
beskrive NVC‐mønstret i en dansk population med Systemisk Sklerodermi og
risikoen for at udvikle Fingersår (Digital Ulceration, DU)

M‐2012‐334‐12

Glukokortikoid induceret hæmning af IGF‐I aktivitet: Udforskning af
underliggende mekanismer

M‐2012‐335‐12

IGOS studiet (International GBS Outcome Study): Internationalt studie om
senfølger til Guillain Barré Syndrom (GBS)

M‐2012‐336‐12

Konditionstræning, udholdenhed i hverdagen og mentale processer ‐ et
pilotstudie

M‐2012‐337‐12

Diagnostiske og prognostisk aspekter af proliferationsmarkører og
kromosomændringer i malignt melanom

M‐2012‐338‐12

Molecular pathogenesis of rotator cuff related shoulder disorders: a
methodological study including discovery‐based proteomics [Vævsprøver ved
skulderoperation. Vævsforandringer ved rotator cuff relaterede skulderlidelser;
et metodestudie med avancerede analyser af senens proteinsammensætning]

M‐2012‐339‐12

Sikker evaluering af crohns sygdom ved hjælp af Tids‐intensitets kurver og
Elastografi, korreleret til Neutrocyter og kollagen samt biOmekaniske forhold
målt på den Snævre tarm efter Elektiv kirurgi. (STENOSE)

M‐2012‐340‐12

Korrelering mellem blOdgennemstrømNing i Tarmen vurderet ved brug af
avancerede mR og ultrAlyds Skannings Teknikker (KONTRAST)

M‐2012‐341‐12

Et multicenter‐, randomiseret, aktivt kontrolleret effekt‐ og sikkerhedsforsøg
med sammenligning af forlænget behandling med betrixaban og
standardbehandling med enoxaparin til forebyggelse af venøs tromboemboli
hos forsøgsdeltagere med akutte medicinske sygdomme

M‐2012‐342‐12

En sammenligning mellem to forskellige postoperative rehabiliteringsregimer
efter rekonstruktion af forreste korsbånd: Immidate weightbearing versus
delayed rehabilitation

14

M‐2012‐343‐12

Undertrykkelse af epileptisk aktivitet vha. CO2‐genånding

M‐2012‐344‐12

Betydningen af O‐linked N‐acetylglukosamine og malate‐aspartate shuttlen for
den hjertebeskyttende virkning af remote iskæmisk prækonditionering hos
diabetiske og ikke‐diabetiske patienter

M‐2012‐345‐12

Et delvist randomiseret, åbent multicenterforsøg fase II/III til undersøgelse af
sikkerhed og effekt af BAY 94‐9027 til behandling og som profylakse af blødning
ved svær hæmofili A

M‐2012‐346‐12

Vurdering af receptorpolymorfismers effekt på ovarierespons hos
normogonadotrope kvinder i lang IVF/ICSI behandling med r‐FSH

M‐2012‐354‐12

Sammenlignende studie af to kirurgiske behandlinger af bygningsfejl i øjet

M‐2012‐355‐12

Et randomiseret, åbent, internationalt multicenterforsøg i fase III og i to grupper
med alisertib (MLN8237) eller et udvalgt enkeltstof efter investigators valg til
patienter med perifert T‐cellelymfom, hvor der har været tilbagefald, eller hvor
sygdommen ikke kunne påvirkes af behandling

M‐2012‐356‐12

Objective evaluation of the effects of pasireotide on gastrointestinal and
colorectal transit times, rectal wall properties, and postprandial response in
patients with carcinoid diarrhea

M‐2012‐357‐12

Kognitive fejlslutninger, forventning om belønning og neurale korrelater i poker:
karakteristika ved ludomani

M‐2012‐362‐12

Undersøgelse af sammenhængen mellem filaggrinmutation og allergisk
kontakteksem hos børn

M‐2012‐363‐12

UGT1A1*28 allelen og lungesygdom hos præmature børn

M‐2012‐364‐12

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft ‐ et randomiseret,
kontrolleret studie

M‐2012‐365‐12

Effekten af lejring og respiratorindstillinger på ultralydsmål for hjertets fylding

M‐2012‐366‐12

SUPRA SACRAL PARALLEL SHIFT (SSPS) ULTRALYDSVEJLEDT BLOKADE AF PLEXUS
LUMBALIS

M‐2012‐367‐12

Betydningen af nye markører i malignt melanom for sentinel node status

M‐2012‐368‐12

Enuresis biobank: Enuresis nocturna ‐ kliniske og genetiske aspekter

M‐2012‐369‐12

FOUNDATION‐STUDIET Bedømmelse af standardbehandling og kliniske udfald
ved hjælp af EDWARDS INTUITY klapsystem i et europæisk multicenter, aktivt
overvågningsstudie efter markedsføring

M‐2012‐370‐12

Knoglemarvens protein profil ved myelomatose. Identifikation af sygdoms
markører
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M‐2012‐371‐12

Efficacy and safety of nasal filters on seasonal allergic rhinitis in a double‐blinded
randomized placebo‐controlled crossover pilot study. DK: Effekt og sikkerhed af
nasal filter på sæsonbetonet allergisk rhinitis (høfeber) i et dobbelt‐blindt
randomiseret placebo‐kontrolleret kryds‐over pilot studie

M‐2012‐372‐12

Betydningen af gen‐miljø interaktion og risikoen for Crohns sygdom hos danske
børn – et pilotprojekt

M‐2012‐373‐12

DAHANCA 27: Transoral Laserassisteret Mikrokirurgi ved T1a glottiscancer

M‐2012‐374‐12

Forskelle i venstre ventrikelfunktion og dyssynkroni af venstre ventrikel under
egenrytme, biventrikular og sens‐response pacing

M‐2012‐375‐12

Effekten af optimeret biventrikulær pacing hos patienter med Cardiac
Resynchronization Therapy og atrieflimren efter randomisering til medicinsk
behandling eller His‐ablation

M‐2012‐376‐12

Brug af revaskularisering kontra optimal medicinsk behandling ved total koronar
aflukning (CTO). EURO‐CTO

M‐2012‐377‐12

Iltmangelbetingede skader i hjernen og vira med forkærlighed for hjernevæv i
børn døde af vuggedød

M‐2012‐380‐12

Et internationalt, randomiseret, dobbeltblindt, parallelgruppe
multicenterstudium til at vurdere effekt og sikkerhed af RV2552F RY0479
blødgørende creme versus RV2552F RY0655 creme med hjælpestoffer i
vedligeholdelsesfasen hos børn, der lider af atopisk dermatitis

M‐2012‐393‐12

HORMONERNE ACYL‐ OG DESACYL‐GHRELIN: SOM YIN OG YANG I FORHOLD TIL
SUKKEROMSÆTNING OG INSULINFØLSOMHED?

M‐2012‐398‐12

Effekten af calcium‐fosfat‐osteopontinpartikler og DNase på orale biofilm

M‐2012‐399‐12

Et forsøg til vurdering af sikkerheden, tolerabiliteten og immunogeniciteten af
en ny formulering af RotaTeq™

M‐2012‐400‐12

Kromosomfejl i humane blastocyster

M‐2012‐404‐12

MF/F pædiatrisk HPA akse studie

M‐2012‐410‐12

Keto‐metaboliterne leucine, hydroxymethylbutyrat (HMB) og 3‐hydroxybutyrat
(3‐OHB) som anabolsk ernæringstilskud ved akut sygdom

M‐2012‐411‐12

Variability of ADL performance in people with multiple sclerosis

M‐2012‐412‐12

Har undersøgelse med overfladelektroder for n. ulnaris kompessionssyndrom
samme diagnostiske kvalitet og pålidelighed som undersøgelse med
nåleelektroder?

M‐2012‐413‐12

Undersøgelse af forskelle i humane embryoners udvikling fra kvinder med PCOS
sammenlignet med raske kvinder
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M‐2012‐415‐12

Svage ældre med hoftenære fracturer og D‐vitaminniveau

M‐2012‐416‐12

Et prospektivt studie af albuenerven med ultralyd ved og omkring albuen hos
patienter med trykneuropatier samt sammenligning med elektrofysiologiske
målinger

M‐2012‐423‐12

Progesteronniveau i midt‐lutealfase – opnåelse af graviditet og graviditetsudfald

M‐2012‐425‐12

Clinical Benefits from the Introduction of Point of Care Ultrasound in the
Intensive Care of Newborns

M‐2012‐427‐12

Clot‐struktur hos aspirin‐behandlede patienter med tidligere verificeret
stenttrombose

M‐2012‐428‐12

VisionMotion.dk

M‐2012‐432‐12

Latent cervikal human papillomavirus infektion

M‐2012‐435‐12

Betydningen af lokalbedøvelse for effekten af pupiludvidende dråber hos
patienter med sukkersyge

M‐2012‐436‐12

Undersøgelse af effekten af vitamin MK‐7 på knogle‐ og glukosemetabolisme
samt åreforkalkning

M‐2012‐437‐12

Opticus neurit og tidlig behandling med solumedrol

M‐2012‐439‐12

Forsøget kaldes i daglig tale XDOZ, som er en forkortelse for ”Controlled Human
Exposure to Indoor air dust and Ozone”. Forsøget danske titel er ”Kontrolleret
human eksponering for husstøv og ozon”

M‐2012‐440‐12

Prospektivt multicenter, enkeltarms observationsstudie for indsamling af
kliniske data ved brugen af Permacol™ Collagen Paste i behandlingen af ano‐
rektale fistler

M‐2012‐441‐12

Daglig tilpasset strålebehandling af blærekræft: Et fase II forsøg

M‐2012‐442‐12

Sundhedsøkonomisk evaluering af kirurgisk‐ og hybrid koronar intervention

M‐2012‐443‐12

Conventional vs. Ultrasoundguided arteria cannulation

M‐2012‐444‐12

Osseointegrated transdermal femoral amputation prostheses

M‐2012‐445‐12

Inkontinenssymptomer efter 3 ugers PNE‐test vs inkontinenssymptomer efter 1
års sakral nerve stimulation hos patienter med fækal inkontinens

M‐2012‐446‐12

Høj knoglemasse hos DXA‐scannede patienter: En karakteristik af
knoglegeometri og –struktur, samt undersøgelse af knoglebiologiske markører,
genotyper og fænotyper

M‐2012‐447‐12

KIRURGISK BEHANDLING AF MODERAT UTÆTHED AF MITRALKLAPPEN I
FORBINDELSE MED BYPASS OPERATION PÅ HJERTET (Moderate Mitral
Regurgitation (MMR) Trial)
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M‐2012‐448‐12

Klinisk effekt af DGN‐stimulation hos patienter med idiopatisk fækal inkontinens
– randomiseret studie

M‐2012‐449‐12

Et åbent, randomiseret, ikke kontrolleret forsøg med formålet at undersøge
farmakokinetikken af CRD007 efter indgift af en enkelt dosis til patienter med
Abdominal Aorta Aneurisme (AAA)

M‐2012‐450‐12

Et prospektivt, randomiseret, åbent, aktivt kontrolleret multicenter forsøg af
parallelle grupper for at undersøge effekt og sikkerhed af én daglig dosis af
rivaroxaban (BAY 59‐7939) sammenlignet med dosisreguleret vitamin K‐
antagonist behandling (VKA) til forebyggelse af hjerte‐karhændelser til patienter
med ikke‐klaprelateret atrieflimmer (AF) med planlagt konvertering til
sinusrytme

M‐2012‐451‐12

Optimal diætbehandling af overvægt og svær overvægt hos voksne ‐ OPDIOS

M‐2012‐452‐12

Forbedret effekt af sakral nerve stimulation for forstoppelses gener ved ændring
af stimulations parametre.

M‐2012‐453‐12

Konditionstræning for patienter med multipel sklerose (MS) uden gangfunktion ‐
et feasibility pilotstudie

M‐2012‐454‐12

Virus respons hos personer med multipel sclerose

M‐2012‐455‐12

Effekten af hjertemagnyl hos patienter med hjertekarsygdom og sukkersyge

M‐2012‐456‐12

Temporær epiphysiodese ved behandlingskrævende anisomeli hos børn

M‐2012‐457‐12

Et randomiseret og åbent forsøg, der undersøger sikkerhed, tolerabilitet,
farmakokinetik og farmakodynamik af langtidsvirkende væksthormon
(NNC0195‐0092) i multiple fortløbende og stigende dosisgrupper sammenlignet
med Norditropin NordiFlex® hos voksne med væksthormonmangel

M‐2012‐458‐12

Langt QT disponerende mutationer hos patienter med Turner Syndrom

M‐2012‐459‐12

Intensified Secondary Prevention Intending a Reduction of Recurrent Events in
TIA and Minor Stroke Patients (INSPiRE‐TMS)

M‐2012‐460‐12

Et randomiseret kontrolleret effektstudie af Mindfulness‐Baseret Kognitive
Terapi for Brystkræftpatienter med kroniske smerter

M‐2012‐461‐12

Salvage strålebehandling ved prostatacancer. Et observationsstudie i blærens
funktion og histopatologiske morfologi

M‐2012‐462‐12

HeartFlowNXT ‐ HeartFlow analysis of coronary blood flow using coronary CT
angiography: NeXt sTeps

M‐2012‐463‐12

Serum calprotectin som markør for nedsat effekt af aspirin

M‐2012‐464‐12

Epigenetiske forandringer i endometriose

M‐2012‐465‐12

Klinisk studie af INGEVITY™ pace/sense‐ledning med aktiv og passiv fiksering
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M‐2012‐466‐12

Højopløselig perifer kvantitativ computertomografi ‐ Ny og sensitiv
billeddiagnostisk metode til måling af behandlingseffekt og prognose for
patienter med tidlig reumatoid artrit

M‐2012‐467‐12

Liraglutids effekter på nyrefunktionen hos type 2 diabetikere. Trial ID: Liraglutide
Kidney

M‐2012‐468‐12

Effekt af vagitorium med Laktose, ved bakteriel vaginose

M‐2012‐469‐12

Kvantitativ bestemmelse af hjernens absolutte vandindhold med MR under og
efter en akut episode med hepatisk encefalopati

M‐2012‐470‐12

Nedsat neurotrof stimulation ved diabetisk polyneuropati – en undersøgelse af
neurotrofe faktorer i cerebrospinalvæsken hos patienter med diabetes

M‐2012‐471‐12

Behandling med biologisk terapi af gravide kvinder med kronisk inflammatorisk
tarmsygdom. (ERA study: Intra‐uterine exposure to anti‐TNF‐á therapy)

M‐2012‐476‐12

Undersøgelse af hornhindens biomekaniske egenskaber før og efter laser
refraktiv kirurgi

M‐2012‐483‐12

ESWT projekt ‐ Et prospektivt, randomiseret, blindet, placebo‐kontrolleret
undersøgelse af behandlingen af erektil dysfunktion med ekstrakorporal
Shockwave Therapy (ESWT)

M‐2012‐484‐12

Immunresponset mod vandkanaler hos personer med symptomer på sygdom i
centralnervesystemet

M‐2012‐486‐12

3D‐model af pterygium

M‐2012‐488‐12

Undersøgelse af hornhindens rigiditet før og efter Corneal Cross‐Linking på
keratokonus patienter ‐ målt med Corvis ST

M‐2012‐489‐12

Megalin og myopi

M‐2012‐490‐12

Hudpriktest efter behandling med lokalsteroid

M‐2012‐491‐12

Somatostatin analog behandling af akromegali: molekylære aspekter

M‐2012‐493‐12

Påvisning af øget vandindhold i kranspulsårernes væg efter blodprop i en indsat
stent

M‐2012‐494‐12

Et randomiseret, åbent fase III forsøg med BMS‐936558 versus everolimus til
patienter med avanceret eller metastaserende clearcelle renalcellekarcinom, der
tidligere har fået angiogenesehæmmerbehandling

M‐2012‐495‐12

Vurdering af styring og vejrtræknings‐evnen hos patienter under
respiratorbehandling på intensiv afdeling

M‐2012‐496‐12

Biomarkers characteristic for Infection and Severity of Infection

M‐2012‐497‐12

Forsøg med vaginal ring til kvinder med menstruationssmerter
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M‐2012‐498‐12

En reevaluering af den neuropatologiske diagnose frontotemporal demens (FTD)
i Hjernesamlingen ved Aarhus Universitetshospital, Risskov

M‐2012‐499‐12

Brug af hydroxyapatit/¥â‐tricalciumphosphat knogle graft ved bækken
osteotomi hos børn med hofte dysplasi

M‐2012‐500‐12

Prospektiv opfølgning og karakterisering af hjerte, aorta og blodtryk hos kvinder
med Turner Syndrom ‐ Sammenhæng med aortadissektion

M‐2012‐501‐12

DAHANCA 28A ‐ Fase I/II studie af accelereret hyperfraktioneret
strålebehandling, konkomitant cisplatin og nimorazol til patienter med stadie III‐
IV p16 negativt planocellulært carcinom i larynx, pharynx og cavum oris

M‐2012‐502‐12

Kan von Willebrands sygdom overses ved brug af p‐piller?

M‐2012‐503‐12

Effekten af furosemid på væskevoluminer og biomarkører i urin til måling af
natrium og vandkanal aktiviteten hos raske forsøgspersoner

M‐2012‐504‐12

Reliance 4‐Front Defibrillation Lead Post Market Clinical Follow‐Up Study

M‐2012‐506‐12

A 4‐way randomized double‐blinded t migration (RSA), bone density (DXA), and
biomarker study assessing adaptive bone changes and implant fixation and
longevity of the new Regenerex Porous Titanium Tibial Tray with different
adjuvant medical therapies

M‐2012‐508‐12

Immunresponset mod vandkanaler hos personer med symptomer på sygdom i
centralnervesystemet

M‐2012‐509‐12

Den antidepressive effekt af lavfrekvent højresidig prefrontal repetitiv
transkraniel magnetisk stimulation (rTMS) som supplement (add‐on) til
elektrostimulationsbehandling (ECT). En randomiseret blindet undersøgelse

M‐2012‐510‐12

Kugledyner som behandlingsredskab til patienter med alkoholabstinenser

M‐2012‐518‐12

Interstitielle lungesygdomme og erektil dysfunktion

M‐2012‐519‐12

Predictive and prognostic markers in blood and tissue samples of head and neck
cancer patients

M‐2012‐520‐12

Afprøvning af Panasonic Robotic Bed Highend 2

M‐2012‐521‐12

Belysning af patogenesen ved osteosarkomer (OS) gennem high‐throughput
funktionelle genetiske og epigenetiske analyser

M‐2012‐522‐12

Effekten af metforminbehandling på leverens lipidomsætning bestemt ved
Positron Emissions Tomografi hos nydiagnosticerede type 2 diabetikere

M‐2012‐523‐12

Leverens blodvolumen, gennemblødning og trykforhold hos patienter med
cirrose og raske forsøgspersoner

M‐2012‐524‐12

Ændringer af diameteren af nethindens blodkar ved iltmangel
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M‐2012‐525‐12

Kateterbaseret renal denervering hos patienter med behandlingsresistent
hypertension

M‐2012‐527‐12

Studying the impact of prematurity on the development of the self (Betydningen
af for tidlig fødsel for udviklingen af selvet)

M‐2012‐528‐12

Etablering og validering af Near Infrared Fluorescence Imaging af
lymfekredsløbet i mennesker

M‐2012‐529‐12

Et randomiseret, dobbeltblindet, fase 3 effektforsøg med PROSTVAC‐V/F +/‐
GM‐CSF til mænd med asymptomatisk eller minimalt symsptomatisk,
metastatisk og kastrat‐resistent prostatacancer

M‐2012‐530‐12

Effekt af frie fede syrer og 3‐hydroxybutyrat på protein, glukose og
fedtomsætningen samt intracellulære signalveje; et studie i muskelhenfald og
metabolisme under akut inflammation og potentielle anabole mekanismer

M‐2012‐531‐12

Effekten af paraffinbad før håndtræning ved systemisk sklerodermi

M‐2012‐535‐12

Proximale tubulus funktion – en prognostisk markør ved nyresygdom?

M‐2012‐536‐12

En sammenligning af stemmigrationen (RSA) og knoglemineraltæthed (BMD)
ved 2 metafysært fikserede stemdesign med forskellig coatning hos patienter
der får et kunstigt hofteled

M‐2012‐538‐12

Effekten af prostacykliner på humant atrievæv fra patienter med fortykket højre
hjerte

M‐2012‐540‐12

Metforminbehandling af kvinder med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) – i
relation til vitamin B12 status

M‐2012‐541‐12

Relevans af galectin‐1 som prognostisk biomarkør ved non‐myeloablativ allogen
hæmopoietisk stamcelletransplantation ved maligne hæmatologiske sygdomme

M‐2012‐542‐12

Metoder til induktion og opretholdelse af desensitisering i humane basofile
granulocytter hos allergikere og ikke‐allergikere

M‐2012‐543‐12

Forekomst og prognostisk betydning af tilfælde af forkammerflimmer hos
patienter med apopleksi eller lille blodprop i hjernen: Vurdering af Rtest 4
evolution sammenlignet med Holter analyse

M‐2012‐544‐12

Bestemmelse af kirurgisk stress og rekonvalescensperiode ved åben og robot‐
assisteret cystektomi pga. blærecancer

M‐2012‐545‐12

Fibroblast growth factor 21 hos hæmodialysepatienter

M‐2012‐548‐12

Evaluering af "Edwards SAPIEN 3" hjerteklap til behandling af aortastenose
(forsnævret hjerteklap).

M‐2012‐549‐12

Forholdet mellem dopamin og medial præfrontal GABA‐koncentration

M‐2012‐552‐12

Danske referenceværdier for lungefunktion
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M‐2012‐553‐12

FEASIBILITY AND EFFICACY OF AN INTERNET‐DELIVERED COGNITIVE‐
BEHAVIORAL INTERVENTION FOR INSOMNIA IN A NATIONAL COHORT OF
DANISH BREAST CANCER SURVIVORS

M‐2012‐554‐12

Basement Membrane Molecules in Traumatically Damaged Articular Cartilage

M‐2012‐555‐12

Et randomiseret (tilfældig), dobbeltblindet forsøg med det formål at
sammenligne abirateronacetat plus lavdosis prednison plus androgen
deprivationsbehandling (ADT) med ADT alene hos nyligt diagnosticerede
forsøgspersoner med højrisiko, metastatisk prostatakræft (mHNPC), som ikke
tidligere har fået hormonbehandling

M‐2012‐556‐12

Den biologiske og prognostiske betydning af mikroRNA ved malignt melanom.

M‐2012‐557‐12

Endometriose, kost og fertilitet

M‐2012‐558‐12

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for muskelødelæggelse‐ og
præstationsevne under træningslejr af elite cykelryttere

M‐2012‐559‐12

Minimally‐invasive diagnostic and prognostic tools for HPV‐associated head and
neck carcinoma

M‐2012‐560‐12

Study of cold allodynia/ Undersøgelse af kuldeallodyni

M‐2012‐561‐12

Aortopati hos personer med bicuspid aortaklap, Turner og Marfan syndrom

M‐2012‐562‐12

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for muskelødelæggelse‐ og
præstationsevne under træningslejr for orienteringsløbere

M‐2012‐564‐12

Et forsøg der undersøger virkningen af akut indtræden af for lavt blodsukker
(hypoglykæmi) på den kognitive funktion og hjernens aktiveringsmønstre

M‐2012‐565‐12

En prospektiv, klinisk undersøgelse af system til revisions‐knæalloplastik:
Vanguard360

M‐2012‐566‐12

Larynxmaske i bugleje; Et randomiseret klinisk sammenligningsstudie mellem 2
larynxmasker; LMA Supreme og I‐gel.

M‐2012‐567‐12

Adipocytokinniveau hos overvægtige børn før og efter livstilsintervention ‐ en
del af projektet ROS 2010.

M‐2012‐568‐12

Betydningen af D‐vitamintilskud til patienter med Graves sygdom: en
randomiseret kontrolleret undersøgelse

M‐2012‐569‐12

Evaluering af effekt og tolerabilitet af T4020 sammenlignet med bærestof hos
patienter med kronisk, neurotrofisk hornhindebetændelse (keratitis) eller
kronisk, neurotrofisk hornhindesår.

M.2012‐570‐12

Transcranial Direct Current Stimulation til patienter med følger efter stroke –
implikationer for neurorehabilitering af gangfunktion.

