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Ved starten af 2008 var der lagt op til en fordobling 
af antallet af videnskabsetiske komitéer i Region 
Midtjylland. Baggrunden for dette var en markant 
øget arbejdsbyrde for komitémedlemmerne, da 
behandling af projektansøgninger ikke længere 
foregik i undervalg i komitéen. Efter pålæg fra In-
denrigs- og Sundhedsministeriet skulle alle pro-
jekter fremlægges og diskuteres ved de måned-
lige komitémøder. Denne ændring blev indført i 
efteråret 2007 og dette medførte, at hvert enkelt 
komitémedlem inden mødet skulle gennemlæse 
gennemsnitligt 25-28 projekter. Efter indstilling 
fra den oprindelige Videnskabsetiske Komité for 
Region Midtjylland besluttede Regionsrådet den 
24. oktober 2007 at etablere yderligere en viden-
skabsetisk komité med 11 personer (5 fagperso-
ner og 6 lægpersoner), som blev indstillet efter 
de vanlige retningslinjer. For at sikre kontinuitet i 
arbejdet blev den gamle komité delt i to og begge 
komitéer blev suppleret med det relevante antal 
fag- og lægpersoner. De 2 komitéer blev konstitu-
eret den 29. april 2008.

To komitéer

De to komitéer har fælles sekretariat og deler 
projekterne mellem sig efter et tilfældigheds-
princip. Hver komité holder møde en gang om 
måneden (undtaget juli). Efter 29. april 2008 er 
sagsmængden pr. møde blevet af et passende 
omfang, hvilket har bevirket, at mellem 90 og 95% 
af sagerne har været afgjort indenfor lovens frist 
på 60 dage.

De 11 nye medlemmer, der indtrådte per 29. 
april 2008, er Jens Ove Kjeldsen, Britta Bang, 
Erik Krogh Kristensen, Aksel Daugbjerg og Su-
sanne Buch Nielsen for lægpersonerne og Jørgen 
Aa gaard, Niels Kristian Aagaard, Marianne Kleis 
Møller, Nana Thrane og Torben Bæk Jensen for 
fagpersonerne.

I 2008 måtte komitéerne tage afsked med Ulla 
Diderichsen, som er erstattet af Natascha Joof 
i komité I. Komité II har måttet tage afsked med 
Anne Mette Hvas, som har været aktiv i Viden-
skabsetisk Komité siden 2002 og formand for den 
oprindelige Videnskabsetiske Komité for Region 
Midtjylland siden 18. februar 2007 og formand for 
komité II siden 29. april 2008. Anne Mette Hvas er 
blevet erstattet af Sten Lund. Den 29. oktober 
2008 blev Hanne Berg Ravn valgt som ny formand 
for komité II.

Året 2008 har også budt på turbulens hvad an-
går sekretariatet, som varetager det daglige 
arbejde og kommunikationen med forskere og 
vores samarbejdende instanser. Sekretariatet 
har i slutningen af august 2008 måttet tage af-
sked med fuldmægtig Betina Riis, som var ansat 
i barselsvikariat for fuldmægtig Lena Danvøgg. 
Sidstnævnte er først vendt tilbage i januar 2009, 
hvilket har bevirket, at fuldmægtig Marie Bar-
tholdy har måttet varetage arbejdet alene i den 
mellemliggende periode. Komitéerne vil hermed 
gerne benytte lejligheden til at takke Marie Bar-
tholdy for den fantastiske indsats, hun har leve-
ret i denne periode.

Året der gik
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Komitéernes arbejdsform