M‐2012‐571‐12

Novel approach for evaluation of platelet function in thrombocytopenia
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M‐2012‐572‐12

Brystrekonstruktion med acellulær dermal matrix (Immediate breast
reconstruction with acellular dermal matrix)

M‐2012‐573‐12

Breast lesion Excision System (BLES)

M‐2012‐578‐12

Den prognostiske betydning af ekspressionen af det immunregulerende protein
PD‐L1 i danske patienter med malignt melanom og non‐småcellet lungecancer

M‐2012‐579‐12

Risk of human papilloma virus related secondary cancer in lymphoma patients
and possibilities of cellular immunity

M‐2012‐580‐12

Anvendelse af real‐time MR‐skanning til vurdering af tumor‐ og
lymfeknudebevægelse hos patienter med lungekræft før strålebehandling

M‐2012‐582‐12

Effekten af postoperativ kompressionsbehandling på perifer
blodgennemstrømning og ødem efter arteriel revaskularisering

M‐2012‐584‐12

Et ikke‐randomiseret, multicenter‐, feasibility‐studie i kateterbaseret renal
denervering i forbindelse med behandling af resistent hypertension ‐Renablate
studiet

M‐2012‐585‐12

Behandling med BMS‐936558 eller behandling med Dacarbazine. Et
randomiseret dobbeltblindet fase III forsøg med BMS‐936558 versus
Dacarbazine til patienter med ikke tidligere behandlet inoperabel eller
metastatisk modermærkekræft

M‐2012‐586‐12

Forekomst af Toll‐like receptor 3 signaleringsdefekter og nedsat Interferon
produktion hos voksne med herpes encephalit

M‐2012‐587‐12

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg til undersøgelse af
effekten og sikkerheden af ABT‐450/Ritonavir/ABT‐267 (ABT‐450/r/ABT‐267) og
ABT‐333 givet sammen med Ribavirin (RBV) hos tidligere behandlet voksne med
kronisk Hepatitis‐C‐virusinfektion (HCV) af genotype 1 (SAPPHIRE II)

M‐2012‐588‐12

Et Randomisert, dobbelt‐blindet, placebo‐kontrolleret, fase II forsøg til vurdering
af effekten og sikkerheden af topikalt DGLA creme hos patienter med mild til
moderat atopisk dermatitis

M‐2012‐590‐12

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, fase 3‐, multicenterforsøg
med rilotumumab (AMG 102) samt epirubicin, cisplatin og capecitabin (ECX) som
førstevalgsbehandling af fremskreden MET‐positiv gastrisk adenokarcinom eller
adenokarcinom i den gastroøsofageale overgang

M‐2012‐591‐12

Comparison of the Oxford unicompartmental knee prosthesis with the Sigma
high performance partial knee using Rontgen stereophotogrammetric analysis in
patients with primairy medial unicompartmental knee osteoarthritis

M‐2012‐592‐12

Plasmacelle respons og ændringer i basophil sensitivitet ved intralymfatisk
immunterapi mod allergisk rhino‐conjunctivitis på baggrund af græspollen allergi
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M‐2012‐593‐12

Nintendo Wii som træning til mænd med metastaserende prostata kræft i
antihormonbehandling

M‐2012‐594‐12

FGF23 som markør for nyrefunktionen hos patienter med nedsat nyrefunktion

M‐2012‐595‐12

Et randomiseret, multicenter, dobbeltblindet, aktivt kontrolleret, parallelgruppe
forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed af tabletter med modificeret frigivelse
af prednison (Lodotra®) sammenlignet med tabletter med omgående frigivelse
af prednison (Prednison IR) hos patienter med Polymyalgia Rheumatica (PMR)

M‐2012‐596‐12

Musik‐ og sprogopfattelse hos unge med cochlear implant ‐ en undersøgelse af
udbytte af et intensivt musikalsk træningsprogram

M‐2012‐597‐12

Supplerende undersøgelser af vitamin B12 optagelsen hos raske gravide”
byggende på biobankmateriale fra ”Undersøgelse af vitamin B12 optagelsen hos
raske gravide” sagsnr. M‐20080090

M‐2012‐598‐12

Hjernens GABA aktivitet efter Transitorisk Cerebral iskæmi (TCI)

M‐2012‐599‐12

A randomized, double‐blind, placebo‐controlled, phase 3 study of brentuximab
vedotin and CHP (A+CHP) versus CHOP in the frontline treatment of patients
with CD30‐positive mature T‐cell lymphomas

M‐2012‐600‐12

Forhøjet blodtryk og enzym i urinen ved svangerskabsforgiftning. Engelsk:
hypertension and urine protease activity in pereclampsia

M‐2012‐601‐12

Kan ultralyd under fødslen prædiktere fødselsoutcome i operative vaginale
fødsler

M‐2012‐602‐12

Effekten af Sativex på neuropatiske smerter og spasticitet hos rygmarvsskadede

M‐2012‐607‐12

Anvendelse af pulserende elektrisk impuls behandling, Re5‐behandling efter
total knæalloplastik. Et kontrolleret dobbelt blind forsøg

M‐2012‐608‐12

NOPHO‐DBH AML 2012 ‐ behandling af børn og unge med akut myeloid leukæmi
(AML)

M‐2012‐612‐12

Ændringer i tarmfunktionen efter strålebehandling for prostatakræft undersøges
ved MR‐scanning.

M‐2012‐618‐12

Brug af rFXIII i behandlingen af medfødt FXIII‐mangler, et prospektivt
multicenter observationsforsøg

M‐2012‐622‐12

Chronic pain after rectal cancer treatment. A prospective study

M‐2012‐623‐12

Den umiddelbare effekt af Enhanced External Counterpulsation (EECP) på
benigne arytmier og kardielle biomarkører – EECP‐Arytmi

M‐2012‐624‐12

Biodesign eller Permacol mesh til reparation af muskulaturen i bækkenbunden?
Et prospektivt studie
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M‐2012‐625‐12

Neural respons på spædbørns gråd og latter

M‐2012‐626‐12

Insulinfølsomhed, proteinomsætning og basal energiomsætning i puberteten: En
klinisk kontrolleret undersøgelse af væksthormons rolle

M‐2012‐628‐12

Et åbent, randomiseret forsøg til vurdering af effekten af behandling med AMG
785 i sammenligning med teriparatide hos postmenopausale kvinder med
osteoporose, som tidligere har været behandlet med bisfosfonater

M‐2012‐630‐12

App‐assisteret psykoterapi til selvmordstruede

M‐2012‐631‐12

LH respons ved GnRH test hos præpubertære piger under 6 år

M‐2012‐632‐12

Identifikation af potentielle nye biomarkører for infektiøs endocarditis ved
proteomiske analyser

M‐2012‐633‐12

Interaktionsmønstre mellem forældreadfærd og angstsymptomer hos børn med
angstlidelser
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Projekter anmeldt til Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark:
Projekt ID

Projekttitel

S‐20120001

Undersøgelse af søvn hos respiratorbehandlede patienter på intensiv terapeutisk afsnit:
betydning af omgivelserne og ventilatationsmodus

S‐20120002

Testosteronbehandling af mænd med type 2 diabetes mellitus (T2DM).Effekten af
testosteronbehandling på kropssammensætning og insulinfølsomhed. Eudract.nr.: 2011‐
002102‐73

S‐20120003

Testosteronbehandling af mænd med type 2 diabetes mellitus (T2DM).Effekten af
testosteronbehandling på kropssammensætning og insulinfølsomhed. Eudract.nr.: 2011‐
002102‐73

S‐20120004

Prævalens af obstruktiv søvnapnoe hos patienter henvist til bariatrisk kirurgi og effekten
herpå af vægttab

S‐20120005

Sammenligning af genmutation og overekspression af WT1, PRAME og EVI1 generne som
markører for restsygdom hos patienter med akut myeloid leukæmi (AML)

S‐20120006

Effekt af artroskopisk meniskkirurgi på belastning i knæleddet

S‐20120007

Prospektiv registrering af FESS opererede patienter på Øre‐ Næse Halskirurgisk afdeling
OUH og OUH Svendborg

S‐20120008

Kan undervisning af apotekspersonale øge calcium og D‐vitamin indtaget ved
glucocorticoidbehandling, og er de anbefalede doser tilstrækkelige

S‐20120009

Undersøgelse af to kirurgiske adgange ved indsættelse af primær total hoftealloplastik hos
slidgigtspatienter. Effekt på den tidlige fysiske funktion, smerter, patientrapporterede
resultater, gangmønster og muskelstyrke. ‐ et klinisk randomiseret forsøg

S‐20120010

”Helicobacter pylori antibiotika resistens stiger. Gælder det også for Danmark?”

S‐20120011

Atrieflimren og supraventrikulære ekstrasystoler hos patienter med cerebralt infarkt:
prævalens, karakteristik og prognose

S‐20120012

Den kliniske effekt af i‐FACTOR® versus allograft ved non‐instrumenteret posterolateral
spondylodeseoperation hos ældre med spinalstenose på baggrund af degenerativ
spondylolistese ‐ IVANOS‐studiet

S‐20120013

Kirurgiske komplikationer samt påvirkning af spytsekretion og smagsfunktion efter cochlea
implantation
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S‐20120014

Smertelindring gennem fysisk aktivitet. En undersøgelse af ”Exercise‐Induced Hypoalgesia”
(EIH) hos aktive og ikke‐aktive raske forsøgspersoner

S‐20120015

The Odense Overweight Intervention Study (OOIS): A Randomized Controlled Trial on
Overweight Prevention in Children

S‐20120016

Ambulant behandling af børn med simpel obstipation, et randomiseret interventionsstudie

S‐20120017

Vedligeholdelsesbehandling ved simpel obstipation. Et randomiseret placebokontrolleret
interventionsstudie

S‐20120018

Identifikation af risikofaktorer med betydning for behandlingsforløb og prognose hos børn
med simpel obstipation

S‐20120019

Et randomiseret, open label Fase III‐forsøg med afatinib versus erlotinib hos patienter med
fremskreden planocellulært carcinom i lungerne som andenvalgsbehandling efter
platinbaseret kemoterapi som førstevalgsbehandling. Eudract nr. 2011‐002380‐24

S‐20120020

Post Dural Punktur Hovedpine (PDPH): Et skifte fra traumatisk til atraumatisk kanyle ved
diagnostiske lumbalpunkturer

S‐20120021

Retrospektiv Biokemisk Analyse af Cerebrospinalvæske. (REBAC – studiet)

S‐20120022

Måling af Tau nedbrydningsfragmenter i serumprøver ved brug af ELISA teknikken til
påvisning af Alzheimers sygdom

S‐20120023

FAME ‐ Fampyra effektmålstudie: et studie af følsomheden af forskellige kliniske effektmål
for Fampyrabehandling. Eudract nr. 2011‐006151‐10

S‐20120024

Parathyroidea hormon behandling ved non‐instrumenteret posterolateral spondylodese. ‐
Prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret studie. Eudract nr: 2011‐006152‐36

S‐20120025

Renal hæmodynamik hos patienter med essentiel hypertension

S‐20120026

En seks måneders sikkerheds‐ og nytteundersøgelse af inhaleret
fluticasonpropionat/salmeterolkombination i forhold til inhaleret fluticasonpropionat i
behandlingen af 6.200 4‐11 årige pædiatriske forsøgspersoner med persisterende astma.
Eudract.nr.: 2011‐001643‐79

S‐20120027

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase IIIb‐, multicenter‐ og parallelgruppeforsøg med
det formål at vurdere effekten af dalcetrapib 600 mg på kardiovaskulære (CV) hændelser
hos voksne patienter med stabil koronar hjertesygdom (CHD), CHD‐risikoækvivalenter eller
forhøjet risiko for kardiovaskulær sygdom (CVD). Eudract nr. 2011‐001891‐21
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S‐20120028

Telomerlængde som markør for biologisk alder og risiko for udvikling af slidgigt

S‐20120029

Autismespektrum array‐CGH studie

S‐20120030

En undersøgelse af hyppigheden af Mycoplasma genitalium som årsag til PID‐et pilotprojekt

S‐20120031

Opioid induced bowel dysfunction – a trial on the effect of Targin in patients with prostate
cancer. Opioid induceret obstipation – et klinisk studie med Targin til prostatacancer
patienter. Eudract nr.: 2011‐005813‐36

S‐20120032

Klinik, prognostiske fund og forløb hos patienter mistænkt for spondylodiskitis, herunder
vurdering af 18‐F FDG PET/CT til monitorering af restsygdom sammenlignet med MRI
Pilotprojekt

S‐20120033

Automatisering af indre belønnende ny sund simpel adfærd blandt patienter diagnosticeret
med type‐1 diabetes: En observerende og longitudinel undersøgelse

S‐20120034

Forebyggelse af mavesårsblødning relateret til NSAID og magnyl ved brug af ”computer
alert” (baseret på datafangstmodulet udarbejdet i samarbejde med DAK‐E) – et
randomiseret studie i almen praksis

S‐20120035

Et multicenter, randomiseret, dobbelt‐blindet, placebo‐kontrolleret, parallel‐gruppeforsøg
med oral cp‐690,550 som induktionsterapi hos forsøgspersoner med moderat til svær
ulcerøs colit (protokolnummer: a3921095). eudract nr.: 2011‐004579‐35

S‐20120036

Et multicenter, randomiseret, dobbelt‐blindet, placebo‐kontrolleret, parallel‐gruppeforsøg
med oral cp‐690,550 som induktionsterapi hos forsøgspersoner med moderat til svær
ulcerøs colit (protokolnummer: a3921094). Eudract.nr: 2011‐004578‐27

S‐20120037

CANVAS: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebo‐kontrolleret forsøg med Cvac (autologe
dendritceller tilsat rekombinant humant fusionsprotein [mucin 1‐glutathion S transferase]
koblet til oxideret polymannose) som vedligeholdelsesbehandling hos patienter med
epitelial kræft i æggestokken (EOC) i fuld remission efter førstelinje‐kemoterapi. Eudract
nr.: 2011‐000177‐31

S‐20120038

Proteomanalyse af pleuraeksudat og identifikation af diagnostiske markører for
pleurasygdomme med fokus på det maligne mesotheliom

S‐20120039

Prospective Celiac Disease Diagnosis Evaluation (ProCeDE)

S‐20120040

Akut præhospital smertebehandling varetaget af Ambulancelæger

S‐20120041

Seksuel dysfunktion og hyperprolaktinæmi hos mandlige uræmiske patienter
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S‐20120042

Risikofri fosterdiagnostik på frit foster DNA fra moderblod

S‐20120043

Et multicenter, åben‐label‐forsøg med cp‐690,550 hos forsøgspersoner med moderat til
svær colitis ulcerosa. Protokolnummer A3921139 Eudract nr. 2011‐004581‐14

S‐20120044

Et multicenter, randomiseret, dobbelt‐blindet, placebo‐kontrolleret, parallel‐gruppeforsøg
med oral cp‐690,550 som en vedligeholdelsesterapi hos forsøgspersoner med colitis
ulcerosa. Eudract nr.: 2011‐004580‐79. Protokolnummer A3921096

S‐20120045

Et open‐label, internationalt, multi‐center, fase I/II dosiseskaleringsforsøg, der undersøger
Daratumumabs sikkerhed i kombination med lenalidomid og dexamethason hos patienter
med recidiv eller recidiv og refraktær myelomatose. Eudract nr. 2011‐005709‐62

S‐20120046

Et open‐label, internationalt, multi‐center, fase I/II dosiseskaleringsforsøg, der undersøger
daratumumabs sikkerhed i kombination med bortezomib og dexamethason hos patienter
med recidiv eller refraktær myelomatose. Eudract nr.: 2011‐005692‐16

S‐20120047

Whole body bone scan vs 18F‐Choline PET/CT Better detection of bone metastasis in
prostate cancer patients PROSTAGE 1

S‐20120048

Langsigtet sikkerhed og tolerabilitet af REGN727/SAR236553 hos patienter med
hyperkolesterolæmi og høj risiko for hjertekarsygdomme, som ikke er tilstrækkeligt
kontrollerede med deres lipidmodificerende behandling: et randomiseret, dobbeltblindet,
placebokontrolleret forsøg. Eudract.nr.: 2011‐002806‐59. Sanofi Aventis ref.no. LTS 11717

S‐20120049

AI444‐052: Et fase 3 forsøg med BMS‐790052 (Dalatasvir) sammenlignet med Telaprevir i
kombination med Peg‐Interferon Alfa‐2a og Ribavirin til behandlings‐naive patienter med
kronisk hepatitis C. Eudract nr. 2011‐004237‐14

S‐20120050

Katerbaseret renal sympaticus denervering hos patienter med behandlingsresistent
essentiel hypertension – Effekt på nyre, kar og insulinfølsomhed (REVISE). Eudract nr. ???

S‐20120051

Magnesium retention efter intravenøs indgift – betydning af infusionstiden?

S‐20120052

Validering af biomarkører målt på indtørret blod på filterkort (Dried Blood Spots Samples)

S‐20120053

Giver tidligere Graves’ sygdom anledning til neurokognitive senfølger? Et tvilllingestudie.

S‐20120054

Lav kulhydratdiæt til patienter med type 2 diabetes

S‐20120055

Anvendelse af eHealth i kommunikationen med patienter om prænatal diagnostik. – Et
interventionsstudie i klinisk innovation udført i en højt specialiseret enhed for obstetrik

S‐20120056

Cardiovascular Molecular Calcification Assessed by 18F‐NaF PET/CT (CAMONA)
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S‐20120057

Hamartomatøse polypper – en undersøgelse af klinik og molekylærgenetisk baggrund

S‐20120058

Et randomiseret fase 2‐forsøg til undersøgelse af effekten og tolerabiliteten for veliparib i
kombination med temozolomid eller veliparib i kombination med carboplatin og paclitaxel
vs. placebo plus carboplatin og paclitaxel hos forsøgsdeltagere med BRCA1‐ eller BRCA2‐
mutation og metastatisk brystcancer. Eudract.nr.: 2011‐002913‐12

S‐20120059

LUNA™ Aneurysm Embolization System (AES) for Treatment of Intracranial Aneurysms –
Post Market Clinical Follow Up (PMCF)

S‐20120060

Strukturelle biomarkørers betydning for diagnostik af og prognose ved ”delayed graft
function” i den transplanterede nyre

S‐20120061

Plasmin i urin – en ny biomarkør og mål for renoprotektion ved diabetes

S‐20120062

Karakterisering af samspillet mellem væksten af kolesteatom og påvirkningen fra det
omkringliggende miljø

S‐20120063

Undersøgelse af Infektiøs Tarmsygdomme hos Børn i Sønderjylland

S‐20120064

Undersøgelse af cirkulerende mikroRNA’ers potentiale som markører efter operation af
patienter med colon cancer

S‐20120065

I:Har epikardielle celler stamcellepotentiale til at regenere hjertet efter infarkt? II: DLK1s
betydning for hjertets udvikling?

S‐20120066

Cellulær og molekylær karakterisering af spinalvæske fra patienter med neuromyelitis
optica og andre demyeliniserende sygdomme

S‐20120067

Serielle blodprøvemålinger af karvægs‐biomarkører ved diagnostik af kranspulsåresygdom

S‐20120068

Tidsmæssig overvågning og evaluering af udviklingen i det befrugtede æg ved IVF/ICSI
behandling, samt undersøgelse af biomarkører i dyrkningsmediet

S‐20120069

Reduktion af tørstetiden før gastroskopi.(RETIME)

S‐20120070

Aktuelle delprojekts titel: ”Intervention med losartan som antifibrotisk terapi hos patienter
med alkoholisk leverfibrose.” Eudract nr.: 2011‐006227‐38. Ph.d. projektets samlede titel:
“Forekomsten af fibrotisk leversygdom i en medicinsk modtageenhed og intervention med
losartan som antifibrotisk terapi hos patienter med alkoholisk leverfibrose”
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S‐20120071

Aktuelle delprojekts titel: “Forekomsten af leversygdom hos mennesker med aktuelt eller
tidligere alkohol overforbrug”. Ph.d. projektets samlede titel: “Forekomsten af fibrotisk
leversygdom i en medicinsk modtageenhed og intervention med losartan som antifibrotisk
terapi hos patienter med alkoholisk leverfibrose”

S‐20120072

Behandling af prostatacancer betinget kronisk ureterobstruktion med Thermo‐
Ekspanderende Metal Stent (Memokath TM051) Pilotstudie

S‐20120073

Robot assisteret total knæalloplastik sammenlignet med konventionel metode.
Proteseoverlevelse og patienttilfredshed efter ti år

S‐20120074

Et forsøg som undersøger sikkerhed, tolerance samt effekt af MK‐8457 plus methotrexat til
patienter med aktiv kronisk leddegigt, som tidligere er behandlet med methotrexat.
Eudract.nr.: 2012‐000439‐17. MK‐8457‐008

S‐20120075

MicroRNA i Kolorektal Cancer: Basale Pato‐anatomiske Aspekter

S‐20120076

Klinisk farmaceutisk intervention til forbedring af medicin compliance hos apopleksi
patienter

S‐20120077

Undersøgelse af prædiktiv værdi af tidlig hudbiopsi for udvikling af kronisk sensorisk
oxaliplatininduceret polyneuropati

S‐20120078

Veliparib (ABT888) og Topotecan til patienter med platinresistent eller delvist platinfølsom
recidiverende ovariecancer med negativ eller ukendt BRCA mutationsstatus. Eudract.nr.:
2012‐001661‐32

S‐20120079

Hydrodissektion ved mastektomi En randomiseret dansk undersøgelse af elektrodissektion
og hydrodissektion ved mastektomi i forbindelse med operation for mamma cancer og
carcinoma in situ

S‐20120080

Komparativt studie af livskvalitet hos brystrekonstruerede kvinder i Vejle

S‐20120081

Protocol for Validation of Self‐obtained Vaginal Smears to Assess the Relationship between
Bacterial Vaginosis, the Vaginal Microbiome, Vitamin D and Adverse outcomes in
Obstetrical and Gynaecological patients

S‐20120082

Et åbent randomiseret studie af MuGard® versus lidocain mundskyl til lindring af mucositis‐
associerede orale symptomer under kemo‐strålebehandling hos patienter med
planocellulært carcinom i mund og mundsvælg

S‐20120083

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg for at undersøge dosiseffekt og
hyppighed af indgift af AMG 151 hos forsøgspersoner med type 2‐diabetes mellitus.
Eudract nr. 2012‐001382‐32
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S‐20120084

Identifikation af stift‐knæ gangmønster med brug af 3D ganganalyse og overflade
elektromyografi

S‐20120085

Klinisk og eksperimentel undersøgelse af inflammatoriske processer i huden efter gentagen
provokation med DPCP på raske frivillige forsøgspersoner

S‐20120086

Kan cervixskanning til termin forudsige fødselstidspunktet?. ( Del af ph.d. projekt med
titlen: Senfølger hos børn ved graviditas prolongata)

S‐20120087

SORT‐OUT VII

S‐20120088

Trombocytopeni og trombocytparametre og relation til blødning hos indlagte patienter

S‐20120089

Klinisk farmaceutisk ydelse i sekundærsektoren til forbedring af medicin compliance hos
hypertensionpatienter

S‐20120090

Randomiseret fase II forsøg med irinotecan som monoterapi sammenlignet med irinotecan
og bevacizumab (BevIri) til patienter med platin resistent ikke‐resektabel esofagus‐, cardia
eller ventrikelcancer (ECV) – ”BevIri‐protokollen”. Eudract nr.: 2012‐002321‐30

S‐20120091

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret forsøg med det formål at undersøge
effekten og sikkerheden af Viaskin® jordnød til behandling af jordnøddeallergi hos børn og
voksne. Eudract nr. 2011‐002550‐32

S‐20120092

Neurodegeneration som tidlig forekomst i sygdomsudvikling af diabetisk retinopati
(nethindeforandringer forårsaget af diabetes): et multicenter, fremadrettet fase II‐III,
randomiseret (tilfældig tildelt behandlingsgruppe), kontrolleret forsøg til vurdering af
neurobeskyttende lægemidlers effekt (som øjendråber) ved lokal brug for at forebygge
eller standse sygdomsudvikling af diabetisk retinopati. Eudract.nr.: 2012‐001200‐38

S‐20120093

Astma og sensibiliseringsmønster samt mulige prognostiske markører – en
genundersøgelse af en velkarakteriseret gruppe astmabørn

S‐20120094

Intravenøs ernæring som led i palliativ behandling af cancer patienter med uhelbredelig
sygdom. En kontrolleret, randomiseret klinisk undersøgelse af effekten af tilskud med
intravenøs ernæring sammenlignet med bedst mulige understøttende ernæring

S‐20120095

Perioperativ installation af ropivacain ved mastektomi – med eller uden aksilrømning efter
sentinel node diagnostik eller kendte lymfeknudemetastaser – En dobbeltblindet
randomiseret klinisk undersøgelse af den postoperative smertestillende effekt. Eudract nr.
2012‐001557‐46

S‐20120096

Effekt af computeriseret kognitiv træning på kognitive funktioner, symptomer og
funktionsniveau hos drug‐naive børn med ADHD
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S‐20120097

Fase II forsøg med temozolomid og capecitabin til patienter med behandlingsresistent
kolorektalcancer. Eudract nr. 2012‐002327‐15

S‐20120098

BIOLUPUS, kliniske og genetiske forhold ved systemisk lupus erythematosus.

S‐20120099

”Lipoprotein lipase defekt, hypertriglyceridæmi og insulin resistens”

S‐20120100

Dual PETOvac – Dual Time PET/CT in preoperative assessment of ovarian cancer

S‐20120101

Plasmakoncentration af erlotinib og cellefrit DNA som markører for bivirkninger og effekt af
erlotinib til galdegangs‐ og lungecancer

S‐20120102

Arvelighed af immunglobulinkoncentrationer, heriblandt IgG subklassekoncentrationer,
vurderet ud fra variation af immunglobulinkoncentrationer blandt mono‐ og dizygote
tvillinger

S‐20120103

High‐sensitive Troponine I in first‐time elective aortic valve replacement: Definition of
normal reference range and predictor values for permanent pacemaker implantation

S‐20120104

Et dobbelt‐blindt, randomiseret, placebo‐kontrolleret multicenter, dosisfastlæggende
forsøg til vurdering af tolerance og effekt af AMG 145 på LDL‐C, i kombination med HMG‐
CoA reductase inhibitorer hos hyperkolesterolæme deltagere. H‐4‐2011‐062. Eudract nr.
2011‐001527‐20

S‐20120105

Et randomiseret, multicenter forsøg til vurdering af tolerance og effekt af AMG 145 på LDL‐
C, sammenlignet med ezetimib, hos deltagere med hyperkolesterolæmi som ikke kan tåle
en effektiv dosis af en HMG‐CoA Reduktase Inhibitor. Eudract.nr.: 2011‐001529‐26

S‐20120106

LULU‐STUDIET: Incidensen af lungeemboli efter lungekirurgi

S‐20120107

Lymfatisk dysplasi ved idiopatisk nonimmun hydrops føtalis

S‐20120108

Et multicenter, internationalt, randomiseret dobbelt‐blindt, placebo‐kontrolleret, parallel‐
gruppe forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed ved behandling med AMG 785, af
postmenopausale kvinder med osteoporose

S‐20120109

Non‐kirurgisk behandling af patienter med slidgigt i hoften ‐ et randomiseret klinisk studie

S‐20120110

Lipofilling til behandling af Pectus Excavatum deformitet

S‐20120111

Targeted radionuclide therapy of neuroendocrine tumours using 177Lu‐DOTATATE
combined with induced local tumour up‐regulation of somatostatin receptor expression for
increased tumour dosage and tumour to background ratio. Eudract nr. 2012‐000266‐38

S‐20120112

Bariatrisk kirurgi og fysisk træning ‐ effekt på vægttab og kardiovaskulære risikofaktorer
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S‐20120113

Can genetic markers predict the response of TNF inhibitor therapy? ESDH 1‐10‐72‐206‐12

S‐20120114

”Et klinisk, prospektivt studie af patienter opereret for nethindeløsning på OUH, samt et
retrospektivt studie over anvendte operationsteknikker for nethindeløsning på OUH”

S‐20120115

Effekten af EUS‐FNA på 18‐FDG‐PET/CT ‐ en prospektiv serie til vurdering af det mulige
inflammatoriske artefakt på PET/CT som følge af nylig EUS‐FNA

S‐20120116

Genterapi til hereditært angioødem(HAE)

S‐20120117

A phase‐II Study of SBRT in patient with centrally located tumours. Et åbent, ikke
randomiseret multicenter fase II studie til at undersøge den lokale tumorkontrol hos
patienter med centralt placerede lungetumorer, når der gives stereotaktisk
strålebehandling (SBRT)

S‐20120118

MusiCare. Live music for cancer patients ‐ does it work? Randomized study of the effect of
live music during infusion of chemotherapy

S‐20120119

Neonatal hypoglykæmi. Forebyggelse, behandling og cerebrale sequelae

S‐20120120

Rektum diameter målt gennem et døgn hos raske børn og børn med simpel obstipation

S‐20120121

Intelligent motion mod nakke/skuldersmerter hos danske helikopterpiloter og
hjelmbærende, flyvende besætningsmedlemmer i Forsvaret ‐ Et klinisk randomiseret,
kontrolleret studie

S‐20120122

Topikalt lidokain til fokal perifer neuropatisk smerte: respons i forhold til fænotypen for
smerterne. Eudract.nr. 2012‐003077‐26

S‐20120123

Effekten af aktivitetsbaseret træning hos patienter med håndrelaterede skader inddelt
efter deres Sence of Coherense

S‐20120124

Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret multicenterforsøg med det formål at
vurdere tolerabilitet på lang sigt og varig effekt af AMG 145 på LDL‐C hos
hyperkolesterolæmiske forsøgspersoner. Eudract.nr. 2011‐003827‐37. Studynr. 20110109

S‐20120125

Et randomiseret, placebo‐ og ezetimib‐kontrolleret doseringsforsøg med henblik på at
vurdere tolerabiliteten og effekten af AMG 145 på LDL‐C hos hyperkolesterolæmiske
forsøgspersoner med en 10‐års Framingham‐risikoscore på 10% eller derunder. Eudract nr.
2011‐001544‐30

S‐20120126

En kontrolleret, åben multicenterforsøgsforlængelse til vurdering af sikkerheden ved og
effekten af AMG 145 på lang sigt. Eudract nr. 2011‐001915‐29. Study nr. 20110110
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S‐20120127

Muskelcellulære signaleringsmekanismer udløst ved hypoksi træning – betydning for
patient træning

S‐20120128

”Klassifikationsbaseret kognitiv funktionel terapi og manuel behandling til en subgruppe af
patienter med uspecifikke kroniske lænderygssmerter”. ‐et randomiseret kontrolleret
pilotstudie

S‐20120129

Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til
lobektomi og pneumonektomi. Eudract nr. 2012‐002844‐25

S‐20120130

Dobbelt‐blindt, randomiseret, placebo‐kontrolleret, fase II dosis‐fastsættende forsøg som
sammenligner forskellige doser af norursodeoxycholsyre kapsler med placebo i
behandlingen af primær skleroserende kolangit. Eudract.nr.: 2011‐002754‐31

S‐20120131

Virkning og sikkerhed af medicinsk 5 %‐lidokainplaster til lokaliseret, kronisk, post‐operativ,
neuropatisk smerte. Eudract nr. 2012‐000347‐28

S‐20120132

Et klinisk forsøg til undersøgelse og bekræftelse af ePatch‐teknologiens EKG‐måle‐ og
datakvalitet på sternum

S‐20120133

"Nøjagtigheden af multislice CT undersøgelse og arteriografi, til diagnosticering af
åreforkalkning i bækkenkar og karforsyningen til benene, hos patienter uden følbar puls i
lyskerne"

S‐20120134

Cabazitaxel in platinum refractory ovarian cancer. A phase II trial. Eudract.nr.: 2012‐
001224‐35

S‐20120135

Knoglevævets struktur hos patienter med Marfan Syndrom sammenlignet med raske køns‐
og aldersmatchede kontrolpersoner

S‐20120136

Knoglevævets struktur hos patienter med Gauchers Sygdom sammenlignet med raske køns‐
og aldersmatchede kontroller

S‐20120137

Anvendelse af PET FDG hos patienter med gliomer

S‐20120138

Uterus fibrom embolisering‐langsigtet opfølgning og fremtidsperspektiver

S‐20120139

Targeteret behandling af patienter med lungecancer med avanceret sygdom. Kan vi gøre
det bedre på Sygehus Lillebælt?

S‐20120140

Risikofaktorer for Astma hos Voksne. Risikofaktorer for voksenastma og tidlig kronisk
obstruktiv lungesygdom ‐ en opfølgende undersøgelse af RAV kohorten.
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S‐20120141

Forekomst af mutationer i BRCA‐ og BRCAness‐generne, epigenetiske forandringer, samt
Klinefelter syndrom hos mandlige patienter med mammacancer

S‐20120142

Elicitation Study on Oak Moss Absolute

S‐20120143

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multidosis, parallelt forsøg med
konstant dosisniveau til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetisk,
farmakodynamisk og kliniske virkning af AMG 557 hos patienter med Systemisk Lupus
Erythematosus (SLE) med aktiv lupus ledbetændelse. Eudract nr. 2012‐001053‐56

S‐20120144

Ph.d. projekt: Testicular microlithiasis ‐ forstadie til testikel cancer

S‐20120145

”Anvendelse af 3D sårscanner i moniteringen af diabetiske fodsår” A feasibility study in
development of 3D imaging ulcer scanner. Sundhedsstyrelsens sagsnr. 2012081318

S‐20120146

Systemisk Lupus Erythematosus, en families undersøgelse med 12 års follow‐up

S‐20120147

Et multicenter, single‐arm, open‐label forsøg med pomalidomid i kombination med lav
dosis dexamethason, hos forsøgspersoner med refraktær eller recidiverende og refraktær
multipel myelom. Eudract nr. 2012‐001888‐78

S‐20120148

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebo‐kontrolleret parallelgruppeforsøg til evaluering af
effekten af og sikkerheden ved SAR236553/REGN727 hos patienter med heterozygot
familiær hyperkolesterolæmi, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med lipid‐
modificerende behandling. Eudract.nr.: 2011‐005109‐56

S‐20120149

Bevarelse og rehabilitering af muskelfunktionen hos ældre – gennemførelse af effektive
interventionsstrategier for aktiv og sund aldring

S‐20120150

B‐vitamin tilskud som smertelindring til patienter med langvarige nakke/armsmerter

S‐20120151

ABSORB OCT

S‐20120152

Outcomes of arthroscopic cartilage repair for traumatic chondral lesions of the knee

S‐20120153

Er Mikro‐lightguide spektrophotometeret Oxygen to See (O2C) anvendelig i karkirurgien?

S‐20120154

Lændesmerter og postraumatisk stress. Psykoterapeutiske samtaler i den tværfaglige
behandling

S‐20120155

Knoglens struktur ved hypophosfatæmisk rakitis

S‐20120156

Knoglens struktur ved væksthormonmangel hos voksne
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S‐20120157

Dual Energy CT‐scanning af cementeret versus ucementeret kop ved total hoftealloplastik.
Et ex vivo studie med fokus på måling af BMD, billedkvalitet og stråledosis

S‐20120158

CRP, leukocyttal og diferentialtællings indflydelse på lægens håndtering af patienter indlagt
på mistanke om akut appendicitis

S‐20120159

Telemedicinsk forløbskoordination til gynækologiske kræftpatienter

S‐20120160

Del 1: Pårørendes oplevelse af pleje og behandling af alvorligt syge patienter på
intensivafsnit Del 2: Pårørendes oplevelse af pleje og behandling af alvorligt syge patienter
på intensivafsnit: Udvikling og validering af et fælleseuropæisk spørgeskema

S‐20120161

PET/CTs rolle i diagnostik og behandling af børn med inflammatorisk tarmsygdom

S‐20120162

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese – Betydningen af tre‐
dimensionel klinisk ganganalyse på gang og mobilitet

S‐20120163

Antibiotic Prophylaxis and Intervention for Postpartum. Infections following Caesarean
Section. Eudract nr. 2012‐002068‐29

S‐20120164

Pain Exposure Physical Therapy‐ PEPT‐ en ny fysioterapeutisk behandlingstilgang til CRPS‐1
patienter

S‐20120165

Dansk: Humant Papillomvirus og Graviditet. Engelsk: Human Papillomavirus and Pregnancy

S‐20120166

Effekten af lav intensiv muskeltræning med partiel restriktion af blodgennemstrømningen
på degenerativ signalering, muskelvækst stimulering og funktionsevne hos patienter med
sporadisk inklusionslegememyositis

S‐20120167

Blodtryksforhøjelse i forbindelse med behandling med Vandetanib til patienter med
metastaserende thyroideacancer

S‐20120168

Effekten af bovint colostrum på toksicitet og inflammatorisk respons under
kemoterapeutisk behandling hos børn

S‐20120169

Molekylærbiologiske markører ved kurativt intenderet behandling af lungecancer

S‐20120170

Torakoskopisk Sympatektomi For Ansigtsrødmen. En Prospektiv Randomiseret
Undersøgelse

S‐20120171

Undersøgelse af udvikling af bevægeapparats gener hos børn med generaliseret led
hypermobilitet ‐ en kohorteundersøgelse

S‐20120172

Minimalt invasiv hæmodynamisk monitorering ved elektiv aortakirurgi ‐ CardioQ versus
ProAQT
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S‐20120173

Anvendelse af patologiske prøver til at belyse biologiske mekanismer ved gastrointestinale
sygdomme (PATO‐IBD)

S‐20120174

Er der en farmakokinetisk interaktion mellem perikon og metformin?. Eudract.nr.: 2012‐
004306‐10

S‐20120175

Et randomiseret, dobbeltblindet forsøg med det formål at vurdere sikkerheden ved og
effekten af denosumab sammenlignet med zoledronsyre hos postmenopausale kvinder
med osteoporose, der tidligere er behandlet med perorale bisfosfonater. Eudract nr. 2012‐
001821‐28

S‐20120176

Tarmflora og epigenetik hos enæggede tvillinger med kronisk tarmbetændelse

S‐20120177

Effekten af N‐acetylcystien på depressive aymptomer hos patienter med bipolar
depression. Eudract nr. 2012‐004483‐22

S‐20120178

Does Aerobic Training Followed by Resistance Training Enhance the Aerobic Capacity in
Seniors? A Randomized Controlled Trial

S‐20120179

Nervepåvirkning efter oxaliplatin‐holdig kemoterapi hos patienter med kolorektal cancer

S‐20120180

LULU‐STUDIET: Incidensen af lungeemboli efter lungekirurgi

S‐20120181

SORT OUT VII Randomiseret klinisk sammenligning af sirolimus‐eluting ORSIRO stent og
biolimus‐eluting NOBORI stent hos uselekterede patienter med iskæmisk hjertesygdom

S‐20120182

Neuromyelitis optica (NMO) og systemisk autoimmun sygdom. Association og genetisk
baggrund

S‐20120183

Reproducerbarhed og inter‐observatør variation ved ultralydsmålinger af m. rectus femoris
tværsnitsareal hos intensiv patienter

S‐20120184

PANCANES (Pancreas Cancer Nåle Studie)

S‐20120185

Clinical Evaluation of Hydroxyisohexyl 3‐cyclohexene carboxaldehyde (Lyral®) Dose
Response Study. Eudract nr. 2012‐004257‐81

S‐20120186

Individualiseret behandling af type 2 Diabetes. Eudract nr.: 2012‐004883‐23

S‐20120187

Bevægelseskorrektions algoritme ved hjerte‐CT – effekt på billedekvalitet og diagnostisk

S‐20120188

Glukose målinger på vene‐ versus kapillærblod i gravide efter OGTT

S‐20120189

Kateterbaseret renal denervering ved cirrose og ascites. Et pilotstudie
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S‐20120190

Et prospektivt pilotstudie til undersøgelse af immunologiske og radiologiske effekter af
intrathekal Rituximab til patienter med sekundær progressiv multipel sklerose. Eudract nr.
2012‐004436‐36

S‐20120191

Effekten Af Bilateral Torakoskopisk Sympatektomi På Motiliteten I Esofagus

S‐20120192

Et randomiseret, aktivkontrolleret multicenterforsøg i fase IIa med parallelle grupper og en
varighed på 4 uger til vurdering af sikkerheden ved, effekten af og farmakokinetikken ved
at skifte forsøgspersoner fra en stabil dosis af rekombinant humant erythropoietin til
GSK1278863 hos hæmodialyseafhængige forsøgspersoner med anæmi forbundet med
kronisk nyresygdom. Eudract nr. 2012‐004049‐34

S‐20120193

Kortikal knoglefornyelse

S‐20120194

DOS ‐ Fase 1 undersøgelse af docetaxel, oxaliplatin og S1 (DOS) til patienter med ikke‐
resektabel adenokarcinom i esofagus eller ventrikel. EUDRACT‐nr.: 2012‐005187‐10

S‐20120195

Er trombocytfunktionen relateret til sværhedsgraden af levercirrose?

S‐20120196

Diagnostik af Minimal Hepatisk Encephalopati ‐ et deskriptivt og eksperimentelt human
pato‐ætiologisk studie med fokus på anvendelse af kontinuerte reaktionstidsmålinger

S‐20120197

RETRAP ‐ Et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret studie undersøgende
effekten af kombinationen af styrketræning og depot‐fampridin på styrken i
underekstremiteterne, gangfunktion og livskvalitet ved multipel sclerose. Eudract nr. 2011‐
02959‐34

S‐20120198

A novel non‐interfering arterial blood pressure monitoring device – DK011 Vurdering af et
nyt ikke‐forstyrrende blodtryksmålingsapparat ‐ DK011

S‐20120199

Akut interstitiel nefritis. Faktorer af betydning for progression til kronisk nyresvigt

S‐20120200

Relation mellem arvelighed og dalværdien (Css,min) af metformin i plasma under steady
state hos tvillinger. Eudract nr.: 2012‐005179‐15

S‐20120201

Prospektiv randomiseret multicenter undersøgelse af Trans Anal Hemoride
Deaterilsation(THD) mod excision (Milligan Morgans operation) til behandling af hemorider

S‐20120202

Cellefrit DNA hos patienter med operabel lungecancer

S‐20120203

Prævalensen af anafylaksi i Odense: udløsende faktorer hos børn og voksne. Titel på
engelsk: Anaphylaxis Prevalence in Odense: treatment and elicitors in children og adults
(APOTECA)
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S‐20120205

Pancreas Duktalt Adenokarcinom ‐ Epidemiologi, genetik og ernæring

S‐20120206

Billeddiagnostisk undersøgelse med 111In‐Octreotide SPECT‐CT sammenlignet med 68Ga‐
DOTATATE PET‐CT af patienter henvist med mistænkt eller verificeret neuroendokrin tumor
i mave‐tarm‐kanalen inklusive bugspytkirtlen (GastroEnteroPancreatiske NeuroEndokrine
Tumorer, GEP‐NET)

S‐20120207

Sekundær brystrekonstruktion hos mastektomerede kvinder i Vejle

S‐20120208

Et randomiseret, dobbeltblindet forsøg i fase III med dabrafenib (GSK2118436) i
kombination med trametinib (GSK1120212) i forhold til to placeboer i adjuverende
behandling af forsøgspersoner i højrisikogruppe med BRAF V600‐mutationspositivt
melanom efter kirurgisk resektion. Eudract.nr. 2012‐001266‐15

S‐20120209

FULIMA ‐ PET / CT and Diffusionweighted Imaging in Multiple Myeloma

S‐20120210

Kronisk rhinosinuit (diagnosticeret med EPOS‐kriterier) hos patienter med gastroesofagal
reflukssygdom: et klinisk case‐kontrol studie

S‐20120211

Kan vi forhindre (forudsige) alvorlige lægemiddelbivirkninger ved behandling af
gastroenterologiske patienter (PRED4)

S‐20120212

Protectomy by Laparoscopic Assisted Natural Orifice Surgery – PLANOS På lægmands
dansk: Operation for endetarmskræft ved samtidig kikkert operation og operation igennem
endetarmsåbningen

S‐20120213

Perineal fødselslæsion, infektion og langtidsmorbiditet

S‐20120214

Et randomiseret, dobbeltblindet, dobbelt dummy multicenterforsøg med parallelle grupper
til vurdering af effekten af og sikkerheden ved umeclidinium/vilanterol sammenlignet med
fluticasonpropionat/salmeterol over 12 uger hos forsøgspersoner med KOL . Eudract nr.:
2012‐000524‐18. Protokol DB2116134

S‐20120215

”Langtids‐opfølgning hos 4‐16‐årige børn og unge opereret for gastroschise eller
omphalocele på Odense Universitets Hospital"

S‐20120216

Interscalener blokade i forbindelse med skulderkirugi en sammenligning mellem to
doserings regimer: Fast intermitterende bolus injektion med mulighed for PCA vs.
kontinuerlig infusion med mulighed for PCA

S‐20120217

Værdien af tidlig 18F‐FDG‐PET/CT skanning af patienter med mistanke om hoved‐halskræft

S‐20120218

Recurrens parese efter operation for cervical discusprolaps ad modum Cloward
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S‐20120219

Colitis hos spædbørn (0‐1 år) i Danmark – med specifik karakteristik af allergisk og
autoimmun colitis

S‐20120220

Dansk: Inhibition af aldosteron til forebyggelse af recidiverende episoder af atrieflimren
Engelsk: Inhibition of aldosterone in preventing recurrent episodes of atrial fibrillation
Akronym: INSPIRE‐AF

S‐20120221

Mikrodialyse i vurderingen af den allergiske reaktion. MICALL

S‐20120222

Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet multicenterundersøgelse til sammenligning af
effekten og sikkerheden af peroral azacitidin plus den bedste understøttende behandling
versus placebo plus den bedste understøttende behandling til patienter med
transfusionskrævende anæmi og trombocytopeni som følge af IPSS lavrisiko
myelodysplastiske syndromer. Eudract.nr.: 2012‐002471‐34

S‐20120223

Kontrol af endometriecancerpatienter: En vigtig medicinsk intervention eller en undværlig
rutine?
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Projekter anmeldt til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland:
ProjektID

Projekttitel

SJ‐277

Effekt af PPI på funktionel dyspepsi med og uden positiv pH måling

SJ‐278

Den årsagsspecifikke prævelens af svagsynethed og blindhed II ‐ med fokus på cuticular
drusen

SJ‐279

Validering af fibroblast væktfaktor 19 ved diagnostik af galdesyre‐malabsorption

SJ‐280

Anvendelse af IQ‐SPECT til bestemmelse af hjertets venstre ventrikels ejection fraction
(LVEF) ved myokardieskintigrafi: validering af metodens sikkerhed ved brug af MUGA
(multigatedaquisition) som referencestandard

SJ‐281

Effekter ved Højtspecialiseret Rehabilitering af Patienter med Multipel Sclerose ‐
Randomiseret kontrolleret studie af individuel, målrettet og multidiciplinær intervention

Sj‐282

Interventionsundersøgelse vedr. opfølgende hjemmebesøg til patienter udskrevet fra
medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

SJ‐283

Nedre luftvejsinfektioner hos patienter med KOL eller bronkiektasi (uden cystisk fibrose) ‐
et antibiotika studie

SJ‐284

Intern herniering efter gastric bypass kan forebygges sikkert med primær lukning af
krøsfolder med clips

SJ‐285

Molekylær og genomisk karakterisering af streptokokker og relaterede arter som forårsager
infektiøs endocarditis: Et pathogenese studie

SJ‐286

Europæisk multicenter studie af Sapheon lukkesystem til behandling af åreknuder

SJ‐287

Olfaktorisk stimulation som ekstern modulator af epileptiform aktivitet i temporallaps‐
epilepsi og idiopatisk generaliseret epilepsi

SJ‐288

Livskvalitet hos patienter med kronisk myeloproliferativ cancer

SJ‐290

NIR spektroskopi til evaluering af atopisk eksem

SJ‐291

Et forsøg til sammenligning af kombinationen af ridaforolimus og exemestan med
kombinationen af ridaforolimus, dalotuzumab og exemestan hos patienter med fremskreden
brystkræft

SJ‐292

Anvendelse af optisk kohærens tomografi til monitorering af laser behandling af
teleangieektasier

SJ‐293

Langtidsopfølgning af patienter behandlet med radiofrekvens termisk ablation af uterine
fibromer
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SJ‐294

GravThyr ‐ delstudie 3

SJ‐295

En åben fase‐3‐undersøgelse af adalimumabs sikkerhed og effekt hos forsøgspersoner med
moderat til svær hidrosadenitis suppurativa

SJ‐296

Bulløse hudsygdomme diagnosticeret med optisk koheræns tomografi

SJ‐297

Ultralyd sammenlignet med CT‐scanning til opmåling af claviklens længde

SJ‐298

Effekt på klinisk recidiv og kroniske gener efter åben operation for små umbilikale hernier
med sutureret plastik eller mesh operation. Et Sjællandsk kohorte studie med spørgeskema
follow‐up

SJ‐299

TACO‐PCI undersøgelsen True All‐COmers Percutaneous Coronary Intervention trial

SJ‐300

COPD, rehabilitering og inflammation

SJ‐301

Knogleskørhed ved mikroskopisk colitis

SJ‐302

Jern‐ og Knoglemarvsstimulationstest i Differentialdiagnosen mellem Polycytæmia Vera og
Essentiel Trombocytose En Klinisk Pilotundersøgelse af Patienter under Udredning for
Polycytæmia Vera og Essential Trombocytose

SJ‐303

Integration af hjemmet i forberedelsen af den latente fase af fødslen

SJ‐304

Nedsætter ekstra støtte og information raten af kejsersnit på den gravides ønske LINNEA‐
fødselsforberedelsen

SJ‐305

Betydningen af den gravides egen måde at være blevet født på for fødselsønske og
fødselsudkom ved hendes barns fødsel

SJ‐306

Projektet HFEPC: Serum hepcidin og dens relation til jern‐ og HFE genotype status blandt
danske mænd

SJ‐307

PRESSUR. Engelsk:Perineal reconstruction following extralevator abdominoperineal excision
of rectum and simultaneous stoma sublay reinforcement. Dansk:
Bækkenbundsrekonstruktion
efter extralevatorisk abdominoperineal excision af rektum og samtidig sublay stomi‐
forstærkning

SJ‐308

Hudkræft hos patienter med Kronisk Myeloproliferative Neoplasmer. Spiller Hydroxurea en
rolle som tumor fremmer?

SJ‐309

Træning af synet efter hjerneskade

SJ‐310

Kan håndgreb forhindre indgreb? Håndgreb til fremhjælpning af barnets skuldre ved fødslen

SJ‐311

Mentaliseringsbaseret terapi af kvinder med borderline personlighedsforstyrrelse: En
neuropsykiatrisk undersøgelse af effekt og forandringsmekanismer (MENTAB projektet)
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SJ‐312

Et dobbeltblindet RCT med perioperativ Toradol® 15 mg versus 30 mg i.v vurderet ud fra
postoperativ VAS‐score hos ØNH‐ og ortopædkirurgiske patienter

SJ‐313

Et forsøg med SYK‐hæmmer til forsøgspersoner med leddegigt, der ikke mere har
tilstrækkelig effekt af TNF‐alfa‐hæmmere

SJ‐314

Risiko for udvikling af incisionalhernie efter konventionel 4‐port‐ vs single port laparoskopisk
kolecystektomi i en prospektiv national kohorte

SJ‐315

Risiko for udvikling af recidivhernie efter laparoskopisk operation for incisionelt hernie med
resorberbar tack fixering af mesh eller non‐resorberbar tack fixation

SJ‐316

Karakteristik af aldringsfænomener i blod og væv hos patienter med differentieret aldring i
øjet

SJ‐317
fokus

Optimering af metoder til at forudsige udfaldet af graviditeten blandt overvægtige ‐ med
på ultralyd, føtal/postnatal tilvækst og biokemiske markører

SJ‐318

Udvikling og validering af UL‐baseret metode til opmåling af akillessenelængden

SJ‐319

Effekten af katode‐tDCS på temporallapsepilepsi hos voksne i forbindelse med EEG
monitorering

SJ‐320

Effekten af anode‐tDCS på temporallapsepilepsi hos voksne under video‐EEG monitorering

SJ‐321

Anvendelse af trombelastometri og trombocytfunktionsundersøgelse til tidlig diagnostik og
monitorering af hæmatologiske og onkologiske patienter med øget tromboserisiko

SJ‐322

Lungemedicinsk komorbiditet hos indlagte psykiatriske patienter

SJ‐323

Forekomst og forhold af betydning for smitte med hepatitis B og C samt HIV blandt danske
hæmo‐ og peritonealdialysepatienter (Prevalence of and risk factors for HBV and HCV
infection in Danish haemodialysis and peritoneal dialysis patients)

SJ‐324

Arv, miljø og funktion

SJ‐325

Hvordan motiveres borgere med apopleksi til at udfordre sig selv i ADL‐aktiviteter i
hjemmet? Underspørgsmål: Hvordan kan vi som sundhedsprofessionelle bidrage til
motivationen?