Det fremgår af Komitélovens § 10, at ”Komitéen 
skal indenfor en frist på 60 dage efter modtagel-
sen af en behørigt udformet ansøgning træffe af-
gørelse om projektets godkendelse”. Det fremgår 
endvidere, at ”Indenfor den periode, hvor ansøg-
ningen behandles, kan komitéen sende en enkelt 
anmodning om oplysninger ud over, hvad ansø-
geren allerede har forelagt”. For at sikre en effek-
tiv sagsbehandling gennemgår sekretariatet alle 
projekter med henblik på, at disse er ”behørigt 
udformede”, inden de forelægges for komitéen. 
Såfremt der i et projekt er formelle mangler, ret-
ter sekretariatet henvendelse til ansøgeren for 
at få disse bragt i orden. Forscreeningen forhol-
der sig ikke til det videnskabelige eller konkrete 
indhold i projektansøgningen, men har alene til 
formål at sikre, at de på tjeklisten (se komitéens 
hjemmeside www.komite.rm.dk) anførte punkter 
er anført i ansøgningen. Først herefter starter 
fristen på de 60 dage, og projektet forelægges 
den pågældende komité ved næste møde. Efter 
behandlingen på komitémøde kan komitéen rette 
henvendelse til forsker med henblik på at få be-
svaret uddybende spørgsmål til projektet, give 
anvisning på tilretning af f.eks. indholdet i delta-
gerinformationen eller hvad der måtte være af 
kommentarer til projektet i øvrigt. Komitéen har 
kun denne éne mulighed for at rette henvendelse 
til forsker. Såfremt projektansøgningen ikke er 
tilfredsstillende udfærdiget efter revision kan 
projektet ikke genbehandles men må afvises. Er 
der mindre mangler, sker det dog ofte, at komi-
téen godkender projektet, men under nærmere 
specifi ceret betingelser, som forsker skal doku-
mentere overfor sekretariatet.  

En anden mulighed efter behandling på komi-
témøde er at invitere ansøgeren til det efterføl-
gende komitémøde for at forelægge sit projekt 

og i denne forbindelse redegøre for eventuelle 
uklarheder samt besvare opklarende spørgsmål 
fra komitéens medlemmer. Herved bevarer ko-
mitéen muligheden for at respondere, og forsker 
kan herefter ved revision af projektet forsat an-
søge om godkendelse af projektet.

I særlige tilfælde bliver der indhentet separat fag-
lig ekspertbistand til vurdering af projekter. Det-
te gælder f.eks. for de projekter, hvori der indgår 
mindreårige eller inhabile forsøgspersoner, hvor 
der skal indhentes stedfortrædende samtykke 
(se Komitélovens § 9, stk. 4 ”Komitéerne skal 
gøre brug af konsulentbistand i de tilfælde, hvor 
de ikke selv råder over fornøden faglig ekspertise 
til at bedømme forelagte projekter. Ved behand-
ling af en ansøgning om forsøg på mindreårige, 
skal komitéen indhente konsulentbistand fra en 
ekspert i pædiatri”).

På grundlag af ovenstående træffer komitéen 
beslutning om, hvorvidt et projekt kan godken-
des. Et projekt kan kun godkendes, såfremt der 
i komitéen opnås enighed herom (Komitélovens 
§ 9). Kan der ikke opnås enighed, indbringes pro-
jektet for Den Centrale Videnskabsetiske Komité, 
der så træffer afgørelse i sagen. Ligeledes fun-
gerer Den Centrale Videnskabsetiske Komité som 
klageinstans for de regionale komitéers afgørel-
ser (Komitélovens § 24).
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Informeret samtykke indebærer, at forsøgs-
personen har modtaget og forstået såvel den 
mundtlige som den skriftlige deltagerinforma-
tion om forsøget. Komitéen lægger derfor vægt 
på, at deltager informationen er udformet i et let 
tilgængeligt og forståeligt sprog. 

Udover de formelle krav, der er til indholdet af en 
deltagerinformation, vil komitéerne ofte efter en 
gennemgang på møde give anvisninger og gode 
råd med henblik på at optimere den indsendte 
deltager information. Det er svært at generalisere, 
men der er ofte problemer med lange, detaljerede 
deltager informationer, hvor forsøgspersonen let 
mister overblikket over, hvad deltagelse i forsøget 
indebærer. Et andet problem er informationsma-
terialet, der ofte ikke kan forstås af personer uden 
lægefaglig baggrund. Der bruges fagudtryk, ufor-
ståelige medicinske betegnelser, vanskelige sæt-
ningsopbygninger, unødvendige fremmedord m.v.

Når den almene forståelighed er utilstrækkelig, 
medfører det forsinkelser i sagsbehandlingen for 
forskerne, herunder risiko for afvisning, og anta-
gelig også lavere deltagelsesprocent blandt for-
søgsdeltagerne. 