SJ‐326

Kognitiv adfærdsbehandling af svært overvægtige

SJ‐327

Effekten af omega 3‐fedtsyrer fra krill med D3‐vitamin i forhold til selvvurderet livskvalitet,
ADL‐funktion og smertegrad hos kroniske smertepatienter (N3D3)

SJ‐328

Fosfat forstyrrelser hos patienter med nyresten
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SJ‐329

Interventionsundersøgelse vedrørende følge‐hjem ordning til ældre patienter udskrevet fra
Nykøbing Falster Sygehus

SJ‐330

Colon irritable og tarmparasitter: Epidemiologi og patofysiologi. En befolkningsbaseret
undersøgelse

SJ‐331

Tidlig opsporing og tidlig indsats ift. førskolebørn med ADHD. ‐ En non‐farmakologisk
indsats gennem ”TEAMS”‐programmet
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Projekter anmeldt til De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden:
ProjektID

Projekttitel

H‐1‐2012‐001

Standardiserede bevægelser kvantificeret ved hjælp af accelerometre

H‐1‐2012‐002

NIR (near infrared)‐spektroskopi og multifrekvent impedans‐spektroskopi af huden hos
patienter med Type 1 diabetes til detektion af perifer og autonom neuropati

H‐1‐2012‐003

En undersøgelse af plasminogen aktiveringssystemet i blærekræftvæv ‐ et retrospektivt
studie med fokus på prognostiske markører

H‐1‐2012‐004

Klinisk forsøg med ny en pneumokokvaccine (V114) sammenlignet med PNEUMOVAX™ 23
og Prevenar 13™ hos raske voksne i alderen 50 år og derover

H‐1‐2012‐005

Effekt af 1‐84 PTH på restitution og opheling efter proksimal humerus fraktur. En
randomiseret og placebo‐kontrolleret undersøgelse

H‐1‐2012‐006

Effekt af β‐alanin og bikarbonat på præstation og sundhed

H‐1‐2012‐007

Undersøgelser af normal udvikling og funktion af humane germinal‐celler og deres rolle i
udvikling af testikler og testikelkræft

H‐1‐2012‐008

Bestemmelse af den effektive og sikre dosis af ivabradine hos pædiatriske patienter med
dilateret kardiomyopati og symptomatisk kronisk hjertesvigt i alderen fra 6 måneder til 18
år. Et randomiseret, dobbeltblindt, multicenter, placebokontrolleret, fase II/III
dosisbestemmelsesstudie med en PK/PD‐karakterisering og en 1 års evaluering af
effekt/sikkerhed

H‐1‐2012‐009

SA 1022 TRUSTS. Et fase IIb/III‐multicenterforsøg til sammenligning af effekten af
trabectedin indgivet som en 3‐timers eller 24‐timers infusion og doxorubicin til patienter
med fremskredent eller metastatisk ubehandlet bløddelssarkom

H‐1‐2012‐010

Værdien af præoperativ dynamisk lymfeskintigrafi og ultralydskanning med evt.
finnålsbiopsi til identifikation af maligne sentinel node hos patienter med melanom

H‐1‐2012‐011

Klinisk afprøvning af OxyPrem

H‐1‐2012‐012

Bakterier og Håndeksem

H‐1‐2012‐013

Et 3 år varende multicenterforsøg til vurdering af optisk kohærenstomografi som et
effektmål hos patienter med multipel sklerose

H‐1‐2012‐014

Koncentrationen af rifampicin, isoniazid, ethambutol og pyrazinamid i blodet blandt
tuberkulose patienter i Danmark

H‐1‐2012‐015

Effekten af kombineret n. saphenus og n. obturatorius (ramus posterior) blokade vs. n.
saphenus blokade vs. placebo på smerter, opioidforbrug og mobilisering efter total
knæalloplastik

H‐1‐2012‐016

Brugen af FotoSan overfor èn‐seance‐behandling af nekrotisk pulpa med associeret
periradikulær opklaring – in vivo ‐ Et case studie
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H‐1‐2012‐017

HIV Indikator Sygdomme i Europe Studiet. En undersøgelse af forekomsten af HIV indenfor
11 specifikke sygdomme og tilstande indenfor en gruppe patienter, endnu ikke
diagnosticeret med HIV, som søger udredning/ behandling for en af disse sygdomme og
tilstande

H‐1‐2012‐018

Arvelighed ved Tourettes Syndrom – et internationalt multicenter studie

H‐1‐2012‐019

Korrelation mellem fyldningstryk, cardiac output og plasma copeptin hos
udredningspatienter med systolisk hjertesvigt

H‐1‐2012‐020

FÆCES CALPROTECTIN I ENDOSKOPISK AKTIV COLITIS ULCEROSA UNDER OPTIMERING AF
DEN MEDICINSKE BEHANDLING: MARKØR FOR MUCOSAL HELING?

H‐1‐2012‐021

Tuberkulose smitte og latent tuberkulose hos personalet på Lungemedicinsk Afdeling Y
Gentofte Hospital

H‐1‐2012‐022

Phase IIb study on the safety and efficacy of BM32, a recombinant hypoallergenic vaccine
for immunotherapy of grass pollen allergy. Eudract nr.2012‐000442‐003

H‐1‐2012‐023

Vitamin‐D status hos yngre voksne i Danmark. Betydning for knogletæthed, renin‐
angiotensin‐systemet og det sympatiske nervesystem

H‐1‐2012‐024

Pulmonal dysfunktion efter åben hjertekirurgi; Randomiseret klinisk forsøg med fokus på
lungeprotektive interventioner. Eudract.nr. 2011‐006290‐25

H‐1‐2012‐025

Hudens følsomhed for Intenst Pulseret Lys (IPL) til hjemmebrug ‐ betydning af naturlig
pigmenteret og UV‐eksponeret hud

H‐1‐2012‐027

CQVA149A2326: Et forsøg med det formål at sammenligne effekten af og sikkerheden ved
QVA149 én gang dagligt versus samtidig indgift af QAB149 plus NVA237 én gang dagligt
hos patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

H‐1‐2012‐028

Sårheling ved colitis ulcerosa

H‐1‐2012‐029

Identifikation af hovedhalskræftpatienter behov for rehabilitering i overgangen fra
behandling til kontrol

H‐1‐2012‐030

Regulation af leukæmicellers deling og modning

H‐1‐2012‐031

Liraglutid til type 1 diabetikere ‐ Et randomiseret, dobbelt‐blindt, placebo‐kontrolleret
studie af effekten af tillæg af liraglutid til insulin behandling på HbA1c, vægt og
hypoglykæmi hos patienter med dysreguleret type 1 diabetes (Lira‐1 studiet)

H‐1‐2012‐032

Prædiktiv værdi af DNA topoisomerase I og II ved småcellet lunge cancer i udvidet stadie

H‐1‐2012‐033

Betydningen af forskellige modularieter af polyethylen delen for tibial migration og
adaptiv knogle remodellering efter ucementeret total knæ alloplastik ved brug af
Trabeculær Metal Teknologi (TMT) Zimmer Nexgen®, (monoblock vs. Modular design)

H‐1‐2012‐034

Randomiseret kontrolleret blindet undersøgelse af indiske åndedrætsteknikker (SK&P)
anvendt mod depression

H‐1‐2012‐035

Hyperalgesia After Deep Electrical Stimulation ‐ I in pain free subjects (HADES ‐ I)

H‐1‐2012‐036

Tidsforløbet af den blodtrykssænkende effekt af liraglutid behandling ved type 2 diabetes
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H‐1‐2012‐037

Et fase 1 forsøg med flere stigende doser af RO5479599, et humaniseret monoklonalt
antistof mod HER3, som gives alene (del A) eller i kombination med cetuximab (del B) eller
i kombination med erlotinib (del C) til patienter med metastatiske og/eller lokalt
fremskredne, maligne HER3‐positive, solide tumorer af epitelial celleoprindelse. EUDRCT
NR. 2011‐002698‐53

H‐1‐2012‐038

EN UNDERSØGELSE AF VIBRATIONENS BETYDNING FOR MUSKELREFLEKSER I
OVEREKSTREMITETEN

H‐1‐2012‐039

Komme‐hjem projekt. At komme hjem efter en akut medicinsk hospitalsindlæggelse ‐ en
kvalitativ undersøgelse af ældre patienters håndtering af indlæggelsens efterforløb

H‐1‐2012‐040

En retrospektiv respons‐analyse af antihormonbehandlede patienter med fremskreden
brystkræft

H‐1‐2012‐041

Frontotemporal Demens koblet til kromosom 3 (FTD‐3) ‐ en klinisk og paraklinisk
beskrivelse

H‐1‐2012‐042

Biomarkører for hurtig sygdomsforværring hos nydiagnosticerede type 2 diabetikere ‐ et
delstudie af det europæiske projekt DIabetes REsearCh on patient sTratification (DIRECT)

H‐1‐2012‐043

Begrebsvaliditet (construct validity) af en generisk skala til vurdering af
ultralydskompetence

H‐1‐2012‐044

Diagnosticering og vurdering af stenoser i ekstremiteternes blodkar ved hjælp af
vinkeluafhængig flowmåling med ultralyd

H‐1‐2012‐045

Effekten af GLP‐1 hos patienter med maturity‐onset diabetes of the young (MODY)
Eudract nr. 2012‐000592‐17

H‐1‐2012‐046

Et open‐label, randomiseret multicenterforsøg, der sammenligner effekt og sikkerhed af
700 μg dexamethason‐lægemiddelleveringssystemet til det posteriore segment (DEX PS
DDS) med ranibizumab hos patienter med diabetisk maculaødem

H‐1‐2012‐047

Visuel opmærksomhed hos børn med Attention‐Deficit/Hyperactivity Disorder: En
undersøgelse baseret på Theory of Visual Attention

H‐1‐2012‐048

Etablering af stort normalmateriale (Xross) og undersøgelse af årstidsvariations effekt på
øjets funktioner (Seasons)

H‐1‐2012‐049

Betydningen af galdesyrer i tarmen for human GLP‐1 sekretion

H‐1‐2012‐050

Influence of an electric field on the efficacy of Mitomycin C treatment of bladder cancer.
DaBlaCa Study 3

H‐1‐2012‐051

Kan en begrænset FODMAP diæt reducere abdominal‐ og gastrointestinalgener og
forbedre livskvaliteten hos IBD patienter i remission?

H‐1‐2012‐052

Betydningen af vasopressinsystemet for hæmodynamik, vandbalance og prognose ved
kronisk hjerteinsufficiens

H‐1‐2012‐053

Forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem

H‐1‐2012‐054

Elektrokardiografiske ændringer hos patienter i 5‐FU eller capecitabin behandling (ECCA
studiet)
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H‐1‐2012‐055

En fase I undersøgelse af sikkerhed, farmakokinetik og farmakodynamik ved stigende
doser af KPT‐330 – en selektiv hæmmer af nuclear export hos patienter med fremskreden
eller metastaserede solide maligne tumorer. Eudract nr. 2012‐001379‐35

H‐1‐2012‐056

En fase I undersøgelse af sikkerhed, farmakokinetik og farmakodynamik ved stigende
doser af KPT‐330 – en selektiv hæmmer af nuclear export hos patienter med fremskreden
blodkræftsygdom Eudract nr. 2012‐001378‐27

H‐1‐2012‐057

JAK2 exon 12 mutant allelbyrde studie (JETMABS)

H‐1‐2012‐058

Træningstilstandens indflydelse på inkretineffekten

H‐1‐2012‐059

Radium‐223 chlorid (Alpharadin) til patienter med kastrationsresistent (hormonrefraktær),
knoglemetastaserende prostatakræft

H‐1‐2012‐060

Betydningen af vasopressinsystemet for hæmodynamik, vandbalance og prognose ved
kronisk hjerteinsufficiens

H‐1‐2012‐061

Forekomst af IL‐6, gp80, gp130, JAK2 og STAT3, samt ekspressionsniveau af STAT3
regulerede gener i pleomorft adenom

H‐1‐2012‐062

Genotype og vedvarende postherniotomi smerter

H‐1‐2012‐063

Genetiske variationer ved alvorlige bakterielle infektioner hos børn

H‐1‐2012‐064

Resultater af og prognostiske faktorer for glaslegeme‐ og nethindekirurgi udført på
sukkersygepatienter

H‐1‐2012‐065

En fase II‐undersøgelse af irinotecan ugentligt til patienter med lokal avanceret eller
metastatisk HER2‐positiv brystkræft og øget antal kopier af topoisomerase 1 (TOP1)
genet. Eudract. nr. 2012‐002347‐23

H‐1‐2012‐066

En fase II‐undersøgelse af irinotecan ugentligt til patienter med lokal avanceret eller
metastatisk HER2‐negativ brystkræft og øget antal kopier af topoisomerase 1 (TOP1)
genet. Eudract nr. 2012‐002348‐26

H‐1‐2012‐067

Et prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret, placebo‐kontrolleret klinisk forsøg med
intrakoronar infusion af immunselekterede, knoglemarvsafledte Stro3‐mesenkymale
prækursorceller (MPC) til behandling af patienter med ST‐elevationsmyokardieinfarkt.
Eudract.nr.: 2010‐020497‐41

H‐1‐2012‐068

Evaluering af Zilver® Vena™ Venøs Stent

H‐1‐2012‐069

Glykæmisk kontrol og livskvalitet hos børn, teenagere og unge med type 1‐diabetes
mellitus beskrevet i en verdensomspændende tværsnitsundersøgelse i 2012: Indvirkning
af variabler relateret til patientalder, behandling, adfærd og behandlingsstruktur

H‐1‐2012‐070

Myometriets mitokondriefunktion i den normale, overvægtige og diabetiske graviditet –
Et kombineret studie med dyreforsøg og kliniske forsøg

H‐1‐2012‐071

Patienters mestring og rehabilitering efter alkoholbetinget levercoma i samspillet med
sundhedsprofessionelle og pårørende ‐ Et kontrolleret interventions‐ og multicenterstudie

H‐1‐2012‐072

Ethyl ester Versus Triglyceride formulations of long‐chained omega‐3 fatty acids in
hypertriglyceridemia – a randomized placebo‐controlled clinical trial (EVT) EudraCT
number: 2012‐003029‐11
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H‐1‐2012‐073

Effekten af Adductor‐Kanal‐Blokade vs placebo på smerter, gangfunktion og
morfinforbrug efter total knæalloplastik som led i en multimodal smertebehandling
Eudract nr.: 2012‐002704‐41

H‐1‐2012‐074

Moderat motions indvirkning på blodsukkeret hos type 2 diabetikere og raske kontroller

H‐1‐2012‐075

Et åbent multicenterforsøg, der har til formål at give tidlig adgang til behandling med
everolimus i kombination med exemestan til postmenopausale kvinder med østrogen
receptor positiv lokal fremskreden eller metastatisk brystkræft, som er progredieret efter
tidligere endokrin behandling Eudract nr. 2012‐000073‐23

H‐1‐2012‐076

Fysiologiske effekter af inhaleret terbutalin på præstationen hos eliteatleter uden astma

H‐1‐2012‐077

Involvering af centralnervesystemet hos børn med blodkræft

H‐1‐2012‐078

Effekt af rifaximin på inflammation og hæmodynamik hos patienter med levercirrose.
Original titel: Intestinal decontamination with rifaximin. Effects on the inflammatory and
circulatory state in patients with cirrhosis and ascites – A randomised controlled clinical
study Eudract nr.: 2012‐002890‐71

H‐1‐2012‐079

”Tidlig klinisk afprøvning af tolerabilitet ved behandling af metastatisk kræft udgående fra
urinvejene med en ny kombination: standardcytostatika vinflunin med tillæg af
kræftlægemidlet sorafenib” Eudract. nr. 2011‐004389‐14

H‐1‐2012‐080

Ændring i Difussion Tensions Imaging med Magnet Resonans Imaging hos patienter med
REM Sleep Behavior Disorder og patienter med Parkinsons sygdom

H‐1‐2012‐082

Screening for behandling af fremskredent hjertesvigt (SEE‐HF) (Originaltitel: Screening for
Advanced Heart Failure Treatment – SEE‐HF)

H‐1‐2012‐083

Evaluering af cobas® MRSA/SA Test til påvisning af Staphylococcus aureus i patientprøver.
Et multi‐center studie

H‐1‐2012‐084

Neuromotorisk strategi, ambulatorisk funktionsniveau og klinisk status hos patienter med
Parkinsons sygdom før, under og efter 16 ugers intensiv motorisk træning

H‐1‐2012‐085

Styrketræning til patienter indlagt med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom i exacerbation

H‐1‐2012‐086

Prospektiv registrering af patienter med meningitis og encephalitis – en klinisk
epidemiologisk forskningsdatabase. Identifikation af prognostisk klinik og paraklinik samt
betydning af behandlingsstrategi

H‐1‐2012‐087

En forsøgsforlængelse med henblik på at vurdere seks måneders standardbehandling efter
afslutning af 18 måneders behandling med BA058 eller placebo i protokol BA058‐05‐003,
Eudract nr. 2012‐002216‐10

H‐1‐2012‐088

Akut effekt af nordiske bær på glukose‐ og insulinrespons, appetitregulerende hormoner,
metabolitter, subjektiv appetitfølelse og ad libitum energiindtagelse

H‐1‐2012‐089

Værdien af Confocal Laser Endomicroscopy til vurdering af kronisk inflammatorisk
tarmsygdom ‐ en ny endoskopisk metode

H‐1‐2012‐090

Na+/K+‐pumpens indvirkning på træthed under muskelarbejde hos raske mænd

H‐1‐2012‐091

Undersøgelse af effekten af L‐arabinose i flydende og fast måltid på glukoseomsætningen
hos raske mænd
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H‐1‐2012‐092

Effekten af øget versus fikseret omdrejningshastiged på maksimal iltoptagelse hos
hjertesvigtspatienter med kontinuerlig flow venstre ventrikel assist devic

H‐1‐2012‐093

Trigeminus neuralgi ‐ kliniske karakteristika, neuroanatomiske abnormaliteter og deres
relation til effekt af medicinsk og kirurgisk behandling

H‐1‐2012‐094

CEREBRAL OXIMETRI HOS NYFØDTE ‐ Sammenligning af OxyPrem vs. 1.2 og INVOS 5100C’s
absolutte værdier, følsomhed for lav iltmætning samt reproducerbarhed

H‐1‐2012‐095

Primære cilier og signalering i Tuberøs Sklerose Complex samt identificering af nye
sygdoms‐gener

H‐1‐2012‐096

Et randomiseret, dobbeltblindet fase 3‐multicenterforsøg med aktiv referencegruppe til
sammenligning af effekten, sikkerheden og tolerabiliteten af ITCA 650 over for sitagliptin
som tillægsbehandling til metformin hos patienter med type 2‐diabetes. Eudract nr. 2012‐
002117‐19

H‐1‐2012‐097

1. trimester screening for præeklampsi blandt førstegangsfødende

H‐1‐2012‐098

Postoperativt forløb efter laparoskopisk hysterektomi ved dyb neuromuskulær blokade og
lavt intraabdominalt tryk (Smerte‐ og sikkerhedsstudiet)

H‐1‐2012‐099

OTOS‐projekt: Afprøvning af 3D‐scanner – 3Shape OTOS ‐ til direkte scanning af
øregangen

H‐1‐2012‐100

Biomarkører for hurtig sygdomsforværring hos nydiagnosticerede type 2 diabetikere ‐ et
delstudie af det europæiske projekt DIabetes REsearCh on patient sTratification (DIRECT)

H‐1‐2012‐101

”Findes der en fælles oprindelse for lymfoid og myeloid cancer?”

H‐1‐2012‐102

VALIDERING AF MÅLING AF OP‐ OG NEDBRYDNINGSHASTIGHEDEN AF MUSKELPROTEIN

H‐1‐2012‐103

Sygdomsmekanismer og helbredseffekter ved placentær malaria

H‐1‐2012‐104

Maksimal isometrisk kraft af m. quadriceps femoris og adduktormuskulaturen efter
blokade af nervus saphenus i adduktorkanalen

H‐1‐2012‐105

Dynamiske ændringer i nyrefunktionen under sympatisk nerveaktivering hos raske mænd
med særlig vægt på nyre‐adrenoceptor receptor‐medierede virkninger

H‐1‐2012‐106

Har astma fænotyperne betydning for sygdomskontrol

H‐1‐2012‐107

Testikelcancer og risiko for udvikling af germinalcelle cancer i modsidige testikel ‐ et
nationalt kohorte studie

H‐1‐2012‐108

Inflammation og stofskifteregulering

H‐1‐2012‐109

Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet, multicenterforsøg med sammenligning af oral
MLN9708 plus lenalidomid og dexamethason versus placebo plus lenalidomid og
dexamethason hos voksne patienter med recidiveret og/eller refraktær myelomatose.
Eudract. nr. 2011‐005496‐17

H‐1‐2012‐110

The influence of phthalates on cytokine production in human thyroid cells

H‐1‐2012‐111

F‐Calprotectin måling ved inflammatorisk tarmsygdom ‐er døgnvariation og timingen en
faktor?
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H‐1‐2012‐112

Sygeplejefaglig opfølgning af patienter, der har gennemgået en total knæalloplastik ‐ et
randomiseret forsøg

H‐1‐2012‐113

Protokol SA 1216 PAGIST SSG XXI Pazopanib hos patienter avanceret gastrointestinal
stromal tumor (GIST) modstandsdygtig overfor imatinib og sunitinib – et ikke‐
sammenlignende fase II multicenter forsøg i Skandinavisk Sarkom Gruppe. Sponsor: SSG
(Scandinavisk Sarkom Gruppe) Eudract nr. 2011‐004404‐37

H‐1‐2012‐114

Bedre metoder til at finde familier med arvelig tarmkræft

H‐1‐2012‐115

Afbildning, modulation og modellering af udvælgelse af handlinger

H‐1‐2012‐116

Effekten af begrænset medicinindtag sammenlignet med 2 måneders medicinfrihed på
medicinoverforbrugshovedpine

H‐1‐2012‐117

Oplæring af medicinstuderende i vaginal ultralyd med simulator NB DER ER TALE OM ET
MEDICINSK UDDANNELSESPROJEKT SOM IKKE INVOLVERER FORSØG PÅ PATIENTER

H‐1‐2012‐118

Tværsektoriel, brugerinddragende forebyggelse af funktionstab hos korttidsindlagte,
ældre medicinske patienter

H‐1‐2012‐119

Betydningen af protein kinase A for muskelvækst i forbindelse med 10 ugers
styrketræning hos mænd

H‐1‐2012‐120

Udvikling af åreforkalkning hos patienter som tidligere er behandlet for sygdomme i
skjoldbruskkirtlen med Radiojod eller kirurgi

H‐1‐2012‐121

Endokrin funktion hos patienter med dystrofia myotonica type 1 – follow up

H‐1‐2012‐122

Effekten af UHT behandlet mælk på blodlipid profil

H‐1‐2012‐123

Inkretinhormonernes ekstrapancreatiske effekter hos mennesker ‐ betydning for effektiv
gastrointestinalmedieret glukosedeponering

H‐1‐2012‐124

Ultralydsskanning af lunger hos akut indlagte børn med lungebetændelse

H‐1‐2012‐125

NN9535‐3744 SUSTAIN™ 6 Et langtids‐, randomiseret, dobbeltblindt, placebo‐kontrolleret,
multinationalt, multicenterforsøg til evaluering af kardiovaskulære og andre resultater på
lang sigt med semaglutid hos forsøgspersoner med type 2‐diabetes. Eudract nr. 2012‐
002839‐28

H‐1‐2012‐126

Betydningen af en tværfaglig ernæringsindsats til ældre i plejebolig og hjemmepleje

H‐1‐2012‐127

Ultralydsundersøgelse og koncentrationsmålinger af cirkulerende biomarkører, som
metode til at diagnostisere og prædiktere relaps hos reumatoid artrit (RA) patienter, der
er under nedtrapning af biologisk behandling

H‐1‐2012‐128

Måling af biomarkører ved neuroendokrine tumorer

H‐1‐2012‐129

Undersøgelse af follistatins rolle som endokrint signal, der frigives fra leveren

H‐1‐2012‐130

Fedt‐ og sukkerstofskiftet under fysisk aktivitet, med og uden L‐carnitin hos patienter med
carnitin transporter defekt

H‐1‐2012‐131

Betydning af kapillærantal for musklers insulinfølsomhed og ydeevne
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H‐1‐2012‐132

Protokol I4V‐MC‐JADW: Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, fase 3 forsøg
til evaluering af effekt og sikkerhed af baricitinib (LY3009104) hos patienter med moderat
til svær aktiv leddegigt (reumatoid artrit) som tidligere har haft utilstrækkelig respons på
behandling med tumor nekrosefaktor hæmmere

H‐1‐2012‐133

En randomiseret, open‐label, fase 3 undersøgelse af A+AVD versus ABVD som frontlinje
behandling hos patienter med avanceret klassisk Hodgkins lymfom

H‐1‐2012‐134

Identifikation af metabolitter/compliance‐markører i almindelige fødevarer

H‐1‐2012‐135

Effekt af kolloidet Macrodex versus krystalloid på koagulation ved elektiv urologisk kirurgi.
Et randomiseret klinisk studie