Behovet for at optimere det skriftlige materiale 
er et område, som komitéerne gerne vil bidrage 
til løbende forbedres. Vi er opmærksomme på, at 
forskeren kan stå med denne udfordring: Hvordan 
kan lovens krav om tilstrækkelig information op-
fyldes, samtidig med at resultatet er læsevenligt 
og forståeligt for en modtager, der ikke er fagper-
son? Dette er slet ikke nogen triviel opgave, men 
kan kalde på udviklingen af nye redskaber.

Komitéerne i Region Midtjylland indledte derfor et 
samarbejde med Knowledge Communication Lab 
(KCL), Handelshøjskolen, Aarhus Universitet i ef-
teråret 2007. KCL har stor erfaring i at udvikle it-
løsninger til kommunikation og videndeling inden 
for sundhedssektoren og fi k i 2007 en stor bevil-
ling fra Videnskabsministeriet til projekt VidNet. 
Fokus i dette projekt er bl.a. sundhedssektorens 
kommunikation mellem personer med forskelligt 
vidensniveau, f.eks. mellem forsøgsansvarlige 
læger og forsøgsdeltagere.  Formålet med sam-
arbejdet med KCL er at udvikle it-redskaber og 
metoder, der i første omgang letter deltagerin-
formationernes tilblivelse og komitéernes sags-
behandling/godkendelse.

I samarbejdet medvirker komitéernes medlem-
mer gennem løbende at dokumentere og ind-
samle de sproglige tilrettelser, der følger af be-
handlingen af de indkomne projektbeskrivelser. 
Indsigten og erfaringerne kategoriseres af KCL, 
og de danner baggrunden for, hvordan it-redska-
berne udformes. Der er nedsat en arbejdsgruppe 
med 5 medlemmer fra komitéerne samt ansatte 
fra KCL, som mødes næsten hver måned.

KCL har foretaget interviews med fl ere forsøgs-
ansvarlige læger i efteråret 2008 som samstem-
mende viser, at lægerne fi nder det vanskeligt at 
formulere en god og forståelig deltagerinforma-
tion, hvor der gives nok, men ikke for meget infor-
mation. Mange efterlyser en vejledning og gode 
eksempler. Da projekterne er meget forskelligar-
tede både med hensyn til forsøgspersoner (børn, 
voksne, raske forsøgspersoner, inhabile o.s.v.) 
samt indhold (lægemiddelafprøvning, beskriven-

VidNet
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de undersøgelser, ambulante projekter, under 
indlæggelse m.v.), bliver der i stedet oprettet en 
hjemmeside under KCL, hvor man kan søge hjælp 
til udformningen af deltagerinformationen til de 
forskellige forhold beskrevet ovenfor. 

De samlede iagttagelser tænkes udmøntet i et it-
værktøj, der vil kunne tilbydes de biomedicinske 
forskere i forbindelse med klargøringen af kom-
mende ansøgninger. It-værktøjet vil have disse 
fi re elementer:

! En web-baseret, interaktiv ordbog med læg-
termer, der kan bruges i stedet for fag- og 
fremmedord

! En udførlig vejledning med sproglige retnings-
linjer og råd om formidling med eksempler

! En Word-skabelon til formulering af delta-
gerinformation med vægtede, sorterede op-
lysninger i et enkelt, forståeligt sprog. Ska-
belonen kan hentes via link fra komitéernes 
hjemmeside www.komite.rm.dk.

! En mark-up-funktion, der markerer problema-
tiske ordvalg i deltagerinformationen og fore-
slår alternativer

Løsningen udvikles og testes trinvis. De første to 
elementer forventes klar i foråret 2009, og de to 
øvrige delelementer udvikles herefter. Derefter 
gennemfører arbejdsgruppen en evaluering for 
at vurdere, om redskabet er egnet til implemen-
tering lokalt og på landsplan.

Med projektet vil komitéerne gerne medvirke 
til at løse de problemer, der ofte ses ved udfær-
digelse af deltagerinformationen. Værktøjerne 
vil også kunne hjælpe forsker med at udfærdige 
lægmandsresumeet. VidNet projektet har til hen-
sigt at sikre:

! En opsamling af de sproglige erfaringer fra 
komitéernes sagsbehandling

! En sproglig forbedring af kommende ansøge-
res deltagerinformation

! En kortere ekspeditionstid for den enkelte an-
søgning og dermed lettere sagsbehandling

! En større forståelse hos potentielle forsøgs-
deltagere og dermed accept af eller en mere 
kvalifi ceret stillingtagen til deltagelse i forsøg

Det er planen, at KCL i foråret 2009 vil invitere de 
forskere, der indsender ansøgning til godkendel-
se, til at deltage i dette projekt. De tilbagemeldin-
ger, der kommer fra forskerne til VidNet, vil blive 
inkorporeret, og en endelig evaluering vil ske se-
nere på året i form af at komitéerne evaluerer, om 
der sker en mærkbar ændring i antallet af delta-
gerinformationer, der returneres til forsker efter 
behandling på komitémøderne.
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Forskning, der involverer akutte patienter, hvor 
det ikke er muligt at indhente informeret samtyk-
ke fra forsøgspersonerne eller stedfortrædende 
samtykke fra pårørende og egen læge på grund 
af det tidsmæssige perspektiv, er et område i ud-
vikling inden for komitélovgivningen og fortolk-
ningen heraf. I årsberetningen fra 2007 blev der 
i indlægget om akutforskning fremhævet de om-
råder, hvor der i 2003 og igen i 2006 blev vedtaget 
en ny lovgivning, hvor netop det akutte aspekt var 
i fokus.

Ikke-lægemiddel forsøg

I 2003 kom den lovgivning, som omhandler akutte 
ikke-lægemiddel forsøg. 

§ 20. Hvis karakteren af projektet betyder, at det 
kun kan gennemføres i akutte situationer, hvor 
forsøgspersonen ikke er i stand til at afgive et in-
formeret samtykke og det ikke er muligt at ind-
hente stedfortrædende samtykke, kan projektet 
gennemføres hvis det på længere sigt kan for-
bedre personens helbred.
Stk. 2. Den forsøgsansvarlige skal snarest muligt 
efterfølgende søge indhentet informeret sam-
tykke eller stedfortrædende samtykke.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder dog ikke ved kliniske for-
søg med lægemidler. 

Forskning i akutte situationer
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Det var og er en forudsætning, at projektet ikke 
med tilsvarende nytte kan gennemføres med ind-
dragelse af myndige og habile forsøgspersoner, 
hvis frivillighed ikke kan drages i tvivl. Fordelen 
for forsøgspersonen skal således klart veje tun-
gere end en eventuel risiko set i relation til den 
vanlige forsøgssituation, hvor forsøgspersonen 
netop frivilligt kan vælge at deltage i projektet. 
Derfor også formuleringen med, at forsøget skal 
have udsigt til at kunne gavne den enkelte for-
søgsperson.  Dette er i sig selv et paradoks, idet 
gennemførelse af et forskningsprojekt, hvor in-
terventionen på forhånd vides at bedre forsøgs-
personens helbred, vil være uetisk i forhold til 
ikke at give denne intervention til alle patienter.

Vejledningen til denne paragraf er siden ændret. 
I vejledningen udlægges fortolkningen nu såle-
des:
”Forskning på denne gruppe må kun foretages, 
hvis den fysiske/mentale tilstand, som gør det 
umuligt at opnå informeret samtykke eller sted-
fortrædende samtykke er en nødvendig karakte-
ristik ved forskningsprojektet. Der er typisk tale 
om forsøg på midlertidigt inhabile, som eksem-
pelvis omfatter bevidstløse. Der stilles som krav 
at forsøgspersonens helbred på længere sigt for-
modes at kunne forbedres.”

Sådanne forsøg kan ikke gennemføres med læ-
gemidler men kan gennemføres i andre forsøg, 
herunder forsøg med medicinsk udstyr.