H‐1‐2012‐136

Postprandial lipidemia in carriers of R82C in CD300LG

H‐1‐2012‐137

Etablering og anvendelse af explant metodologi til præklinisk selektion af nye potente
lægemiddelkandidater til behandling af patienter med kronisk inflammatorisk
tarmbetændelse

H‐1‐2012‐138

Et randomiseret, dobbeltblindet parallelgruppeforsøg med 12 ugers behandling til
vurdering af effekten og sikkerheden af QMF149 (150 µg/160 µg én gang daglig)
sammenlignet med salmeterolxinafoat/fluticasonpropionat (50 µg/500 µg to gange daglig)
hos forsøgsdeltagere med kronisk obstruktiv lungesygdom

H‐1‐2012‐139

Biomarkørpanelet MBDA, som metode til at vurdere sygdomsaktivitet samt ændringer
heri hos patienter med reumatoid artrit, sammenlignet med kliniske og billeddiagnostiske
metoder

H‐1‐2012‐140

Behandling af antipsykotika‐associeret fedme med en GLP‐1‐analog ‐TAO‐studiet

H‐1‐2012‐141

Ekspression af C4.4A og Haldisin i neoplastiske og ikke‐neoplastiske hudlæsioner

H‐1‐2012‐143

Type 2 diabetes associerede genvarianter og inkretineffekten

H‐1‐2012‐144

Højproteinkost i forbindelse med træning hos ambulante KOL patienter

H‐1‐2012‐145

Bioaktive forbindelser i fuldkorn; Optagelse og indvirke på vægtregulering og
immunsystemet

H‐1‐2012‐146

Randomiseret, kontrolleret studie omhandlende effekten af peroral præoperativ
immunonutrition på komplikationer og indlæggelsestid hos elektive kirurgiske patienter
med pancreas cancer

H‐1‐2012‐147

Validering af CABPad (Cognitive Assessment at Bedside for iPad); et iPad baseret
neuropsykologisk test værktøj til patienter med blodprop i hjernen

H‐1‐2012‐148

Integrative systems biology analysis of heterogeneous data types for diabetes mellitus

H‐1‐2012‐149

Udvikling af et smertemålingsinstrument til patienter med svær traumatisk hjerneskade

H‐1‐2012‐150

Effekt af kvinders overgangsalder på muskler og kredsløb: betydningen af fysisk aktivitet

H‐1‐2012‐151

En undersøgelse af konditionstrænings effekt på søvnen hos personer med leddegigt

H‐1‐2012‐152

En åben multicenterforsøgsforlængelse til vurdering af sikkerheden ved og effekten af
AMG 145 på lang sigt – OSLER 2
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H‐1‐2012‐153

GLP‐1’s glukagonostatiske potens og dennes glukoseafhængighed hos patienter med non‐
alcoholic fatty liver disease

H‐1‐2012‐154

MK‐5172 i kombination med MK‐8742 +/‐ RBV

H‐1‐2012‐155

Søvnforstyrrelser i relation til akut divertikulitis

H‐2‐2012‐001

TNF‐α inhiberende lægemidler, antistofdannelse og behandlingssvigt hos patienter med
psoriasis

H‐2‐2012‐002

StenoDot ‐ En prospektiv observationel undersøgelse af sammenhændgen mellem plasma
D‐vitamin og udvikling og progression af komplikationer hos patienter med diabetes
tilknyttet Steno Diabetes Center

H‐2‐2012‐004

Et prospektivt, randomiseret, undersøgerblindet fase III‐multicenterforsøg med
sammenligning af en NMJ‐målrettet (neuromuscular junction) teknik til injektion af
dysport ved spasticitet i øvre ekstremiteter efter apopleksi eller traumatisk hjerneskade
og den teknik, der anvendes i aktuel klinisk praksis ‐ NMJ‐forsøget

H‐2‐2012‐006

Undersøgelse af den motoriske arbejdshukommelse og behandlingen af feedback under
motorisk indlæring

H‐2‐2012‐007

ET RANDOMISERET, DOBBELTBLINDT, AKTIV‐ OG PLACEBOKONTROLLERET, MULTICENTER‐
FASE IV‐FORSØG MED HENBLIK PÅ AT VURDERE DEN NEUROPSYKIATRISKE SIKKERHED VED
OG EFFEKT AF 12 UGERS VARENICLINTARTRAT 1 MG B.I.D. OG
BUPROPIONHYDROCHLORID 150 MG B.I.D. TIL RYGESTOP HOS FORSØGSPERSONER MED
OG UDEN TIDLIGERE PSYKIATRISKE LIDELSER

H‐2‐2012‐008

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, 52‐ugers fase III‐ og
multicenterforsøg med det formål at vurdere effekten af og sikkerheden ved belimumab
(HGS1006) indgivet subkutant (s.c.) til forsøgspersoner med systemisk lupus
erythematosus (SLE). Protokol HGS1006‐C1115

H‐2‐2012‐009

MRI ved Intracerebral Haemorrhagi (ICH)

H‐2‐2012‐010

Et åbent forsøg med det formål at vurdere sikkerheden ved samt tolerabiliteten af
AFQ056 på lang sigt hos unge patienter med fragilt X‐syndrom

H‐2‐2012‐011

Betydning af fysiske arbejdskrav for udvikling af muskelskeletbesvær

H‐2‐2012‐012

NLG‐MCL5 (MARiT) Rituximab, high Dose AraC and dexamethasone or betamethasone
followed by BEAM in high‐risk Mantle Cell lymphoma patients 18‐65 years. A Nordic
Lymphoma Group phase‐II trial

H‐2‐2012‐013

Akut høj‐risiko lungeemboli ‐ Optimal behandlingsstrategi

H‐2‐2012‐014

Hjertets volumenændringer ved ændring af PEEP hos respiratorpatienter – undersøgt ved
magnetisk resonans billedanalyse

H‐2‐2012‐015

Endokrine mekanismer bag den antidiabetiske effekt af duodenal‐jejunal bypass sleeve

H‐2‐2012‐016

En undersøgelse af risikofaktorer, søvnforstyrrelser, hypokretinkoncentration samt
genotyper ved klyngehovedpine

H‐2‐2012‐017

Molecular autopsy and DNA sequencing of heritable cardiomyopathic and channelopathic
causes of sudden cardiac death in younger individuals
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H‐2‐2012‐018

Dansk titel: Døgnvariation af 8‐oxodG og 8‐oxoGuo, biomarkører for oxidativt stress.
Forkortelse: DIVA88

H‐2‐2012‐019

FÆCES CALPROTECTIN OG MUCOSAL HELING VED COLITIS ULCEROSA

H‐2‐2012‐020

Refraktive ændringer og komplikationer ved operation for makulahul / epiretinal fibrose
og grå stær

H‐2‐2012‐021

Genoptræning i hjemmet til patienter med svær hjerteinsufficiens ‐ et tværsektorielt
randomiseret klinisk studie

H‐2‐2012‐022

REMOVAL: Reduktion af karskader ved behandling med metformin til patienter med type
1 diabetes

H‐2‐2012‐024

Genomewide Association Study on g

H‐2‐2012‐025

Perfusion – Pressure – Cerebral – Infarct (PPCI) trial. Indflydelsen af perfusionstryk under
ekstrakorporal perfusion på antallet og størrelsen af postoperative cerebrale infarkter
vurderet ved magnetisk resonans undersøgelse

H‐2‐2012‐026

Faktor XIII’s rolle under heling af colitis ulcerosa

H‐2‐2012‐027

Social kognition og præstationsovervågning hos børn og unge med anoreksi

H‐2‐2012‐028

Alkohol og ældres psykiske sygdom

H‐2‐2012‐029

Knæledsalloplastik i en 5‐årig periode hos patienter med slidgigt i knæ. Et opfølgende
langtidsstudie hos patienter fra studiet CL3‐12911‐018.

H‐2‐2012‐030

Undersøgelse af forekomst af atrieflimmer ‐sammenligning af målemetoderne korttids‐
EKG, holtermonitorering og tommel‐EKG

H‐2‐2012‐031

Optisk koherens tomografi (OCT) og nær‐infrarød spektroskopi (NIRS) hos patienter med
non‐ST‐elevations akut koronar syndrom (AKS). Acronym: ONCE. En undersøgelse af
muligheden for at identificere patienter med øget risiko for kardiale hændelser og
effekten af distal beskyttelse hos patienter med non‐ST‐elevations AKS

H‐2‐2012‐032

Myoglobin og kreatinkinase stigning efter fysisk arbejde hos patienter med Becker
muskeldystrofi og McArdle sygdom

H‐2‐2012‐033

HIT‐projekt. Hjerte Insufficiens behandling via Telemedicin

H‐2‐2012‐034

Effekt af avanceret kredsløbsstøtte til patienter med akut myokardieinfarkt kompliceret af
kardiogent shock

H‐2‐2012‐035

Mitokondrie‐belastningstest: Valideringsstudie af forsøgspersoner med Huntingtons
sygdom (HD) vs. kontrolpersoner

H‐2‐2012‐036

Effekten af sen naloxon‐infusion på sekundær hyperalgesi efter en førstegrads
varmeskade

H‐2‐2012‐037

Prospektiv undersøgelse af diffusionsvægtet MR diagnostik af levermetastaser udgået fra
kolon cancer – Perspektivering ud fra sundhedsøkonomi og patientoplevelse

H‐2‐2012‐038

Model til vurdering af kompetence indenfor ultralyd‐skanning

H‐2‐2012‐039

Vektor Flow som ny metode til estimering af blodets hastighed og kompleksitet omkring
hjerteklapper
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H‐2‐2012‐040

A clinical investigation examining the performance and handling of new 2‐piece ostomy
products in 25 people with ileostomy

H‐2‐2012‐041

Akut effekt af lav intenst styrketræning på mælkeprotein induceret muskel protein
syntese respons i ældre mænd

H‐2‐2012‐042

Et multicenter, internationalt, randomiseret, dobbelt‐blindt, Alendronat‐kontrolleret
forsøg for at fastlægge effekten og sikkerheden af AMG 785 i behandling af
postmenopausale kvinder med osteoporose

H‐2‐2012‐043

Betydningen af Achillessenens vægtsstangsarm og lægmusklens arkitektur for
løbeøkonomien hos løbere

H‐2‐2012‐044

Genetiske polymorfiers betydning for senfølger efter behandling for testikelkræft

H‐2‐2012‐045

Dette er en forespørgsel Reproducerbarhed af blodtryksforskel mellem armene (IAD). Et
observationsstudie

H‐2‐2012‐046

Diabetes Mellitus, type 2 ‐ Kvalitetssikring af behandling og rehabilitering på
sundhedscentre

H‐2‐2012‐047

Kvantifikation af væskevolumenmålinger i underekstremiteterne målt med elektrisk
impedans hos diabetespatienter med fodsår i forbindelse med hyperbar
oxygenbehandling

H‐2‐2012‐048

Fysisk træning ved atrieflimren ‐ et multidisciplinært interventionsstudie

H‐2‐2012‐049

Et ikke‐blindet, multicenter‐, fase II‐forsøg med to kohorter til vurdering af effekten og
sikkerheden af pertuzumab, der anvendes i kombination med trastuzumab og vinorelbin
til førstelinjebehandling af patienter med fremskreden (metastatisk eller lokalt
fremskreden), HER2‐positiv brystkræft. Eudract nr. 2011‐003308‐18

H‐2‐2012‐050

Den personlige cancer ‐ Identifikation af miRNA targets af betydning for metastaseringen
af cancerstamceller i planocellulære hoved‐hals cancere

H‐2‐2012‐051

Association mellem bakteriel kolonisering hos nyfødte og luftvejssymptomer i første
leveår

H‐2‐2012‐052

TARGIT‐E(lderly) (ældre) Fase II studie af intraoperativ strålebehandling (IORT) til ældre
patienter med små brystcancere

H‐2‐2012‐053

Faktorer af betydning for overlevelse efter ankomst til hospital for patienter med
hjertestop uden for hospital

H‐2‐2012‐054

Sammenligning af patienter med hjertestop uden for hospital og ST‐elevations
myokardieinfarkt vs. patienter med ST‐elevations myokardieinfarkt uden hjertestop (ca‐
se‐kontrol studie)

H‐2‐2012‐055

Sammenligne ultralydsvejledt blokade af plexus brachialis effekt i hhv. supraklavikulær og
lateral infraklavikulær og axillaris niveau ved en single‐shot multiinjektionsteknik til
underarmskirurgi fra midt humerus

H‐2‐2012‐056

Påvisning af faktorer associerede med at genoplivning lykkes ved hjertestop uden for
hospital
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H‐2‐2012‐057

A Multicenter, Multinational, Extension Study to Evaluate the Long‐Term Efficacy and
Safety of BMN 110 in Patients with Mucopolysaccharidosis IVA (Morquio A Syndrome)

H‐2‐2012‐058

Immuncellekarakterisering hos patienter med malignt malanom behandlet med enten
Ipilimumab eller Vemurafenib

H‐2‐2012‐059

Endokrine mekanismer bag den antidiabetiske effekt af duodenal‐jejunal bypass sleeve

H‐2‐2012‐060

Udvikling af metoder til bevarelse af fertiliteten hos præpubertale drenge med risiko for
udslukt testes funktion

H‐2‐2012‐061

MADIT‐CRT LONG‐TERM INTERNATIONAL FOLLOW‐UP REGISTRY (MADIT‐CRT LIFR)

H‐2‐2012‐062

Hypoglykæmiassocierede EEG forandringer i dagtimerne og om natten hos børn – et pilot
forsøg

H‐2‐2012‐063

Ultralydsvejledt blokade af nervus femoralis hhv. nervus saphenus og ramus posterior
nervus obturatorius som postoperativ smertebehandling i forbindelse med forreste
korsbåndsrekonstruktion

H‐2‐2012‐064

The effect of gluten on gut microbiome and metabolic health

H‐2‐2012‐065

The effect of whole grain on gut microbiome and metabolic health

H‐2‐2012‐066

Vitamin D deficency and the risk of pregnancy complications (D‐vitamin mangel og
risikoen for svangerskabekom0plikationer)

H‐2‐2012‐067

Effekten af fysioterapi til behandling af fækal inkontinens ‐ et randomiseret, kontrolleret
studie

H‐2‐2012‐068

Behandling af type 1 diabetes med liraglutid. Effekt på glykæmisk kontrol samt
modregulation og kognitiv funktion under hypoglykæmi

H‐2‐2012‐069

Mechanisms and markers in GBM response to bevacizumab treatment

H‐2‐2012‐070

Et enkelt‐armet, open‐label, fase II‐forsøg til vurdering af sikkerheden af vismodegib (GDC‐
0449), hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk basal celle karcinom
(hudkræft). Eudract nr. 2011‐000195‐34

H‐2‐2012‐071

Mycobacterium Tuberkulose smitte og latent tuberkulose hos personalet på
Lungemedicinsk Afdeling Gentofte Hospital

H‐2‐2012‐072

En randomiseret, dobbelt‐blind, placebo‐kontrolleret, fase 2 undersøgelse af BA058
Præsenteret som en Coated Transdermal mikrostruktureret Transdermal Delivery System
(BA058 Transdermal) hos raske postmenopausale kvinder med osteoporose

H‐2‐2012‐073

Effekten af liraglutid på glukosetolerance og risiko for type 2 diabetes hos kvinder med
tidligere gestationel diabetes

H‐2‐2012‐074

Risikofaktorer og livskvalitet hos kvinder i forbindelse med aldringsrelaterede sygdomme:
et prospektivt epidemiologisk studie (PERF II)

H‐2‐2012‐075

”Hormonforstyrrende stoffer under graviditeten” (baseret på kvinder som modtager
blodtransfusion til barnet under graviditeten)

H‐2‐2012‐076

Betydning af hormonforstyrrende stoffer under graviditeten (baseret på kvinder, som skal
have taget fostervandsprøven)
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H‐2‐2012‐077

GUT18S

H‐2‐2012‐078

Clinical survey of the new Ponto wide implant from Oticon Medical

H‐2‐2012‐079

SoSu‐Liv, Mobile medier til sundhedsfremme blandt Social‐ og Sundhedsassistenter.

H‐2‐2012‐080

Sammenligning af to forskellige analyseprincipper: Cobas 4800 (Roche A/S) og HC2 analyse
(Qiagen A/S). Sidstenævnte anvendes i dag i rutinediagnostik. Analysen anvendes til
undersøgelse af HPV typer som øger risiko for cervix cancer i kvinder som er til kontrol
efter konus eller som har ASCUS og er ≥ 30 år

H‐2‐2012‐081

Et dobbelt‐blindt randomiseret, placebo‐ og ezetimib‐kontrolleret multi‐center forsøg
med henblik på at vurdere sikkerhed og effekt af lipidsænkende monoterapi med AMG
145 til forsøgspersoner med en 10‐års Framingham risikoscore på 10 % eller derunder

H‐2‐2012‐082

Det autonome nervesystem og koagulation: Betydning af milten og leveren for aktivering
af koagulationssystemet

H‐2‐2012‐083

Glukokortikoiders indvirkning på in vivo syntesen af calprotectin, S100A8 og S100A9 i
leukocytter på mRNA og proteinniveau. Forenklet titel: Indvirkningen af Glukokortikoider
(binyrebarkhormon) på dannelsen af proteinet calprotectin

H‐2‐2012‐084

TNF‐alfa hæmmeres indvirkning på in vivo syntesen af calprotectin, S100A8 og S100A9 i
leukocytter på mRNA og proteinniveau . Forenklet tite:l Indvirkningen af TNF‐alfa
hæmmere (biologiske lægemidler) på dannelsen af proteinet calprotectin

H‐2‐2012‐085

AMPK aktivering i enkelte muskelfibre efter akut arbejde ved to forskellige intensiteter

H‐2‐2012‐086

Sygdomsaktivitet efter ophør af behandling med natalizumab. En registerundersøgelse

H‐2‐2012‐087

Evaluering af administration af lavdosis adrenalin på intraoperativ blødning hos patienter
der gennemgår primær total hoftealloplastik – et randomiseret studie

H‐2‐2012‐088

Diagnostisk nøjagtighed 256‐slice CT‐koronarangiografi og magnetisk resonans stress
perfusions test hos patienter mistænkes for koronararteriesygdom og patienter med
nyopstået venstre ventrikel dysfunktion GLOstrup PERfusions studium (GLOPER)

H‐2‐2012‐089

Plasmas virkning på endothelet hos raske frivillige – et pilotstudie

H‐2‐2012‐090

Testikelfunktionen hos frugtbare mænd – En undersøgelse af normale pars
forplantningsevne

H‐2‐2012‐091

Testikelfunktionen hos mænd med nedsat sædkvalitet

H‐2‐2012‐092

Testiklernes, binyrernes og hypofysens kapacitet for hormonproduktion hos fertile og
infertile mænd samt mænd fra normalbefolkningen (TBH‐undersøgelsen)

H‐2‐2012‐093

Et åbent fase I multicenter lægemiddelinteraktionsforsøg, der har til formål at undersøge
CYP1A2 hæmmeren fluvoxamins effekt på dovitinibs (TKI258) farmakokinitik hos patienter
med fremskredne solide tumorer

H‐2‐2012‐094

Forekomst af resistente bakterier hos præ‐operative patienter før og efter præoperativ
profylakse

H‐2‐2012‐095

Endokrine mekanismer bag den antidiabetiske effekt af duodenal‐jejunal bypass sleeve
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H‐2‐2012‐096

Et randomiseret, dobbeltblindet parallelgruppeforsøg med det formål at vurdere effekten
af og sikkerheden ved SAR236553/REGN727 versus ezetimib hos patienter med høj
kardiovaskulær risiko og hyperkolesterolæmi, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med
statinbehandling

H‐2‐2012‐097

Afbildning, modulation og modellering af bevægelseskontrol

H‐2‐2012‐098

Endoskopisk ultralydvejledt nåle‐baseret konfokal laser endomikroskopi til diagnosticering
af kræft i bugspytkirtlen

H‐2‐2012‐099

Et 6‐måneders, randomiseret, åbent multicenter‐ og parallelgruppeforsøg med det formål
at sammenligne effekten af og sikkerheden ved en ny formulering af insulinglargin med
Lantus® hos insulinnaive patienter med type 2‐diabetes mellitus, som ikke er tilstrækkeligt
kontrolleret med antihyperglykæmisk medicin, der ikke indeholder insulin, med en 6‐
måneders udvidet sikkerhedsperiode Protokol nr.: EFC12347

H‐2‐2012‐100

Effekt af intens og reduceret træning på præstationsevne samt muskulære og vaskulære
tilpasninger hos kvindelige elite fodboldspillere

H‐2‐2012‐101

Et 6‐måneders, randomiseret, åbent multicenter‐ og parallelgruppeforsøg med det formål
at sammenligne effekten af og sikkerheden ved en ny formulering af insulinglargin med
Lantus® injiceret om morgenen eller aftenen hos patienter med type 1‐diabetes mellitus,
med en 6‐måneders udvidet sikkerhedsperiode Protokol nr.: EFC12456

H‐2‐2012‐102

Forbedring af inflammation og mikrobe indhold hos patienter med svær astma efter
behandling med Termoplastik. På engelsk The effect of thermoplasty on asthma severity
in relation to the airway microbiome in patients with severe asthma

H‐2‐2012‐103

Hudens følsomhed for Ultraviolet lys (UV) efter IPL (Intenst Pulseret Lys) eksponering

H‐2‐2012‐104

Home‐based, interactive training of premature infants (Interaktiv hjemmetræning af for
tidligt fødte børn)

H‐2‐2012‐105

Når livet gør ondt – et mixed method study af helbred, livskvalitet og ressourcer hos 8‐
15årige børn, når en forælder har kræft

H‐2‐2012‐106

Et fase 1‐, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg til evaluering af CNTO
3157 hos raske og astmatiske forsøgspersoner, som er blevet inokuleret med human
rhinovirus type 16

H‐2‐2012‐107

Undersøgelse af perfusionen i benene med blodflowmetri og distal trykmåling

H‐2‐2012‐108

Mutationer i Melanocortin 4 receptoren og fedme‐relaterede følgesygdomme

H‐2‐2012‐109

Integrinprofil ved metastaserende kolorektal cancer og kolorektale levermetastaser

H‐2‐2012‐110

Test af potentielle lægemiddelkandidater i sundhedsvidenskabelige in vitro forsøg

H‐2‐2012‐111

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg til vurdering af sikkerhed,
tolerabilitet (evnen til at tåle) og effekt ved behandling med AMG 181 til patienter med
moderat til svær aktiv Crohns sygdom (kronisk betændelse i mavetarmkanalen)

H‐2‐2012‐112

Effekten af motivationssamtaler og SMS‐påmindelser på stillesiddende tid hos personer
med leddegigt. Et randomiseret prospektivt interventionsstudie
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H‐2‐2012‐113

Feasibility studie: Endoskopisk nedtagning af LIMA via enkelt port subxiphoidal adgang er
mulig

H‐2‐2012‐114

Kredsløbsrespons i forbindelse med et kirurgisk indgreb i generel anæstesi

H‐2‐2012‐115

Træning til ældre medicinske patienter under og efter indlæggelse

H‐2‐2012‐116

Isolation af celler fra brystmælk

H‐2‐2012‐117

Det drejer sig om en Forespørgelse angående projektet med titlen: "The Damato
Testvision – A possible visual field test for screening"

H‐2‐2012‐118

Det neurobiologiske grundlag for ejerskabsfølelsen

H‐2‐2012‐119

Sammenhæng mellem antal kopier af topoisomerase 1 genet (TOP1) i væv fra
primærtumor versus metastaser hos patienter med recidiv af brystkræft

H‐2‐2012‐120

Diagnostisk accuracy af analyse af flygtige kemiske forbindelser med elektronisk næse i
tidlig opsporing af luftvejsinfektioner og sygdom hos patienter med cystisk fibrose og
primær cilie dyskinesi, et case‐referent cross‐sectional studie

H‐2‐2012‐121

Kognitiv adfærdsbehandling af svært overvægtige

H‐2‐2012‐122

Betydningen af Interleukin‐7 receptor polymorfier for immunregulationen

H‐2‐2012‐123

Et 48‐ugers, randomiseret, åbent fase 3B forsøg til undersøgelse af effekt og sikkerhed af
ATV/RTV plus 3TC sammenlignet med ATV/RTV plus TDF/FTC hos HIV‐inficerede
behandlingsnaive patienter efterfulgt af 48‐ugers periode med ATV/RTV plus 3TC
behandling.

H‐2‐2012‐124

Variations in plasma concentration in patients with non small cell lung cancer on fixed
dose erlotinib

H‐2‐2012‐125

Effekten af dexamethason i kombination med parace‐tamol og ibuprofen som
adjuverende, postoperativ smertebehandling efter diskusprolapskirurgi. Eudract nr.2012‐
004181‐18

H‐2‐2012‐126

Eisenmenger Syndrome in the Nordic Countries: Advanced treatment and Mortality 19xx‐
2011

H‐2‐2012‐127

Weight management interventions for obese women and the live birth outcome of In
Vitro Fertilization (IVF): a randomised controlled trial

H‐2‐2012‐128

Test og udvikling af metoder til klinisk PET‐MR skanning

H‐2‐2012‐129

Transfer af færdigheder fra ultralydssimulator til laparoskopisimulator

H‐2‐2012‐130

Yngre lægers erfaringer og udfordringer med anvendelse og oplæring i gynækologisk‐
obstetriske ultralyd

H‐2‐2012‐131

Neurobiologisk grundlag for fleksibel handlingskontrol hos raske forsøgspersoner

H‐2‐2012‐132

Mycoplasma epidemi blandt børn indlagt på børneafdeling i 2010‐2011; kan ændret
epidemiologi og klinisk præsentation dokumenteres og skyldes skift i Mycoplasma
genotype?