Det er et klart fremskridt med den nye fortolkning, 
men der er forsat en lang række områder, som 
vanskelig- eller umuliggøres under den nuværen-
de lovgivning. Et af problemerne er vægtningen 
af, at forsøget skal have udsigt til at kunne gavne 
den enkelte forsøgsperson. I den tillægsprotokol 

som Europarådet fremsatte i 20051  foreslås som 
et af underpunkterne følgende:

ii. Where the research has not the potential 
to produce results of direct benefi t to the 
health of the person concerned, it has the 
aim of contributing, through signifi cant im-
provement in the scientifi c understanding 
in the individual’s condition, disease or dis-
order, to the ultimate attainment of results 
capable of conferring benefi t to the person 
concerned or to other persons in the same 
category or affl icted with the same disease 
or disorder or having the same condition, 
and entails only minimal risk or burden 
(forfatterens understregning).

Denne tillægsprotokol er underskrevet men end-
nu ikke ratifi ceret af Danmark, og dette forhold 
gør, at der på nuværende tidspunkt f.eks. ikke kan 
indsamles projektmateriale fra akut syge patien-
ter, hvor der grundet den kliniske tilstand ikke 
kan indhentes informeret samtykke, hvis projek-
tet ikke umiddelbart formodes at gavne deltage-
ren selv. Dette kunne f.eks. være udtagelse af en 
blodprøve, hvor man ønsker at måle en ny mar-
kør, der evt. kunne være vejledende for behand-
ling af andre patienter med den samme sygdom. 
Selvom belastningen og risikoen for den enkelte 
patient er minimal, er der aktuelt ikke mulighed 
for at henvise til den gevinst, det måtte have for 
andre patienter med tilsvarende sygdom. 

  1. Den fulde tillægsprotokol kan læses på www. conventions.coe.int/treaty/en/Treaties
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Lægemiddel forsøg

Fra 2006 kom der yderligere en lovændring, som i 
visse situationer muliggjorde akutte forsøg med 
lægemidler.

§ 20a: Hvis et biomedicinsk forskningsprojekt in-
debærer kliniske forsøg med lægemidler, og hvis 
karakteren af forsøget betyder, at det kun kan 
gennemføres i akutte situationer, hvor forsøgs-
personen ikke er i stand til at afgive et informe-
ret samtykke, og det ikke er muligt at indhente 
et stedfortrædende samtykke fra værgen, foræl-
dremyndighedens indehaver eller fra nærmeste 
pårørende og den praktiserende læge – alterna-
tivt embedslægen – kan projektet gennemføres, 
hvis der er indhentet stedfortrædende samtykke 
fra forsøgsværgen2 . 
Stk. 2. Den forsøgsansvarlige skal snarest muligt 
efterfølgende søge indhentet informeret sam-
tykke eller stedfortrædende samtykke fra vær-
gen, forældremyndighedens indehaver eller fra 
nærmeste pårørende og den praktiserende læge 
– alternativt embedslægen.« 

Der er i den danske vejledning lagt vægt på, at 
karakteren af sygdom gør at forsøget kun kan 
gennemføres i den akutte situation. Ved mange 
sygdomme er der ofte tale om et kontinuum fra 
at patienten kan være ved fuld bevidsthed med 
gradvis overgang til tiltagende bevidsthedspå-
virkning for endelig at være helt bevidstløs. Det 
gælder specielt for en lang række neurologiske/ 

neurokirurgiske tilstande, men også f.eks. for pa-
tienter med blodpropper i hjerte og lunger. Hvor-
vidt de tilgrundliggende sygdomsmekanismer og 
ikke mindst behandlingen af disse tilstande er 
sammenlignelige hos begge yderpunkter af syg-
domsspekteret er ofte uvist.

Det er klart, at al ny behandling i første omgang 
bør gennemføres med myndige og habile forsøgs-
personer om muligt. Dette giver en indsigt i for-
ventelige effekter og bivirkninger, inden behand-
lingen eventuelt indføres i behandlingen også til 
andre patientgrupper. Men derfra kan man ikke 
altid slutte, at den pågældende behandling også 
vil have den samme effekt og den samme fore-
komst af bivirkninger hos den bevidsthedssvæk-
kede patient. 

Et nyligt eksempel på dette kom med publikatio-
nen af et stort internationalt, multicenterstudie, 
hvor man vurderede effekt af blodpropsopløsen-
de (trombolyse-) behandling hos patienter med 
hjertestop udenfor hospitalet. Rationalet bag 
dette studie var at cirka 70 % af alle patienter, 
som udvikler hjertestop, gør dette på baggrund 
af en blodprop i hjertet eller i lungerne. Trombo-
lyse behandling af blodprop i hjerte og lunger har 
vist sig effektiv i fl ere undersøgelser. Derudover 
forelå der en meta-analyse over fl ere små stu-
dier, hvor trombolyse blev givet i forbindelse med 
hjertestop, som viste en mulig gevinst på over-
levelsen. Det syntes derfor hensigtsmæssigt at 
afprøve denne behandling i et tilstrækkeligt stort 

2. En forsøgsværge er en enhed bestående af to læger, som giver et stedfortrædende samtykke på den inhabile forsøgsper-
sons vegne. Forsøgsværgen skal varetage forsøgspersonens interesser og være uafhængig af den forsøgsansvarliges in-
teresser i forskningsprojektet. De to læger skal være nogle for forskningsprojektet ”udenforstående” læger, og man bør 
undgå at disse befi nder sig i et underordnelsesforhold til den forsøgsansvarlige. Mindst en af lægerne skal have faglig ind-
sigt på området.

 Forsøgsværgen kan enten være en enhed af de samme to læger, der kontaktes for alle forsøgspersoner i et klinisk forsøg 
eller som udpeges ad hoc for de enkelte forsøgspersoners inddragelse.

 Det skriftlige forsøgssamtykke behøver ikke at blive underskrevet, mens den sundhedsperson, som udfører forsøget er til 
stede. Samtykket kan bekræftes forud for iværksættelsen, fx telefonisk. Samtykket skal dog gives på baggrund af oplysnin-
ger om det konkrete forsøg og den pågældende forsøgspersons tilstand. 
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studie, hvor patienterne udover vanlig genopliv-
ning blev randomiseret til +/- trombolyse. Studi-
et blevet stoppet før tid efter der var indrulleret 
cirka 1000 patienter. Der var ingen forskel i over-
levelsen mellem de to grupper – derimod var der 
en næsten 7 gange større forekomst af blødning 
i hjernen hos de patienter, der havde modtaget 
trombolyse (Böttiger et al, New Engl J Med 2008; 
359:2651). 

Studiet er et godt eksempel på, at selvom der er 
vist god effekt af en given behandling til en given 
sygdom – så er det ikke nødvendigvis en doku-
mentation for, at den samme behandling har den 
samme effekt hos en svært kritisk syg patient 
med den samme sygdom.
Studiet var som anført et multicenterstudie med 
deltagelse af mange europæiske centre (Sve-
rige, Norge, Tyskland, Frankrig, England, Irland 
m.m.) Hvert center indhentede tilladelse fra de-
res regionale/nationale videnskabsetiske komi-
té. Spørgsmålet er, om et dansk center ville have 
kunnet deltage? 

Formentlig ikke, da der er tale om afprøvning af 
en behandling, som er rettet mod blodprop i hjer-
te og lunger og altså ikke mod hjertestop som 
sådan. Der er altså ikke tale om, at sygdommen 
er karakteriseret ved at den kun kan gennemfø-
res i den akutte situation. Derudover vil vi med 
den nuværende lovgivning være henvist til, at 
indhentning af stedfortrædende samtykke i den 
akutte situation i bedste (læs hurtigste) fald vil 
kunne ske ved anvendelse af forsøgsværge. Da 
inklusion og behandling skete på ulykkesstedet, 
altså inden patienten var overfl yttet til hospita-
let, ville det ikke være praktisk muligt at inkludere 
patienter herhjemme, da det vil kræve tilstede-
værelse af to læger udover den behandlende am-
bulancelæge.

Selvom der er sket markante fremskridt indenfor 
akutforskningen herhjemme er der fortsat plads 
til forbedringer. Der er behov for en diskussion 
af vilkårene og præmisserne for gennemførelse 
af studier med stedfortrædende samtykke i de 
akutte situationer. Der er en lang række etiske 
problemstillinger, som kræver særskilt behand-
ling. Det er nødvendigt, at vi holder fast i, at frivil-
lighedsprincippet er hjørnestenen ved inklusion i 
et forskningsprojekt. Vi skal altså have defi neret, 
hvem der kan varetage dette princip for inhabile 
patienter, og under hvilke omstændigheder det 
vil være rimeligt at gennemføre en undersøgelse 
med inhabile patienter.