H‐2‐2012‐133

PTHrP niveau i blodet hos patienter i hæmodialyse
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H‐2‐2012‐134

Optimering af nålebiopsiers prognostiske værdi ved prostatacancer – betydning af
genmutationen TMPRRS2‐ERG

H‐2‐2012‐135

Betydningen af inflammation for dannelse af trombose hos patienter med aterosklerotiske
plaques i arteria Carotis – brug af 3D ultralyd

H‐2‐2012‐136

ADL‐projektet Et kvalitativt studie om ADL‐trænings praktiske anvendelighed‐
patientperspektivet

H‐2‐2012‐137

Inflammation og brystkræft relateret lymfødem

H‐2‐2012‐138

G6PD‐mangel blandt danske indvandrere

H‐2‐2012‐139

De akutte effekter af Glucagon like peptide 1 (GLP‐1) på hæmodynamikken hos
mennesker

H‐2‐2012‐140

Et forsøg til at undersøge hvordan natlig hypoglykæmi påvirker søvnen hos
forsøgspersoner med type 2‐diabetes

H‐2‐2012‐141

Undersøgelser af det regenerative potentiale i normalt væv

H‐2‐2012‐142

Indhentelse og brug af biologisk materiale til produktudvikling af nye in vitro diagnostiske
reagenser til hjælp ved diagnose og monitorering af myelomatose (knoglekræft) og andre
relaterede sygdomme

H‐2‐2012‐143

Akut effekt af styrketræning på blodtrykket hos raske personer og hjertepatienter. Via
avanceret blodtryks monitorering

H‐2‐2012‐144

Bakterielle biofilms betydning for infektion og aseptisk løsning indenfor ortopædkirurgien

H‐2‐2012‐145

Et randomiseret, dobbeltblindet forsøg med aktiv behandling til at inducere klinisk
respons og/eller remission med GSK1605786A hos forsøgsdeltagere med moderat til
svært aktiv Crohns sygdom

H‐2‐2012‐146

Graviditet og bakteriel tarmflora. Pregnancy and gut Microbiome

H‐2‐2012‐147

Cirkulerende tumor celler i blodet på patienter med inoperabel gastroesophageal cancer

H‐2‐2012‐148

Regulering af immunceller hos overvægtige personer med type 2 diabetes mellitus
behandlet med Liraglutide (Victoza)

H‐2‐2012‐149

Korrelation mellem plasma‐ og endothelial DPP‐4‐aktivitet

H‐2‐2012‐150

Optimal treatment of plantar fasciitis: A randomized clinical trial using physical training,
glucocorticoid injections or a combination thereof

H‐2‐2012‐151

Randomized clinical trial comparing conventional conservative treatment for plantar
fasciitis with endoscopic surgery with fascial release

H‐2‐2012‐152

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenterforsøg med
intermitterende administration af ciprofloxacin DPI 32,5 mg 2 gange daglig i 28 dage
efterfulgt af 28 dages pause eller 14 dage efterfulgt af 14 dages pause sammenlignet med
placebo for at vurdere tiden til første pulmonale exacerbation og hyppigheden af
exacerbationer hos forsøgsdeltagere med bronkiektasi der ikke skyldes cystisk fibrose

H‐2‐2012‐153

Screening for urinvejsinfektion (UVI) hos reumatoid artrit (RA) patienter behandlet med
TNF‐hæmmere (”UVIRA”)
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H‐2‐2012‐154

Bakterielle biofilm i koronarlæsioner der behandles med perkutan koronarintervention

H‐2‐2012‐155

TITEL: Hvilken effekt har forskellige træningsformer for læringen hos
sundhedsprofessionelle i håndtering af akutte livstruende komplikationer hos den gravide
og fødende ORIGINALE TITEL: Hvilken effekt har ’in situ simulation' sammenlignet med ’off
site simulation' i håndtering af akutte hændelser hos den gravide og fødende

H‐2‐2012‐156

Træning af fleksibel optisk intubation på simulator og mannequin

H‐2‐2012‐157

Den metastatiske proces – integrinprofil ved colorektal cancer og dens levermetastaser

H‐2‐2012‐158

Evaluering af kardiovalkulære hændelser efter en akut hjertesygdom i behandling med
SAR236553 (REGN727) (ODYSSEY Outcomes) Eudract nr. 2011‐005698‐21

H‐2‐2012‐159

FAST‐Fish ‐ Food Allergy Specific Treatment for Fish

H‐2‐2012‐160

Måling af intrakraniel tryk ved stillingsændringer

H‐2‐2012‐161

Compression in Anklefracture Treatment. (The CAT‐project)

H‐2‐2012‐162

18F‐FDG PET lymfografi – er det muligt?

H‐2‐2012‐163

Inkretineffekt og mavetarmkanalens indvirkning på glukosemetabolismen hos cerebralt
bestrålede akromegale patienter

H‐2‐2012‐164

Liraglutid til type 1 diabetikere ‐ Et randomiseret, dobbelt‐blindet, placebo‐kontrolleret,
multi‐center studie af effekten af liraglutid som supplement til insulinbehandling på beta‐
celle funktion hos ny opdagede patienter med type 1 diabetes (NewLira studiet). Eudract
nr. 2012‐005317‐39

H‐2‐2012‐165

Donut‐projektet

H‐2‐2012‐166

A feasibility study of Multimodal Exercise/Nutrition/Anti‐inflammatory treatment for
Cachexia ‐ the pre‐MENAC study

H‐2‐2012‐167

Does high frequency oscillatory ventilation combined with intermittent sigh breaths
improve oxygenation compared to high frequency oscillatory ventilation without sigh
breaths in neonates?

H‐2‐2012‐168

Sleep‐disordered breathing in Eisenmenger syndrome. (Søvnrelaterede
vejrtrækningsforstyrrelser hos patienter med Eisenmengers Syndrom)

H‐2‐2012‐169

Umiddelbare effekter af aerobt arbejde på motorisk og kognitiv indlæring hos skolebørn

H‐2‐2012‐170

Sammenhæng mellem solpletter på huden, hudfarve og UVR livsdosis?

H‐2‐2012‐171

Sukkermetabolismen under hæmodialyse

H‐2‐2012‐172

Prospektivt randomiseret dobbeltblindt placebo‐kontrolleret studie af,
calciumkanalblokade påbegyndt inden operation, ‐ med henblik på at forebygge
ciclosporin induceret nefropati efter lungetransplantation

H‐2‐2012‐173

Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet placebokontrolleret forsøg til sammenligning af
effekt og sikkerhed af oral azacitidin plus den bedste understøttende behandling i forhold
til den bedste understøttende behandling som vedligeholdelsesbehandling hos
forsøgsdeltagere med akut myeloid leukæmi i komplet remission
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H‐2‐2012‐174

Effekten af sen høj‐dosis naloxon‐infusion på sekundær hyperalgesi efter en førstegrads
varmeskade

H‐2‐2012‐200

Et randomiseret, dobbeltblindet fase 3‐multicenterforsøg med aktiv referencegruppe til
sammenligning af effekten, sikkerheden og tolerabiliteten af ITCA 650 over for sitagliptin
som tillægsbehandling til metformin hos patienter med type 2‐diabetes (protokol
nummer: ITCA 650‐CLP‐110)

H‐3‐2012‐001

En sammenligning mellem de fleksible engangs endoskoper (Ambu aScoper) versus de
genbrugelige endoskoper som bruges som standard of care, når en Aura‐I bruges som en
kanal til placering af en ETT

H‐3‐2012‐002

Karakterisering af bevægeapparatets væv hos børn med genetiske kollagen defekter

H‐3‐2012‐003

Sammenhængen mellem DLS‐score og effekten af trombocyttransfusioner

H‐3‐2012‐004

Komparativt studie af 3 NIRS‐apparaters reproducerbarhed og sensitivitet for ændringer i
vævets iltindhold

H‐3‐2012‐005

IPower ‐ Bedre diagnostik og behandling af kvinder med angina pectoris og
småkarssygdom

H‐3‐2012‐006

Validering af et testinstrument til kompentencemåling ved abdominal ultralydsskanning

H‐3‐2012‐007

Vurdering af angiogenese ved hjælp af endoskopisk ultralydsskanning med ekkokontrast
hos patienter med kræft i endetarmen

H‐3‐2012‐008

Forbedring af immunologisk diagnostik af tuberkulose

H‐3‐2012‐009

Akut og langvarig præstationsoptimering hos elite‐atleter Journal nr. H‐3‐2012‐009

H‐3‐2012‐010

En hjernerystelse, der varer ved – en undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb
for personer, der lider af postcommotionelt syndrom (PCS)

H‐3‐2012‐011

Det autonome nervesystems betydning ved systemisk inflammation hos veltrænede og
utrænede raske forsøgspersoner

H‐3‐2012‐012

Kan diffus fibrose i venstre ventrikel forudsige effekten af aortaklapsubstituation?

H‐3‐2012‐013

Aktivering og blokering af væksthormonsystemets indvirkning på serum/plasma
koncentrationen af reproduktive hormoner hos raske forsøgspersoner

H‐3‐2012‐014

Udvikling og afprøvning af psykosocial intervention mennesker med risiko for arvelig
tarmkræft – et randomiseret interventionsstudie

H‐3‐2012‐015

Funktionelle somatiske syndromer ‐ afgrænsning, forekomst, risikofaktorer og prognose.
DanFunD projektet

H‐3‐2012‐016

CEREBRAL OXIMETRI HOS NYFØDTE – Sammenligning af INVOS 5100C og FORE‐SIGHT
Cerebral Oximeters absolutte værdier, følsomhed for lav iltmætning samt
reproducerbarhed
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H‐3‐2012‐017

Et 24‐måneders fase IIIb, ikke‐blindet, randomiseret, aktivt kontrolleret multicenterforsøg
med 3 grupper til vurdering af effekten og sikkerheden af et individualiseret,
stabiliseringskriteriestyret p.n. doseringsregime med intravitreale injektioner med 0,5 mg
ranibizumab givet som monoterapi eller med tillægsbehandling med laserfotokoagulation
sammenlignet med laserfotokoagulation til patienter med synsnedsættelse på grund af
makulaødem sekundært til retinal grenveneokklusion (BRVO). Eudract nr. 2011‐002859‐34

H‐3‐2012‐018

Et 24‐måneders fase IIIb, ikke‐blindet multicenterforsøg med en enkelt gruppe til
vurdering af effekten og sikkerheden af et individualiseret, stabiliseringskriteriestyret p.n.
doseringsregime med intravitreale injektioner med 0,5 mg ranibizumab givet som
monoterapi til patienter med synsnedsættelse på grund af makulaødem sekundært til
retinal centralveneokklusion (CRVO) Eudract. nr. 2011‐002350‐31

H‐3‐2012‐019

"Effekten af fysisk aktivitet på mikrovasculariseringen, iltmætningen og
muskelfiberaktiveringen i underbensmuskulaturen i patienter med kronisk overbelastet
senevæv"

H‐3‐2012‐020

Behandling af traumatiserede flygtninge med Sertralin versus Venlafaxin i kombination
med psykoterapi ‐ et randomiseret klinisk studie. Eudract nr. 2011‐006228‐19

H‐3‐2012‐021

Genetiske og epigenetiske faktorers betydning for udvikling af hjerte‐kar‐ og metaboliske
sygdomme

H‐3‐2012‐022

Billeddiagnostik af myelomatosepatienter. Værdien af 18F‐FDG‐PET‐CT‐skanning, 18F‐
NaF‐PET‐CT‐skanning og helkrops‐MR‐skanning ‐ sammenholdt med de nuværende
standardmetoder ‐ i udredning og behandlingsmonitorering af myelomatosepatienter

H‐3‐2012‐023

European Forensic Genetics network of excellence – EUROFORGEN‐NoE: Retsgenetiske
undersøgelser af materiale fra gerningssteder.

H‐3‐2012‐024

METAPREDICT – Effekt af høj intensitets interval træning?

H‐3‐2012‐025

Myokardieperfusion målt med computer tomografi (CT) hos patienter med hypertrofisk
kardiomyopati

H‐3‐2012‐026

Otolithorganernes funktion hos BPPV‐patienter. oVEMP og cVEMP hos patienter med
bagerstebuegangs BPPV

H‐3‐2012‐027

Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Kastrup. En registerbaseret
opfølgningsundersøgelse

H‐3‐2012‐028

Værdien af Perioperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer ‐ et randomiseret
klinisk forsøg med blindet effektmålsvurdering. Kort titel: Perioperativ rehabilitering ved
lungecancer. Acronym: PROLUCA

H‐3‐2012‐029

Den kredsløbs fysiologiske effekt af nukleotid og nukelosid infusion for den koronare flow
reserve

H‐3‐2012‐030

Gen elektrotransfer af plasmid AMEP til muskelvæv hos patienter med solide tumorer
Eudract nr. 2012‐001256‐18

H‐3‐2012‐031

Apolipoprotein M‐ og sphingosine‐1‐phosphate‐niveauer i plasma og endothelets funktion
hos den gravide og nyfødte

H‐3‐2012‐032

Immuncellers betydning ved spytkirtelpatologi i relation til type 1 diabetes. Spiller gluten
en rolle?
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H‐3‐2012‐033

Kan koncentrationen af generne 2,6‐Sialyltransferase, HER2, i tumorvæv samt
biomarkørene HER2, YKL‐40 og IL‐6a i serum og cerebrospinalvæske anvendes som
prognostiske biomarkører hos patienter med meningeal carcinomatose?

H‐3‐2012‐034

Oxygenering af myocardium hos hjertekirurgiske patienter

H‐3‐2012‐035

AI444‐046 Langtids opfølgning af patienter, der har deltaget i et klinisk forsøg med BMS‐
650032 og/eller BMS‐790052 til behandling af kronisk leverbetændelse, Hepatitis C
Eudract nr. 2011‐005287‐21

H‐3‐2012‐036

Sekventering af det humane mikrobiom i fostervand og sammenhænge mellem prænatalt
bakterielt eksposom og astma

H‐3‐2012‐037

Klinisk validering af GE Discovery til måling af venstre ventrikels uddrivningsfraktion
(LVEF): en komparativ analyse mellem Planar(2D) ligevægtsisotopkardiografi (MUGA),
Gated Blood pool SPECT med traditionelt SPECT‐gammakamera og CZT detektorkamera

H‐3‐2012‐038

Et randomiseret, åbent, internationalt multicenterforsøg i fase III og i to grupper med
alisertib (MLN8237) eller et udvalgt enkeltstof efter investigators valg til patienter med
perifert T‐cellelymfom, hvor der har været tilbagefald, eller hvor sygdommen ikke kunne
påvirkes af behandling. Eudract nr. 2011‐003545‐18

H‐3‐2012‐039

Et randomiseret, prospektivt, dobbeltblindt, komparativt, placebokontrolleret forsøg med
intravenøs indgift af jernisomaltosid 1000 (Monofer®) via infusioner til bloddonorer med
jernmangel. Eudract nr. 2012‐001529‐28

H‐3‐2012‐040

Præeklampsi og præterm fødsel hos asymptomatiske gravide. Kan kvantificering af frit
føtalt DNA, PAPP‐A, HbF og HbA forudsige graviditetskomplikationer?

H‐3‐2012‐041

Nye billeddiagnostiske metoder til tidlig vurdering af behandlingsrespons på kemoterapi
af tarmkræft

H‐3‐2012‐042

Et prospektivt, randomiseret fase III‐forsøg til at evaluere den optimale
behandlingsvarighed af første‐line bevacizumab i kombination med carboplatin og
paclitaxel hos patienter med primær epitelial ovariecancer, æggeleder eller
bughindekræft. Eudract nr. 2011‐001015‐32

H‐3‐2012‐043

Genetiske forhold ved Arytmogen Højre Ventrikel Kardiomyopati

H‐3‐2012‐044

Hjernens struktur og funktion målt med MRI

H‐3‐2012‐045

Optimal blodtryksbehandling og risikomodifikation hos patienter med følgesygdomme af
forhøjet blodtryk

H‐3‐2012‐046

Behandling af generende savlen med Botulinum toksin (Neurobloc®) hos neurologiske
patienter

H‐3‐2012‐047

Histopatologisk og biokemisk karakterisering af ledvæv fra patienter med hæmofil artrose

H‐3‐2012‐048

A Randomized, Double‐Blind, Placebo‐Controlled, Parallel‐Group Study Assessing the
Effect of Attiva on Body Weight in Overweight and Obese Subjects (Effekten af Attiva på
kropsvægt overvægtige personer – et randomiseret, dobbelt‐blindet, placebo‐kontrolleret
parallelt forsøg)

H‐3‐2012‐049

EuroSIDA studiet
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H‐3‐2012‐051

Et ikke‐blindet gennemførlighedsforsøg med undersøgelse af FE 202158 som en mulig
primær vasopressorbehandling hos patienter med vasodilatorisk hypotension i forbindelse
med tidligt septisk chok Eudract nr 2012‐001254‐26

H‐3‐2012‐052

D‐vitaminstatus i graviditeten. Relation til graviditetskomplikationer og udvikling af
autoimmun og allergisk sygdom hos barnet

H‐3‐2012‐053

Bestemmelse af fedt‐ og muskelvolumen i øjenhulen ved Graves’ orbitopati

H‐3‐2012‐054

Arvelighedsstudie af anstrengelsesudløst laryngomalaci

H‐3‐2012‐055

Tidligere fødte børns køn og efterfølgende gentagne spontane aborter ‐ en undersøgelse
af immunsystemets rolle

H‐3‐2012‐056

MRI‐perfusion and FLT‐ and FET‐PET during bevacizumab monotherapy for patients with
recurrent Glioblastoma Multiforme Eudract nr. 2012‐001049‐42

H‐3‐2012‐057

Identifikation af PARV4 hos HIV‐positive og HIV‐negative børn

H‐3‐2012‐058

ER FORUDGÅENDE MUSKELISKÆMI AF BETYDNING FOR ARBEJDSKAPACITET?

H‐3‐2012‐059

"Påvisning af Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose ved hjælp af
SERS måling af hydrogencyanid i udåndingsluften"

H‐3‐2012‐060

Genoptræning og heling af opererede achillessener

H‐3‐2012‐061

Atlas over næringsstoffer i modermælk

H‐3‐2012‐062

Pilot studie af allopurinols effekt til forebyggelse af tab af nyrefunktion hos patienter med
type 1 diabetes Eudract nr. 2012‐001348‐24

H‐3‐2012‐063

Måling af hjertets pumpekraft : Vurdering af ny metode med henblik på præcision og
trending ability i forhold til de aktuelle benyttede metoder

H‐3‐2012‐064

Anvendelse af humant bugspytkirtelvæv til karakterisering af et nyopdaget hormonalt
peptid fra pankreas insulinceller

H‐3‐2012‐065

Kvalitativ og Semikvantitativ Immunhistokemisk Undersøgelsesmetode til Bestemmelse af
Inflammationsrelaterede Forandringer i Knoglemarven hos Patienter med Philadelphia
Kromosom Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier

H‐3‐2012‐066

Genetiske varianter associeret med fødselsdepression ‐‐ et GWA‐studie

H‐3‐2012‐067

Ændringer i global versus lokal tumor perfusion ved kredsløbspåvirkning – et
metodestudie af CT Body Perfusion

H‐3‐2012‐068

CONTROL – Bedre screening af livmoderhalskræft

H‐3‐2012‐069

En prospektiv, randomiseret, åben undersøgelse med deltagelse af flere centre til
vurdering af virkningen af in vivo‐udvikling ved hjælp af Anecova‐teknologien
sammenlignet med in vitro‐dyrkning hos patienter med subfertilitet, som gennemgår
assisteret reproduktionsmedicinsk behandling

H‐3‐2012‐070

Etablering af en eksperimentel model for intrakranielt hemangiopericytom med henblik på
at karakterisere mekanismer, der er involveret i den maligne fænotype
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H‐3‐2012‐071

POSTURAL INSTABILITY AND GAIT DISABILITY (PIGD) IN MULTIPLE SYSTEM ATROPHY AND
RELATED PARKINSONIAN DISORDERS (Postural instabilitet og gangforstyrrelser ved
Multiple System Atrofi og relaterede Parkinson‐lidelser)

H‐3‐2012‐072

Dosis eskalering ved hoved‐hals cancer: Anvendelse af PET/CT og PET/MR

H‐3‐2012‐073

Undersøgelse af blod‐hjerne‐ og blod‐durabarrieren under migræneanfald ved MRI

H‐3‐2012‐074

Aortas distensibilitet og pulse wave velocity hos raske unge og ældre

H‐3‐2012‐075

Monitorering af perfusionen i benet med mikro lightguide spektrofotometri

H‐3‐2012‐076

kredsløbsresponse i forbindelse med et kirurgisk indgreb i generel anæstesi

H‐3‐2012‐077

AROUSAL‐EFFEKT AF COMPUTERSPIL TIL BEHANDLING AF SOLDATER OG VETERANER MED
POSTTRAUMATISK STRESSSYNDROM ‐

H‐3‐2012‐078

Et multicenter, dobbeltblindet, placebo‐kontrolleret, randomiseret forsøg til vurdering af
effektiviteten og tolerabiliteten af to doseringsregimer med AllerT, en kombination af
sammenhængende, overlappende peptider afledt af Bet v 1, hos voksne forsøgspersoner,
der er allergiske for birkepollen. Eudract. nr. 2011‐002259‐32

H‐3‐2012‐079

Undersøgelse af årtiers gamle antagelse: Er individer med lav ”sensory gating” virkelig
lettere at distrahere?

H‐3‐2012‐080

Et ikke‐blindet forlængelsesforsøg til vurdering af langtidssikkerheden og langtidseffekten
af migalastat‐hydrochlorid monoterapi hos forsøgsdeltagere med Fabry sygdom. Eudract
nr. 2011‐004800‐40

H‐3‐2012‐081

Optimering af respons til træning hos ældre ved at blokere signalering fra Angiotensin

H‐3‐2012‐082

Forebyggelse af alvorlige infektioner hos patienter med Crohn’s sygdom Eudract nr. 2012‐
002867‐86

H‐3‐2012‐083

Sammenhænge mellem serotoninsystemet og affektiv kognition

H‐3‐2012‐084

Elektrisk stimulation til behandling af retinitis pigmentosa

H‐3‐2012‐085

Videnskabelig undersøgelse af sacroiliaca‐led og rygsøjle hos patienter med rygsøjlegigt og
raske personer med dynamisk og diffusionsvægtet magnetisk resonans (MR)‐skanning

H‐3‐2012‐086

Epilepsi og psykisk lidelse

H‐3‐2012‐087

Et dobbelt‐blindt, randomiseret, placebo‐kontrolleret, multicenter‐studie til vurdering af
virkningen af yderligere LDL‐kolesterol reduktion på større kardiovaskulære hændelser,
når AMG 145 anvendes i kombination med statinterapi til patienter med klinisk påvist
kardiovaskulær sygdom Eudract nr. 2012‐001397‐98

H‐3‐2012‐088

Værdig af initial PET/CT ved udredning af mistænkt lungecancer

H‐3‐2012‐089

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenterforsøg med indgivelse af
gentagne doser rFXIII til forsøgsdeltagere med mild til moderat aktiv colitis ulcerosa.
NN8717‐3946. Eudract nr. 2011‐001568‐22

H‐3‐2012‐090

Muskelvæv, fibertyper og diabetes. Hvordan bevares fænotype og myokinprofil?