Såfremt vi ikke skaber mulighed for at gennemfø-
re kliniske studier også med denne patientgrup-
pe, efterlader det et tomrum for de mest kritisk 
syge patienter, som ikke har samme adgang til 
velafprøvede behandlinger. Denne patientgruppe 
er derimod oftest overladt til de erfaringer man 
har fra langt mindre kritisk syge patienter med de 
samme sygdomme. 

Der er behov for åbenhed og diskussioner på 
tværs af faggrænser og med repræsentation af 
lægfolk. Forskningsprojekter, der involverer inha-
bile, kan afhængigt af udkomme blive udlagt som 
en behandlingsgevinst, såfremt der er positive 
resultater. Eller det kan ved negative resultater, 
altså hvis den givne behandling ikke har effekt, 
men måske endda fl ere bivirkninger, virke som et 
overgreb på den inhabile patient. 

Resultaterne fra de kliniske forsøg kendes ikke på 
forhånd, som det fremgår af New England Jour-
nal studiet, selvom det, man vil afprøve, synes 
rationelt og logisk. Men hvad der er mere skræm-
mende er, at vi nu som led i good clinical practice 
ofte er tvunget til at anvende den erfaring vi har 
fra mindre syge personer også på de kritisk syge 
patienter. I modsætning til den systematiske da-
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taopsamling, som kendetegner kliniske studier, 
vil der i den daglige behandling ikke altid være 
opmærksomhed på, at den givne medicin endda 
kan være skadelig – idet den enkelte læge kun ser 
relativt få patienter, og idet der for den enkelte 
patient kan være varierende faktorer, der kan 
sløre det samlede billede. 

Det er afgørende, at vi, der beskæftiger os med 
lægevidenskabelig forskning, fremover er med 
til at sikre et grundlag for at kunne gennemføre 
forskningsprojekter, der involverer inhabile for-
søgspersoner. Det er en udfordrende opgave at 
tackle. Dels er der det akutte aspekt, som ofte gi-
ver nogle snævre tidsrammer at arbejde indenfor. 
Dels er der det forhold, at vi skal sikre forsøgsper-
sonens rettigheder, velbefi ndende og sikkerhed, 
som ikke må kompromitteres af det ønske, der 
ligger om at skaffe viden, der måske kan komme 
fremtidige patienter til gode. I tillægsprotokollen 
fra Europarådet fra 2005 (se fodnote 1) fremhæ-
ves det som væsentligt, at et akut forskningspro-
jekt har en lødighed der godtgør, at 

1) det skal gennemføres og 
2) med denne patientkategori (project may only 

be undertaken if it has been approved specifi -
cally for emergency situations by the compe-
tent body). 

Hvilke instanser skal træffe den beslutning? Læ-
gemiddelstyrelsen, De Videnskabsetiske Komi-
téer, eksperter fra det pågældende speciale der 
planlægger projektet eller andre? 

Bidrag til diskussionen bør komme fra de faglige 
selskaber, forskningsfora og alle forskningsaktive 
læger, der har et ønske om, at vi i Danmark får en 
lovgivning, der også inddrager inhabile forsøgs-
personer. Med henblik på at fremme vilkårene in-
den for dette område, arbejdes der aktuelt med 
at få etableret en interessegruppe under Læge-
foreningen med bred repræsentation af mange 
specialer. Gruppen har som det primære formål 
at udarbejde forslag til, hvordan organisationen 
omkring akutforskning med inhabile bedst etab-
leres. Dette kunne f.eks. involvere etablering af 
specialistgrupper, som eksternt kunne vurdere 
lødigheden af de indsendte projekter. Men derud-
over vil der også være brug for at udarbejde for-
slag til, hvem der skal være patientens værge i de 
akutte situationer, hvordan implementerer man 
akutforskning såvel på som uden for hospitalet. 
Interesserede kan kontakte overlæge, dr. med. 
Hanne Berg Ravn, Formand for komité II, for yder-
ligere oplysninger.
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Forsøgsdesign, herunder særligt brugen af pla-
cebo behandling, giver ofte anledning til debat 
i forbindelse med behandling af indsendte pro-
tokoller. Det er overvejende i forbindelse med 
lægemiddelafprøvninger, at brugen af placebo 
diskuteres men det er i øvrigt ikke forskellig fra 
afprøvning af nye procedurer eller nyt apparatur. 
Lægemiddelstyrelsen og komitéerne kan i den 
forbindelse have forskellig opfattelse af, hvorvidt 
en afprøvning bør indeholde en placebo arm. 