H‐3‐2012‐091

Hurtig opstart af sondeernæring med hhv. iso‐ og hyperosmolært sondeernæringsprodukt
hos patienter med hoved‐hals‐cancer
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H‐3‐2012‐092

”Helbredseffekter af det sundhedsfremmende, biopsykosociale ”Kursus i Personlig
Sundhed” (KPS) og dets anvendelsesmuligheder i den offentlige sundhedssektor”

H‐3‐2012‐093

Effekt af hydrolyseret kasein på energiforbrug og subjektiv appetit

H‐3‐2012‐094

Behandling af antipsykotika‐induceret overvægt med GLP‐1‐analog Eudract nr. 2011‐
04489‐14

H‐3‐2012‐095

KOMBINERET INTRAARTIKULÆR CORTICOSTEROID OG FYSIOTERAPEUTISK TRÆNING HOS
PATIENTER MED KNÆARTROSE: ET RANDOMISERET KLINISK FORSØG Eudract nr. 2012‐
002607‐18

H‐3‐2012‐096

GABA‐reaktivitet hos raske kontrolpersoner og patienter med epilepsi

H‐3‐2012‐097

Comparing structural plasticity in the human brain following visual and auditory
deprivation

H‐3‐2012‐098

Atypiske mykobakterier hos cystisk fibrose patienter i Danmark

H‐3‐2012‐099

Mekanismer bag forskelle i smerter individer imellem efter total knæalloplastik

H‐3‐2012‐100

Kontrol over egne bevægelser

H‐3‐2012‐101

Effect of beverages containing different doses of alginate fibers on appetite, energy intake
and glycemia (B295 ALSAT)

H‐3‐2012‐102

Effekt af opfølgende ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient
efter udskrivelse. En randomiseret interventionsundersøgelse

H‐3‐2012‐103

Regulering af VEGF frigivelse ved inflammation og muskelkontraktion

H‐3‐2012‐104

Karakterisering af antiretroviral behandlings effekt på immunitet mod HIV med henblik på
at udvikle en terapeutisk HIV vaccine

H‐3‐2012‐105

RESPECT ‐ Rehabilitering som inkluderer social og fysisk aktivitet samt uddannelse hos
børn og unge med kræft

H‐3‐2012‐106

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebo‐kontrolleret proof‐of‐concept studie for
vedligeholdelsesbehandling med tasquinimod til patienter med metastaserende
kastrationsresistent prostatacancer, som, ikke progredierer efter en førstevalgt docetaxel‐
baseret kemoterapi. Eudract nr. 2012‐001038‐32

H‐3‐2012‐107

Et multicenter‐, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret enkeltarmsforsøg med
interventionsbehandling til evaluering af virkningen og sikkerheden af to forskellige doser
nefecon hos patienter med primær IgA nefropati med risiko for at udvikle slutstadium af
nyresygdom. Eudract nr. 2012‐001923‐11

H‐3‐2012‐108

Et ublindet forlængelsesforsøg for at vurdere sikkerheden, tolerabiliteten og effekten ved
langtidsbehandling med GSK2402968 hos forsøgspersoner med Duchenne muskeldystrofi
Eudract nr. 2011‐001266‐17

H‐3‐2012‐109

Vurdering af kliniske virkninger af hæmning af cholesterylester‐transferprotein med
Evacetrapib hos patienter med høj risiko for vaskulære udfald – ACCELERATE‐
undersøgelsen Eudract nr. 2012‐000061‐21

H‐3‐2012‐110

Stillingsændrings indflydelse på leverens blodfylde
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H‐3‐2012‐111

Effekter af Roux‐en‐Y gastric bypassoperationer på energimetabolismen ad on study

H‐3‐2012‐112

Fotodynamisk terapi med methylaminolevulinat aktiveret med lamper med forskellig
spektrum

H‐3‐2012‐113

Effekt af lokalanalgesi ved subgingival depuration af patienter med marginal parodontitis
Eudract nr. 2012‐003430‐16

H‐3‐2012‐114

Virkning, sikkerhed og tolerabilitet af GRT6005 hos forsøgsdeltagere med moderate til
svære kroniske lændesmerter Eudract nr. 2012‐001920‐36

H‐3‐2012‐115

Prædiktiv effekt af angiotensin konverterende enzym på vægttabs‐vedligeholdelse (FLOW
Follow‐Up)

H‐3‐2012‐116

Neurological complications in endoscopic versus open radial artery harvest (NEO Trial)

H‐3‐2012‐117

Måling af hjerne aktivitet efter påførelse af en første grands varmeskade ‐ Et MR
skannings studie hos raske forsøgspersoner

H‐3‐2012‐118

Betydning af ACE‐genotype for regional gennemblødning og blodtab under leverkirurgi

H‐3‐2012‐119

Et klinisk fase III‐forsøg til at undersøge sikkerhed og effekt af V503, en multivalent human
papillomavirus (HPV) L1 virus‐lignende partikel (VLP) vaccine, i 16‐26 årige mænd og 16‐26
årige kvinder. Eudract nr. 2012‐002758‐22

H‐3‐2012‐120

Estimating the severity of lumbar intervertebral disc degeneration in Danish elite
competitive swimmers using MRI: A Case Control study

H‐3‐2012‐121

Genetiske variationers betydning for det hjernemæssige grundlag for vurdering af socio‐
emotionelle stimuli

H‐3‐2012‐122

Dissektion af inkretindeffekten hos patienter med T2DM – glukagons rolle

H‐3‐2012‐123

Tidlig diagnostik af Guillain‐Barré Syndrom: et prospekt studie af elektrofysiologiske og
kliniske parametres diagnostiske betydning

H‐3‐2012‐124

Komplikationer ved behandling af achillessene ruptur. En opgørelse af funktion og
livskvalitet ved anmeldelser til Patientforsikringen

H‐3‐2012‐125

NORDISKE MANTLE CELL LYMFOM PROTOKOL 2 og 3 Biobank: (Primær behandling med
høj‐dosis kemoterapi + rituximab og autolog stamcelle transplantation (ASCT), samt
stamcelleoprensning med Rituximab)

H‐3‐2012‐126

”Et dobbeltblindet RCT med perioperativ Toradol® 15 mg versus 30 mg i.v vurderet ud fra
postoperativ VAS‐score hos ØNH‐ og ortopædkirurgiske patienter.” Eudract nr 2012‐
003685‐40

H‐3‐2012‐127

Primære CNS lymfomer og primære intraokulære lymfomer Epidemiologi, Patogenese &
miRNA signatur Lægmandstitel: Lymfomer i hjerne og/el. øjne

H‐3‐2012‐128

UNDERSØGELSE AF NORMALOMRÅDET FOR FYSIOLOGISK SVEDPRODUKTION

H‐3‐2012‐129

Interaktion mellem fysisk aktivitet og kost – NutrEX
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H‐3‐2012‐130

Et multicenter‐, randomiseret, delvist blindet fase IIb dosisfastlæggelsesforsøg om
ovariefunktion, vaginalt blødningsmønster og farmakokinetik i forbindelse med brug af
vaginalringe af kombinationstype, der frigør 17β‐estradiol plus tre forskellige doser af
enten nomegestrolacetat eller etonogestrel, hos raske kvinder i alderen 18‐35 år. Eudract
nr. 2012‐002459‐41

H‐3‐2012‐131

Et randomiseret, fase 3, ikke‐blindet multicenterforsøg med sammenligning af TH‐302 i
kombination med doxorubicin versus doxorubicin alene hos forsøgsdeltagere med lokalt
avanceret, ikke‐resecerbart eller metastaserende bløddelssarkom Eudract nr. 2011‐
003145‐17

H‐3‐2012‐132

Graviditet og vandtræning

H‐3‐2012‐133

Anæstesi til operation for fæokromocytom‐ en case‐serie

H‐3‐2012‐134

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenterforsøg til vurdering af
kardiovaskulære hændelser efter behandling med MK‐3102 hos forsøgsdeltagere med
type 2‐diabetes mellitus. Eudract nr 2012‐002414‐39

H‐3‐2012‐135

Epikondylitis lateralis; en klinisk kontrolleret randomiseret undersøgelse af styrketræning
enten alene, eller suppleret med binyrebarkhormon‐‐injektion eller nålestimulation af
senen

H‐3‐2012‐136

Arv, miljø og funktion

H‐3‐2012‐137

Acetazolamids hovedpine udløsende egenskaber samt effekt på hjernens kar og
blodgennemstrømning

H‐3‐2012‐138

BPH‐6: Et randomiseret, multicenterforsog med UroLiftR efter markedsintroduktion

H‐3‐2012‐139

Effects on Exercise Hemodynamics of Vasopressin Blockade by Conivaptan Infusion in
Heart Failure Patients DK titel: Infusion af conivaptan hos patienter med kronisk
hjertesvigt under arbejde. Eudract nr. 2012‐003219‐77

H‐3‐2012‐140

Udskilles irisin fra human skeletmuskulatur under arbejde?

H‐3‐2012‐141

De akutte effekter af Interval‐gang

H‐3‐2012‐142

Effekten af glucocorticoider på lungefunktion, fysisk formåen, immunrespons og
livskvalitet hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Eudract nr. 2012‐004503‐
13

H‐3‐2012‐143

Genetik ved Åreforkalkning og Hjertesygdom

H‐3‐2012‐144

Allergi over for klorhexidin

H‐3‐2012‐145

The effect of a strict vegan diet on the gut microbiome

H‐3‐2012‐146

Afbildning, modulation og modellering af viljesstyrede handlinger

H‐3‐2012‐147

KOLOKON2

H‐3‐2012‐148

Multimodal analgesi ved video‐assisteret lungekirurgi med intercostal kateter og
glucocorticoid ‐ et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie. Eudract nr.
2012‐004451‐37
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H‐3‐2012‐149

Anti Mullersk Hormon (AMH) baseret stimulationsprotokol med corifollitrophin alfa og
rekombinant FSH til in vitro fertilisering. Et randomiseret klinisk studium. Eudract nr.
2012‐004969‐40

H‐3‐2012‐150

Betydningen af langkædede n‐3 fedtsyrer i modermælk for kropssammensætning og
blodtryk, samt mentalt velvære og adfærd hos børn i 11‐13 års alderen

H‐3‐2012‐151

Akutte effekter af kød‐ og mejeri‐proteiner på knogle metabolisme, samt metabolisk profil
i urin og plasma hos overvægtige mennesker

H‐3‐2012‐152

Forekomst af postoperative smerter, føleforstyrrelser, lymfødem og
funktionsindskrænkning efter brystreduktion

H‐3‐2012‐153

Jeg ønsker vurdering af om nedenfor beskrevne studie kræver anmeldelse i
Videnskabsetiske Komité. Projekt‐ID H‐3‐2012‐153 Forekomst af smerter,
føleforstyrrelser, lymfødem og funktionsindskrænkning efter brystrekonstruktion med fri
DIEP lap

H‐3‐2012‐154

OPLÆRING I GYNÆKOLOGISK‐OBSTETRISK ULTRALYD VED HJÆLP AF VIRTUAL‐REALITY
SIMULATION

H‐3‐2012‐155

Genotyping of Danish individuals to identify genetic markers associated with clinical and
biochemical measures related to cardio‐metabolic traits

H‐3‐2012‐156

"Spiseproblemer hos patienter med gastroenterologiske lidelser" Dette er en forespørgsel
om hvorvidt projektet skal godkendes af De videnskabsetiske komitéer

H‐3‐2012‐157

"E‐learning om ernæring" Dette er en forespørgsel om hvorvidt projektet skal godkendes
af De videnskabsetiske komitéer

H‐3‐2012‐158

Effekten af elektrisk mikro‐strøm på gen ekspression i human hud og sene

H‐3‐2012‐159

The effect of PAS on buffy coat platelets hemostatic potential as evaluated by
thrombelastography, Flowcytometry and standard quality control

H‐3‐2012‐160

Et ublindet fase IIIb‐forsøg med regorafenib til patienter med metastaserende kolorektal
cancer (KRC), som er fremskreden efter standardbehandling. Eudract nr. 2011‐005836‐25

H‐3‐2012‐161

Afprøvningens original titel:”Investigating the safety and performance of new 2‐piece
ostomy product concepts compared with Sensura Click in subjects with ileostomy” An
open‐labelled, randomised, controlled, comparative, incomplete three‐period cross‐over
exploratory study

H‐3‐2012‐162

Effects of simulation‐based ultrasound training on patient outcomes and clinical
effectiveness: A randomized trial

H‐3‐2012‐163

Rygproblemer hos patienter med FSHD og aksiale myopatier?

H‐3‐2012‐164

En prospektiv randomiseret sammenligning af BioFreedomTM Biolimus A9TM
lægemiddelcoated stent vs. GazelleTM bare metalstent hos patienter med høj
blødningsrisikoTM Acronym: LeadersFree

H‐3‐2012‐165

Histologiske analyser på referencevæv der stammer fra overskydende materiale fra
nefrektomier udført på patienter med nyrecancer
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H‐3‐2012‐166

A Randomized, Double‐blind, Placebo‐controlled, Sequential Parallel Group, Dose‐
escalation, Single Centre First‐in‐man Study to Assess the Safety and Efficacy of AVX001
when Administered Topically Once Daily in Patients with mild to moderate plaque
psoriasis vulgaris Eudract. nr. 2012‐005360‐10

H‐3‐2012‐167

Et fase IIIb, multicenter, multinationalt, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret,
parallel‐gruppe forsøg, for at vurdere den glykæmiske og renale effekt af 5 mg linagliptin,
givet en gang dagligt i 24 uger, lagt oven i den sædvanlige standard behandling for
diabetisk nefropati (Angiotensin Converting Enzym hæmmere (ACEi) eller Angiotensin
Receptor Blokkere (ARB)), til patienter med type 2 diabetes, der har mikro‐ eller
makroalbuminuria (30‐3000 mg/g creatinin) – MARLINA (effekt, sikkerhed & Modifikation
af Albuminuri til type 2 diabetes patienter med nyResygdom med LINAgliptin). Eudract. nr.
2012‐002603‐17

H‐3‐2012‐168

Et randomiseret åbent fase III forsøg med BMS ‐936558 versus Lægens valg af behandling
til patienter med udbredt modermærkekræft som er i forværring efter Anti‐CTLA‐4
behandling. Eudract nr. 2012‐001828‐25

H‐3‐2012‐169

Kvalitetsvurdering af operation for maculahul Projekt‐ID H‐3‐2012‐169 (Denne ansøgning
er en forespørgsel til komitésystemet)

H‐3‐2012‐170

Hvordan kan den kliniske uddannelse af medicinstuderende forbedres på deres første
kliniske ophold?

H‐3‐2012‐171

A prospective, multicentre, randomized, open study to assess the effect of in vivo
development using the Anecova technology as compared to in vitro culture in patients
with subfertility undergoing assisted reproductive medical treatment

H‐3‐2012‐172

Et todelt, enkeltblindet fase 3 forsøg der vurderer effekt og sikkerhed af patiromer til
behandling af hyperkaliæmi Eudract nr. 2012‐001956‐20

H‐3‐2012‐173

Clinical study investigating safety and performance of a new coating for urinary
intermittent catheters in healthy volunteers

H‐3‐2012‐174

Positron emission tomografi (PET) af myokardiets perfusion under 5‐fluorouracil
behandling

H‐3‐2012‐175

Effekt af suturfiksering af herniemesh på smerter og andre komplikationer efter operation
for lyskebrok: et dobbelt‐blindet randomiseret studie

H‐3‐2012‐176

Ineffektiv funktionel sympatolyse i aldrende mennesker: betydningen af ATP frigivet fra
røde blodlegemer

H‐3‐2012‐177

Effect of GLP‐1 on microvascular myocardial function in patients with type 2 diabetes and
mikroabuminuria. Eudract nr. 2012‐005013‐38

H‐3‐2012‐178

Væksthormonbehandling af korte børn født med lav fødselsvægt i forhold til
gestationsalder. Eudract nr. 2005‐001507‐19

H‐4‐2012‐001

Prævalensen af trombocythæmmende resistens hos patienter som gennemgår
transkateter aortaklap implantation (TAVI)

H‐4‐2012‐002

Udvikling af nye diagnostiske, prognostiske og prædiktive biomarkører med henblik på at
forbedre livskvalitet og overlevelse for kvinder med brystkræft

H‐4‐2012‐003

Reference values for chest CT of children
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H‐4‐2012‐004

Diabetes udløst af binyrebarkhormon hos kræftpatienter

H‐4‐2012‐005

Tertiary Centres have improved Survival compared to other Hospitals in the Copenhagen
Area after Out‐of‐hospital Cardiac Arrest ‐ sammenligning af overlevelse på højt
specialiserede og ikkehøjtspecialiserede afdelinger efter hjertestop uden for hospital i
københanvsområdet

H‐4‐2012‐006

En undersøgelse af sammenhængen mellem aftagningskraften af to standardklæbere på
peristomalhud og præ‐strippet abdominalhud hos kolostomister – Et åbent prospektivt
randomiseret, kontrolleret overkrydsning og enkeltcenter klinisk studie

H‐4‐2012‐007

Akutte ændringer i tykkelsen af intima‐media i a. carotis communis efter
radiojodbehandling af benign thyroideasygdom

H‐4‐2012‐008

Har inflammation betydning for HIV‐smittede patienters sygdomsforløb?

H‐4‐2012‐010

Ultrasound‐guided nerve blocks for the sciatic and saphenous nerves: Characteristics of
the Single Penetration Double Injection (SPEDI) technique

H‐4‐2012‐011

Måling af hormonforstyrrende stoffer og hormoner i amnionvæske

H‐4‐2012‐012

Mitralinsufficiens bedømt med magnetisk resonans billeddannelse

H‐4‐2012‐013

Klinisk og genetisk karakterisering af patienter med arvelige nethindesygdomme

H‐4‐2012‐014

Kan hyperbar oxygen behandling reducere ødem og øge iltmætningen i bløddelene hos
patienter med hælbensbrud? Et pilotstudie

H‐4‐2012‐015

En sikkerheds‐ og effektundersøgelse af inhaleret kombineret
fluticasonpropionat/salmeterol versus fluticasonpropionat i behandlingen af unge og
voksne med astma, (SAS115359). 2011‐001644‐29

H‐4‐2012‐016

Learning Nurse Administered Propofol Sedation (NAPS)

H‐4‐2012‐017

Tillid til ryggen ‐ og arbejdet

H‐4‐2012‐018

Renal denervering ved diabetisk og non‐diabetisk kronisk nyresygdom stadie 0‐3: virkning
på blodtryk, hjerte‐og nyrefunktion efter 6 måneder

H‐4‐2012‐019

Globalt langtidsregisterprojekt om effekt og sikkerhed af DUODOPA hos patienter med
fremskreden Parkinsons sygdom i rutinemæssig behandling

H‐4‐2012‐020

Marginal parodontitis, immunsystem og systemsygdom

H‐4‐2012‐021

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, adaptivt, kombineret proof‐of‐
concept‐ og dosisbestemmende forsøg i fase 2 med parallelle grupper til undersøgelse af
effekten, sikkerheden, farmakodynamikken og farmakokinetikken af ASP3652 ved
behandling af kvindelige forsøgspersoner med smertefuldt blæresyndrom / interstitiel
cystitis

H‐4‐2012‐022

En multicenter‐undersøgelse med en randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret
periode med induktionsdosering efterfulgt af en randomiseret periode med
vedligeholdelsesdosering og en langvarig forlængelses periode for at evaluere virkningen
og sikkerheden af LY2439821 hos patienter med moderat til svær pletpsoriasis

H‐4‐2012‐023

Opfølgning af Pædiatriske Frakturer anmeldt til Patientforsikringen
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H‐4‐2012‐024

Diagnostik af knoglemetastaser: En prospektiv sammenligning af Fluorid‐PET/CT og
knogleskintigrafi ‐ evt. suppleret med PET/MT

H‐4‐2012‐025

Et multicenter, internationalt, randomiseret dobbelt‐blindt, placebo‐kontrolleret, parallel‐
gruppe forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed ved behandling med AMG 785, af
postmenopausale kvinder med osteoporose

H‐4‐2012‐026

GRASS ‐ GRAves Selenium Supplementation trial ‐ An investigator‐initiated randomised,
blinded, multicentre clinical trial of selenium supplementation versus placebo in patients
with Graves’ hyperthyroidism

H‐4‐2012‐027

Paclitaxel Eluting Stentbehandling med samtidig risikomodifikation versus
risikomodifikation alene til behandling af arteriosklerose i det femoropopliteale segment
(PESETA)

H‐4‐2012‐028

SafeBoosC‐ Safeguarding the brain of our smallest children. An investigator‐initiated
randomised, blinded, multinational, phase II feasibility clinical trial on near‐infrared
spectroscopy monitoring combined with defined treatment guidelines versus standard
monitoring and treatment as usual in premature infants

H‐4‐2012‐029

Akut effekt af maltekstrakt vs. sukrose på glukose‐ og insulinrespons, subjektiv
appetitfølelse og ad libitum energiindtagelse

H‐4‐2012‐030

GasRNA –En undersøgelse af ikke‐kodende RNA molekyler i inflammatoriske
tarmsygdomme

H‐4‐2012‐031

Atypiske mykobakterier i vand. Er brusehoveder en kilde til atypisk mykobakterieinfektion
i lungerne?

H‐4‐2012‐032

Klinisk undersøgelse af sikkerhed og anti‐diabetisk virkning af et afkog af Rauvolfia
vomitoria blade og Citrus aurantium frugter

H‐4‐2012‐033

E‐Health: Web‐baseret patientforløb for gravide kvinder med kronisk inflammatorisk tarm
sygdom og indvirkning på sygdomsaktivitet og livskvalitet

H‐4‐2012‐034

En materiale evaluering af klæberegenskaberne af en nyudviklet fuldklæbende blød
silikone sårbandage Centurion sammenlignet med klæberegenskaberne af sårbandagerne
Mepilex Border og Allevyn Gently Border på intakt hud (hofte og skinneben) på raske
frivillige forsøgspersoner. – Et åbent prospektivt, randomiseret, kontrolleret parallelt og
enkeltcenter materiale evaluering

H‐4‐2012‐035

Karakterisering af ledvæskers viskositet

H‐4‐2012‐036

Innate cellers rolle ved inflammatoriske hudsygdomme og hudkræft

H‐4‐2012‐037

Fase I dosiseskaleringsforsøg til evaluering af sikkerhed og tolerabilitet af LiPlaCis
(Liposomal Cisplatin‐formulering) til patienter med avanceret eller refraktær tumor

H‐4‐2012‐038

Indflydelsen af dialysemaskinens pumpeflow på hæmodynamikken Undertitel: Et studie i
ændringer i dialysemaskinens blodstrømningshastighed under hæmodialyse og dennes
mulige indvirken på hæmodynamikken, mere specifikt det arterielle blodtryk, hjertets
minutvolumen og den perifere modstand

H‐4‐2012‐039

Væksthormonsystemets indvirkning på serum koncentrationen af kardiovaskulærer
risikomarkører hos raske forsøgspersoner
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H‐4‐2012‐040

Et multicenter, open‐label klinisk forsøg med en enkelt gruppe for at evaluere sikkerheden
og helbredsrelateret livskvalitet af aflibercept hos patienter med metastatisk kolorektal
cancer (mCRC), som tidligere er blevet behandlet med et regime, som indeholder
oxaliplatin. Eudract nr. 2011‐005724‐17

H‐4‐2012‐041

OPTIMERET OPTAG AF METHYLAMINOLEVULINAT VED FRAKTIONERET ABLATIV LASER
TEKNIK

H‐4‐2012‐042

Significance of the innovative dimension of Advanced Life Support competence for
transfer from the simulation setting to the clinical setting

H‐4‐2012‐043

Et prospektivt, multinationalt, ublindet, enkelt‐armet, eksplorativt studie til evaluerering
af tolerabilitet og effektivitet af lacosamid, når det lægges til levetiracetam med
udtrapning af samtidig behandling med natriumkanalblokerende antiepileptisk medicin
hos studiepersoner med ukontrollerede fokale anfald

H‐4‐2012‐044

Undersøgelse af reproducerbarheden af og den diskriminative evne for helkrops‐ og
dynamisk magnetisk resonansskanning ved psoriasis artrit og reumatoid artrit (RAPSODY
(RA og PsA Whole Body and Dynamic MR‐imaging)

H‐4‐2012‐045

The Danish High Risk Study Barndom & Udvikling ‐ Via 7

H‐4‐2012‐046

A Multicenter, Randomized, Double‐Blind Clinical Trial to Assess the Efficacy and Safety of
Ciprofloxacin 0.3% plus Fluocinolone Acetonide 0.025% Otic Solution Compared to
Ciprofloxacin 0.3% Otic Solution and to Fluocinolone Acetonide 0.025% Otic Solution in
the Treatment of Acute Otitis Media with Tympanostomy Tubes (AOMT) in Pediatric
Patients. Eudract nr. 2010‐023238‐22

H‐4‐2012‐047

Klinisk evalueringsundersøgelse i EU med GORE® septumokkluder: En undersøgelse til
evaluering af klinisk succes og ydeevne ved behandling af persisterende foramen ovale
(PFO) via transkateterlukning

H‐4‐2012‐048

A Multicenter, Randomized, Double‐Blind Clinical Trial to Assess the Efficacy and Safety of
Ciprofloxacin 0.3% plus Fluocinolone Acetonide 0.025% Otic Solution Compared to
Ciprofloxacin 0.3% Otic Solution and to Fluocinolone Acetonide 0.025% Otic Solution in
the Treatment of Acute Otitis Media with Tympanostomy Tubes (AOMT) in Pediatric
Patients. Eudract nr. 2010‐023239‐40

H‐4‐2012‐049

Undersøgelse af Cellulær Immunitet før og efter Vaccination

H‐4‐2012‐050

Transkutan mekanisk nervestimulation (TMNS) ved hjælp af vibration til behandling af
stress urininkontinens hos kvinder efter vaginal fødsel ‐ et randomiseret kontrolleret
studie

H‐4‐2012‐051

CHANGE ‐ Randomiseret klinisk forsøg vedrørende effekten af sundhedsprogram eller
understøttelse af kontakt til almen praksis på risikomarkører for diabetes og
hjertekarsygdom hos patienter med lidelser i skizofrenispektret

H‐4‐2012‐052

AI447‐029 ‐ Et åbent forsøg med Asunaprevir og Daclatasvir i kombination med
peginterferon alfa‐2a og ribavirin (Quad) til patienter med kronisk hepatitis C genotype 1
og 4 infektion, der er nul‐ eller partielle respondere efter tidligere behandling med
peginterferon alfa 2a/b plus ribavirin
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H‐4‐2012‐053

Et randomiseret, ublindet fase III forsøg, der sammenligner kombinationen af BRAF
hæmmeren, dabrafenib og MEK hæmmeren, trametinib med BRAF hæmmeren
vemurafenib hos personer med non‐resektable (stadie IIIc) eller metastatiske (stadie IV)
BRAF V600E/K mutation positive kutane melanomer

H‐4‐2012‐054

Effekt og sikkerhed ved liraglutid i kombination med metformin versus metformin som
monoterapi til glykæmisk kontrol hos børn og unge med type 2‐diabetes. Et 14‐ugers
dobbeltblindt, randomiseret, parallelgruppe, placebokontrolleret multicenterforsøg
efterfulgt af et 38‐ugers åbent forlængelsesforsøg. Eudract nr. 2011‐002605‐29

H‐4‐2012‐055

Capsaicinplaster 8 % til behandling af kroniske smerter efter lyskebrokkirurgi

H‐4‐2012‐056

Et 24‐måneders, enkeltgruppe‐, prospektivt multicenterforsøg med det formål at evaluere
nyrefunktion, effekt, sikkerhed og tolerabilitet ved everolimus kombineret med reduceret
eksponering for cyclosporin eller tacrolimus hos levertransplanterede pædiatriske
recipienter

H‐4‐2012‐057

Procalcitonin to Chronic Obstructive Lung Disease (ProToCOLD)

H‐4‐2012‐058

R092670PSY3011 er et randomiseret, multicenter, dobbeltblindet, non‐inferioritets forsøg
(ikke underlegen) med paliperidonpalmitat formuleringer i 3 måneder og 1 måned til
behandling af patienter med skizofreni

H‐4‐2012‐059

Kirurgisk Forsøg Ved Lobar Hjerneblødning/ Surgical Trial in Lobar Intracerebral
Haemorrhage (STICH II)

H‐4‐2012‐060

Investigating the test‐enhanced learning effect of engaging students in peer assessments
during observations of peer performance

H‐4‐2012‐061

Natlig antihypertensiv behandling hos type 1 diabetespatienter med nedsat døgnvariation
i blodtryk. Eudract nr. 2012‐002136‐90

H‐4‐2012‐062

A Multi‐Center, Double‐Blind, Randomized, Placebo‐Controlled, Parallel Group Trial,
Investigating the Efficacy and Safety of Repeated Lamazym Treatment of Subjects with
alpha‐Mannosidosis Eudtract nr. 2012‐000979‐17

H‐4‐2012‐063

Fotodynamisk behandling med topikal methyl‐aminolevulinat til aktiniske keratoser hos
organtransplanterede patienter: Optimeret behandling med lys og laser, jr. nummer: H‐4‐
2012‐063. Eudract. nr. 2012‐002233‐11

H‐4‐2012‐064

Molekylær billeddannelse af aterosklerose med positron emission tomografi (PET)

H‐4‐2012‐065

Et forsøg, som undersøger behandling med MK‐0646 (dalotuzumab) i kombination med
irinotecan sammenlignet med cetuximab og irinotecan til patienter med metastatisk
rektalcancer Eudract nr. 2012‐000317‐36

H‐4‐2012‐066

Evaluering af DIBH gating til patienter med lokal‐avanceret lungecancer planlagt til kurativ
stråleterapi

H‐4‐2012‐067

Uforklaret død hos psykisk syge i behandling med psykofarmaka – en retrospektiv,
landsdækkende undersøgelse på et retsmedicinsk materiale med fokus på genetisk
betinget hjertearytmi

H‐4‐2012‐068

StatusD: Danskernes D‐vitamin status

H‐4‐2012‐069

En dosis/respons‐evaluring af ALK‐træ‐AIT
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H‐4‐2012‐070

Europæisk Klinisk Evaluering af BD HPV Assay på BD Viper LT Systemet

H‐4‐2012‐071

Vitgen ‐genetikken bag Vitamin D status

H‐4‐2012‐072

Tungestyring af Computer

H‐4‐2012‐073

Effects of transfusion thresholds on neurocognitive outcome of extremely low birth
weight infants (ETTNO)

H‐4‐2012‐074

ET OPFØLGENDE FASE IV‐FORSØG UDEN BEHANDLING MED VURDERINGER AF HJERTET
EFTER BRUG AF RYGESTOPSBEHANDLINGER HOS FORSØGSPERSONER MED OG UDEN
TIDLIGERE PSYKIATRISKE LIDELSER

H‐4‐2012‐075

Et dobbelt‐blindt, randomiseret, multicenter forsøg til vurdering af sikerhed og effekt af
AMG 145 sammenlignet med Ezetimibe, til hyperkolesterolæme deltagere, der er ude af
stand til at tåle en effektiv dosis af en HMG‐CoA reduktase inhibitor

H‐4‐2012‐076

Betydning af type 2 diabetes (T2D) for immunaktivering og inflammation hos patienter
med hiv‐infektion

H‐4‐2012‐077

Et dobbelt‐blindt, randomiseret, placebo og Ezetimibe kontrolleret multicenterstudie
mhp. at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og effekt af AMG 145 på LDL‐C i kombination
med statinterapi for deltagere med primær hyperkolesterolæmi og blandet dyslipidæmi

H‐4‐2012‐078

BETYDNINGEN AF MEKANISK BELASTNING OG STIMULERING AF KOLLAGENSYNTESE FOR
PROTEINSAMMENSÆTNINGEN OG STRUKTURÆNDRINGER I TENDINOPATISKE SENER

H‐4‐2012‐079

Combo‐set Original titel: Feasibility study to assess performance of a combination infusion
set and glucose sensor

H‐4‐2012‐080

En non‐interventionelt retrospektivt korrelation mellem tumor mutationsstatus klinisk
fordel af SU011248, A6181036 behandlingsprotokol med titel: En behandlingsprotokol for
patienter med gastrointestinal stromal tumor som er uegnet for deltagelse i andre
SU011248 protokoller og som er Imatinib Mesylat resistent eller intolerant

H‐4‐2012‐081

Monitorering af hæmodynamikken hos patienter med hjerteinsufficiens ved hjælp af
intrakardial impedansmåling (BIO.Detect HF II)

H‐4‐2012‐082

Muskel‐ og sene‐bindevævets matrix dannende potentiale hos cerebral parese patienter
med kronisk ændret mekanisk belastning

H‐4‐2012‐083

Fruktoses påvirkning på det entero‐endocrine system i raske normal vægtige mennesker

H‐4‐2012‐084

Et Fase 2b, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multinationalt, multicenter, randomiseret
forsøg til evaluering af sikkerheden og effekten ved interkoronar administration af
MYDICAR (AAV/SERCA2a) hos patienter med hjertesvigt

H‐4‐2012‐085

Måling af endothelfunktion hos patienter der gennemgår elektiv åben abdominal aorta
aneurisme kirurgi

H‐4‐2012‐086

Structural and Functional correlates of Empathic Processes in Traumatic Brain Injury
(Social kognition efter traumatisk hjerneskade)

H‐4‐2012‐087

Investigation of three newly develped 2‐piece convex baseplates in subjects with
ileostomy (CP230)

77

H‐4‐2012‐088

Case kontrol studie af risikofaktorer for forekomst af ESBL‐producerende Escherichia coli,
som årsag til urinvejsinfektion i almen praksis i Danmark

H‐4‐2012‐089

Evaluering af FOR teknologi (ReoRoxG2) versus andre viskoelastiske fuldblodsanalyser og
konventionelle koagulationsanalyser hos patienter med ICH (intrakraniel blødning) i
behandling med Marevan eller de nye orale antikoagulantia og korrelationen mellem
grupperne

H‐4‐2012‐090

European Multicenter Tics In Children Study, EMTICS

H‐4‐2012‐091

Neonatal tidal NO måling ‐ kan bronchopulmonal dysplasi forudsiges?

H‐4‐2012‐092

The effect of postoperative abdominal binder to reduce seroma formation and improve
early clinical outcome after umbilical and epigastric hernia repair

H‐4‐2012‐093

Meniskprojekt

H‐4‐2012‐094

Betydningen af carboxylesterase 1 genvarianter på effekten af angiotensin‐converting
enzyme‐hæmmer hos patienter med kronisk hjertesvigt

H‐4‐2012‐095

iPsych Workpackage 1 ‐ genkontakt af deltagere

H‐4‐2012‐096

Virkningen af sugetabletter indeholdende probiotiske bakterier (L. reuteri) på
demineralisering af emaljen vurderet med QLF

H‐4‐2012‐097

Effekten af midodrine‐hydrochlorid til forebyggelse af postoperativ ortostatisk
hypotension efter indsættelses af unilateral total hoftealloplastik – et randomiseret,
dobbeltblindet placebokontrolleret studie. Eudract nr. 2012‐002572‐13

H‐4‐2012‐098

Et fase IIIb/IV randomiseret, kontrolleret, dobbeltblindt, dobbelt‐dummy, parallelgruppe
forsøg, til sammenligning af effekten af fidaxomycin og Vancomycin i form af vedvarende
klinisk helbredelse af clostridium difficile infektion hos voksne i immunhæmmende
behandling. Kort titel: FREEDOM. Eudract nr. 2012‐000531‐88

H‐4‐2012‐099

Discontinuation of infliximab therapy in patients with Crohn’s disease during sustained
complete remission: A national multi‐center, double blinded, randomized, placebo
controlled study Dansk titel: Seponering af behandling med infliximab hos patienter med
Crohns sygdom med vedvarende inaktiv sygdom

H‐4‐2012‐100

Identifikation af faktorer i serum under graviditeten, som stimulerer de insulin‐
producerende beta‐cellers vækst og funktion

H‐4‐2012‐101

Anstrengelsesudløst astma hos børn – enkeltdosering af montelukast som alternativ til
fast daglig dosering. Et dobbeltblindet, randomiseret, placebo‐ og aktivt kontrolleret,
trevejs‐overkrydsningsforsøg

H‐4‐2012‐102

RENAL DENERVATION IN HYPERTENSION AFTER STROKE (REHEARSE) Renaldenerveringved
patienter med apopleksi samt behandlingsresistent hypertension Et pilot‐studie

H‐4‐2012‐103

Immunologiske ændringer under græs tablet immunterapi

H‐4‐2012‐104

Et randomiseret, dobbeltblindt, multidosis, placebokontrolleret forsøg for at vurdere
sikkerhed, tolerabilitet (evnen til at tåle) og effekt af AMG 181 hos patienter med moderat
til svær tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) Eudract nr. 2011‐005251‐13
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H‐4‐2012‐105

Evaluering af [11C]Cimbi‐36 som PET tracer til afbildning af serotoninsystemet i
menneskehjernen

H‐4‐2012‐106

Plasticitet i hjernen og manuelle færdigheder: kan man fremme indlæring af enkelt‐finger
bevægelser?

H‐4‐2012‐107

Effekt af tung, progressiv styrketræning på muskelstyrke, muskelstivhed og gangfunktion
hos voksne med cerebral parese (CP)

H‐4‐2012‐108

The NORDIC NEC prospective registry. Prospective registration of patients with
neuroendocrine carcinoma from the gastrointestinal tract. Kort titel: Nordic NEC Pro

H‐4‐2012‐109

Genetisk undersøgelse af Posterior Lenticonus i Danmark ‐ Et nationalt studie

H‐4‐2012‐110

Fysiologiske effekter af beta2‐agonister på præstationen hos raske mænd uden astma

H‐4‐2012‐111

Kvantitativ elektroencefalografi ved Alzheimers sygdom hos personer med Downs
Syndrom

H‐4‐2012‐112

Behandling af recidiv varicer i magna gebetet ‐ traditionel kirurgi contra radiofrekvens
ablation – et prospektivt, randomiseret studie

H‐4‐2012‐113

Et randomiseret, dobbletblindet, placebo‐kontrolleret forsøg til bestemmelse af dosis af
tablet alfentanil, administreret under tungen, til lindring af smerter i forbindelse med
udtagning af vævsprøve fra prostata. Eudract nr. 2011‐001903‐10

H‐4‐2012‐114

Affektive symptomer og kognitiv funktion ved bipolar lidelse – effekten af Glykogen
syntase kinase‐3

H‐4‐2012‐115

Flerstrenget intervention mod smerter og konsekvenser

H‐4‐2012‐116

Ex vivo fuldblodsanalyser spiket med Marevan eller rivaroxaban/apixaban i
fuldboldsprøver med og uden prothrombin complex koncentrat (PCC) hos raske
forsøgspersoner

H‐4‐2012‐117

Virkningen af elektrokonvulsiv terapi på det autonome nervesystem

H‐4‐2012‐118

Karakteristik af in vitro ekspanderede tumor‐infiltrerende lymfocytter fra
renalcellekarcinom

H‐4‐2012‐119

Baroreceptorfunktion, inflammation og ortostatisk intolerance ved tidlig mobilisering efter
primær hoftealloplastik: et deskriptivt studie

H‐4‐2012‐120

CONTROL ‐ Bedre screening af livmoderhalskræft

H‐4‐2012‐121

Mikrobielle årsager til antibiotika‐associeret diarré

H‐4‐2012‐122

Videnskabelig undersøgelse af biomarkører hos patienter med leddegigt, psoriasisgigt,
rygsøjlegigt, uspecifik ledhævelse og slidgigt behandlet i daglig klinisk praksis

H‐4‐2012‐123

Multicenter prospektivt randomiseret studie vedrørende protrombin komplex versus
friskfrosset plasma til patienter med intracerebral hæmoragi, relateret til vitamin K
antagonist behandling

H‐4‐2012‐124

Molekylærbiologisk karakterisering af cancer fra esofagus, cardia og ventrikel – etablering
af en forskningsbiobank
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H‐4‐2012‐125

Astma, bronkial hyperreaktivitet og atopi hos skolebørn koloniseret med luftvejsbakterier
i spædbarnsalderen

H‐4‐2012‐126

Værdien af rutinemæssig renografi før og efter ESWL

H‐4‐2012‐128

Et magnetisk resonans studium af sammenhængen mellem visuel processering og
personlighed

H‐4‐2012‐129

Tillid til ryggen ‐ og arbejdet ‐et kontrollere blokrandomiseret observatørblindet studie

H‐4‐2012‐130

EVOLVE II: Et prospektivt multicenterfors©ªg med det formål at vurdere sikkerheden ved
og effekten af SYNERGYTM everolimus‐afgivende platinkrom koronart stentsystem
(SYNERGYTM stentsystem) til behandling af aterosklerotiske l©¡sioner

H‐4‐2012‐131

Omsætning af sene‐ og bruskvæv hos børn og voksne

H‐4‐2012‐132

In vitro analyser til brug for validering af fuldblodsanalyser, konventionelle parametre
samt trombocytter hos raske forsøgspersoner

H‐4‐2012‐133

Sporing og behandlingseffekt af jern‐oxid mærkede mesenkymale stromal celler med
magnetisk resonans scanning efter indsprøjtning i myokardiet

H‐4‐2012‐134

Human Induced Pluripotent Stemcells in Migraine Drug Development

H‐4‐2012‐135

Livstruende medikamentelle reaktioner i hud og slimhinder – et farmakogenetisk studie

H‐4‐2012‐136

Reproducerbarhed ved ultralydskanning af skulder

H‐4‐2012‐137

Tuberkulose blandt HIV‐positive patienter: Et internationalt prospektivt observationelt
studie

H‐4‐2012‐138

Glukosemetabolisme og insulinresistens ved faste og samtidig tilførsel af næringsstoffer til
blodbanen hos raske

H‐4‐2012‐139

Undersøgelse af udvikling af bevægeapparats gener hos børn med generaliseret led
hypermobilitet ‐ en kohorteundersøgelse

H‐4‐2012‐140

Et åbent fase 3B forsøg med HIV‐inficerede individer, som har viræmi under og efter deres
førstelinjebehandling med non‐nukleosid revers transkriptasehæmmer (NNRTI) eller
integrasehæmmer (INI) og som påbegynder andenlinjebehandling bestående af ATV/RTV
eller DRV/RTV med optimeret NRTI behandlingsregime Eudract.nr. 2011‐006186‐18

H‐4‐2012‐141

Evaluering af immunologiske ændringer induceret af everolimus‐behandling hos patienter
med metastatisk renalcellekarcinom

H‐4‐2012‐142

Transition for Unge i Børnereumatologisk Ambulatorium

H‐4‐2012‐143

G6PD‐mangel blandt danske indvandrere

H‐4‐2012‐144

Karbonhydraters indvirkning på det enteroendocrine system i raske normalvægtige
mennesker

H‐4‐2012‐145

Effekt af dagligdags fysisk aktivitet på muskelproteinsyntese hos ældre

H‐4‐2012‐146

Hjertestartere i boligområder
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H‐4‐2012‐147

ET LANGSIGTET SIKKERHEDS‐ OG TOLERABILITETSFORSØG MED OPEN‐LABEL LIPOSOMAL
AMIKACIN TIL INHALATION (ARIKACE™) HOS PATIENTER MED CYSTISK FIBROSE MED
KRONISK INFEKTION SOM FØLGE AF PSEUDOMONAS AERUGINOSA

H‐4‐2012‐148

Et dobbeltblindt, doubledummy, randomiseret, multicenter forsøg med det formål at
vurdere tolerabilitets‐ og effektivitetsprofilen af vildagliptin sammenlignet med gliclazid
som kombinationsbehandling med metformin til muslimske patienter med type 2‐
diabetes, som faster under ramadanen

H‐4‐2012‐149

Active surveillance som monotorereing af patienter med lav‐risiko prostatacancer;
validering af inklusions‐ og progressionskriterier

H‐4‐2012‐150

Muskelaktiveringsmønsteret i lår‐ og lægmusklerne under funktionelle tests hos 13‐14
årige hypermobile piger sammenlignet med en alderssvarende gruppe piger uden
hypermobilitet – en eksplorativ undersøgelse

H‐4‐2012‐151

Effekt af NeuroMuskulær Elektrisk Stimulering på muskelstyrke, muskelstivhed og
muskelfænotype hos voksne personer med spastiske muskler

H‐4‐2012‐152

Dansk: Effekt af nålestik på senecelleaktivitet Engelsk: Effect of needle penetration on
tendon cell activity

H‐4‐2012‐153

Combo‐set Trial 4

H‐4‐2012‐154

LIVSSTIL ‐ En randomiseret effektundersøgelse af et mindfulness‐ og gruppestøtte‐baseret
program til fremme af bæredygtige livsstilsændringer og vægttab hos overvægtige voksne

H‐4‐2012‐155

Midt om Natten

H‐4‐2012‐156

Effect of Cheese on Cardiovascular Risk (Betydningen af et højt indtag af ost for hjerte‐
karsundheden)

H‐4‐2012‐157

Effekten af Adductor‐Kanal‐Blokade (AKB) vs Femoralis‐Blokade(FB) på muskelstyrke,
mobilitet og smerter hos high pain responders 1. og 2. postoperative døgn efter total
knæalloplastik(TKA)

H‐4‐2012‐158

Hysteroskopi før IVF behandling, bedres fertiliteten? Hysteroskopi af cohorte før In Vitro
Fertilisering
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Calcitonin gene‐related peptide som mediator ved human anafylaksi
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Therapy for chronic cold agglutinin disease: A prospective, non‐randomized international
multicenter trial on the safety and efficacy of bendamustine and rituximab combination
therapy
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Karakterisering af markører for kimcelletumorer hos børn
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Sarcopeni ved cirrose: Proteinomsætning, vækstfaktorer og regulatoriske signalveje ved
cirrose og sekundært muskeltab
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In vivo fuldblodsanalyser ved raske forsøgspersoner med rivaroxaban, apixaban eller
dabigatran spiket med prothrombin complex koncentrat (PCC) og FVIIa
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Learning Nurse Administered Propofol Sedation (NAPS)
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Diurnal variation of biomarkers for inflammation and kidney function in critically ill
patients
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ORIGINALE ORIGIN (Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention) And Legacy
Effects Et observations forsøg ‐ opfølgningsstudie på ORIGIN
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Virkningen af rekombinant humant erythropoietin på den cerebrale metabolisme

H‐4‐2012‐168

CopenHeart SF ‐ et randomiseret klinisk forsøg af et integreret seksuelt rehabiliterings
program plus vanlig behandling versus vanlig behandling hos mandlige patienter med
seksuel dysfunktion og ICD eller iskæmisk hjertesygdom
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Et enkelt‐armet, multicenterforsøg med trastuzumab emtansine (T‐DM1) til patienter med
HER2‐positiv lokalt fremskredet eller metastatisk brystkræft, der tidligere har fået anti‐
HER2‐ og kemoterapibaseret behandling

H‐4‐2012‐170

Det autonome nervesystems indflydelse på hjernens gennemblødning hos mennesker
vurderet med functional magnetic resonance imaging
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EKG‐forandringer hos patienter der opstarter antipsykotisk eller antidepressiv behandling:
Er T‐taks morfologiske forandringer QTcF overlegen i detektion af proarytmogen
repolarisering?

H‐4‐2012‐172

Telemedicin til KOL‐patienter (KIH‐delprojekt) ‐ Fase 1 (Pilot) ‐ Et samarbejde mellem
kommuner og hospitaler om kontrol og behandling af svær KOL via telemedicinsk platform

H‐4‐2012‐173

Sundhedsmæssige effekter af partikler i indeklimaet hos beboere i Vestegnen af
Storkøbenhavn
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Investigating the safety and performance of new 1‐piece ostomy product concepts
compared with SenSura 1‐piece in subjects with an ileostomy. An eksplorative, open‐
labeled, randomized, controlled, comparative, incomplete three‐period cross‐over study

H‐4‐2012‐175

Meget tidlig FDG‐PET/CT‐responstilpasset behandling af avanceret Hodgkin lymfom (H11),
et randomiseret fase III non‐inferiority studie fra EORTC's lymfomgruppe og den polske
lymfomgruppe
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Studies of the role of altered gut bacteria flora in the pathogenesis of multiple sclerosis:
whole gut microbiome sequencing and taxonomic analyses in Danish individuals
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Test‐enhanced learning effect of engaging students in peer assessments
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Regulering af peroxisome proliferator‐activated receptor g coactivator 1α (PGC‐1α) og
PGC‐1α’s betydning for mitokondriel biogenese
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FNUG Følge‐hjem Teamet ‐ NU med ernæring! ‐ Et randomiseret kontrolleret studie
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MRI for early response evaluation of radiation therapy of brain metastases

H‐4‐2012‐181

Knogletræning for kvinder (KTK)

H‐4‐2012‐182

Migræne med aura udløsende mekanismer samt effekt på hjernens kar og
blodgennemstrømning af hypoksi

H‐4‐2012‐183

Nye behandlingstiltag af recidiverende Clostridium difficile‐associeret diare. Et
randomiseret studie
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Subliminaleksponering ved PTSD – pilotprojekt for torturerede og traumatiserede
flygtninge

82

H‐4‐2012‐185

Peroperativ Tranexamsyre som blødningsprofylakse ved benign Hysterektomi – et
randomiseret, placebo‐kontrolleret studie (PeTraH‐studiet)
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Pneumokokvaccination af Crohn‐patienter ‐ Et randomiseret ikke‐blindet fase 4 klinisk
forsøg der undersøger immunresponset af 2 forskellige pneumokokvacciner hos patienter
med Crohns sygdom
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CVK‐1209317

Molekylærbiologisk karakterisering af myocarditis

CVK‐1209451

MONOGEN ‐ Genetisk undersøgelse af arvelige hjertekarsygdomme

CVK‐1210136

A multicenter double‐blind, placebo controlled, randomized pilot trial to assess the
pharmacodynamic activities on haemostasis parameters of pre‐hospital
administration of Fibrinogen concentrate in trauma patients presumed to bleed

CVK‐1210138

Copenhagen Head Injury Ciclosporin Study (CHIC‐study) Et åbent, ukontrolleret fase
II‐forsøg for at undersøge farmakokinetik, sikkerhed og biomarkører for virkningen
af NeuroSTAT® (ciclosporin) hos patienter med svær traumatisk hjerneskade

CVK‐1210146

Sporing og behandlingseffekt af jern‐oxid mærkede mesenkymale stromal celler
med magnetisk resonans scanning efter indsprøjtning i myokardiet
Human Induced Pluripotent Stemcells in Migraine Drug Development

CVK‐1210180
CVK‐1210181

Primære cilier og signalering i Tuberøs Sklerose Complex samt identificering af nye
sygdoms‐gener

CVK‐1210369

Findes der en fælles oprindelse for lymfoid og myeloid cancer?

CVK‐1210528

Forebyggelse af Blodpropper hos patienter med akut nyresvigt på Intensiv‐afdeling
(F.B

CVK‐1210854

Identifikation af gener der forårsager monogen diabetes ved hjælp af total exom
sekventering (WES)

CVK‐1210920

Dansk reference‐genom, en del af GenomeDenmark projektet

CVK‐1210990

Genetik ved Åreforkalkning og Hjertesygdom

CVK‐1211179

Saltvand versus hydrocotison til kritisk syge patienter med blodforgiftning

CVK‐1211359

Whole exome sequencing (WES) of 2000 Danish individuals to identify gene variants
which associate with clinical and biochemical measures related to cardio‐metabolic
traits

CVK‐1211488

Tidlig transfusion af frisk frosset plasma til patienter med svære isolerede
hovedskader ‐ et pilotstudie
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CVK‐1211709

Hvordan kan behandlingen af infektioner i bløddele, forårsaget af bakterier med
efterfølgende vævsdød, forbedres. Et projekt som analyserer samspillet mellem
bakterierne og patienten. Den danske del af INFECT‐studiet

CVK‐1211922

Multicenter, prospektivt, randomiseret studie vedrørende protrombin kompleks
versus frisk‐frosset plasma til patienter med intracerebral blødning relateret til
vitamin‐K antagonist

CVK‐1211926

Forbedret diagnostik af endokrinologiske og kardiologiske sygdomme med exom
sekventering. VISION‐studiet

CVK‐20120001

Et Fase 2b, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multinationalt, multicenter,
randomiseret forsøg til evaluering af sikkerheden og effekten ved interkoronar
administration af MYDICAR (AAV/SERCA2a) hos patienter med hjertesvigt (Captia
1207870/1209071)

CVK‐20120002

European Multicenter Tics In Children Study, EMTICS (Captia 1207866)

CVK‐20120003

Evaluering af FOR teknologi (ReoRoxG2) versus andre viskoelastiske
fuldblodsanalyser og konventionelle koagulationsanalyser hos patienter med ICH
(intrakraniel blødning) i behandling med Marevan eller de nye orale antikoagulantia
og korrelationen mellem grupperne.´(Captia 1207874/1209314)
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Biomedical and immunologic changes in children recovering from severe acute malnutrition
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Clinical presentation and comorbidity in HIV‐1 and HIV‐2 infected patients in Guinea Bissau
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A multi‐site randomised trial of an additional measles vaccine at 4 months of age to reduce
child mortality in rural areas of Burkina Faso, Ghana, and Guinea‐Bissau
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Providing early BCG vaccine to low‐birth‐weight infants ‐ Amendment
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Re‐feeding of severely acute malnourished children at Mwanamugimu Nutrtion Unit –
Mulago Hospital Complex
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Effekten af A‐vitamin tilskud på udviklingen af atopi i barndommen: Opfølgning på et
randomiseret placebo‐kontrolleret studie
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