Stillingtagen til et forsøgs design og særligt bru-
gen af placebo er ofte et centralt aspekt i den 
etiske vurdering af, hvorvidt et forsøg kan tilla-
des. En afvisning af brugen af placebo i et givent 
forsøg vil tillige oftest reelt være en afvisning af 
forsøget, idet ansøger i praksis vanligvis ikke vil 
være interesseret i at gennemføre forsøget uden 
en placebo arm. 

Selvom det er et entydigt krav fra De Videnskabs-
etiske Komitéer, at anvendelsen af placebo skal 
begrundes, er den medsendte baggrund for at 
anvende placebo yderst variabel. I den mere sum-
mariske ende henvises f.eks. til, at det forlanges 
af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA), 
de fælles europæiske sundhedsmyndigheder 
EMEA (European Medicines Agency) eller Læge-
middelstyrelsen. Det er Lægemiddelstyrelsens 
politik at følge EMEA’s anbefalinger.

I Europa kan lægemidler principielt godkendes 
på to måder. Enten af EMEA eller af relevante 
nationale myndigheder. I begge tilfælde har en 
godkendelse gyldighed i hele EU. Forsøgspro-
tokollerne vil således naturligt søges udformet 

i overensstemmelse med EMEA’s anbefalinger 
med henblik på efterfølgende godkendelse af 
virksomme lægemidler. På EMEA’s hjemmeside 
fi ndes en righoldig samling af EU direktiver samt 
Helsinki Deklarationen, som regulerer området. 

Helsinki Deklarationen, punkt 32:
“The benefi ts, risks, burdens and effectiveness of 
a new intervention must be tested against those 
of the best current proven intervention, except in 
the following circumstances:
! The use of placebo, or no treatment, is ac-

ceptable in studies where no current proven 
intervention exists; 

! or Where for compelling and scientifi cally 
sound methodological reasons the use of pla-
cebo is necessary to determine the effi cacy 
or safety of an intervention and the patients 
who receive placebo or no treatment will not 
be subject to any risk of serious or irrever sible 
harm. Extreme care must be taken to avoid 
abuse of this option”.

EMEA/17424/01:
“in general clinical trials shall be done as ‘control-
led clinical trials’ and if possible, randomised; any 
other design shall be justifi ed. The control treat-
ment of the trials will vary from case to case and 
also will depend on ethical considerations; thus 
it may, in some instances, be more pertinent to 
compare the effi cacy of a new medicinal product 
with that of an established medicinal product of 
proven therapeutic value rather than with the ef-
fect of a placebo”.

Placebo og design
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Det anbefales således, at studier er kontrollerede 
med mindre særlige forhold taler imod. I samme 
dokument henvises til ICH E 10, som er en detal-
jeret guideline til udvælgelse af relevant kontrol-
gruppe herunder placebo. I konklusionen kan læ-
ses følgende:

Doc.ref. EMEA/CPMP/EWP/2158/99, s. 11/11:
“A three-armed trial with test, reference and pla-
cebo allows some within-trial validation of the 
choice of non-inferiority margin and is there-
fore the recommended design; it should be used 
wherever possible”.

Der eksisterer altså et spændingsfelt imellem 
Helsinki Deklarationens restriktive anbefaling 
omkring brugen af placebo, og EMEA’s krav om 
anvendelse af placebo for visse lægemidlers ved-
kommende, samt krav om brug af placebo inden 
for defi nerede sygdoms områder.

Af ovenstående kan dog udledes; at EMEA fordrer 
ikke obligatorisk kliniske studier placebo kontrol-
leret, og Helsinki Deklarationen udelukker ikke 
anvendelsen af placebo.

Der kan overordnet skitseres to forsøgsomstæn-
digheder hvor man ønsker at teste en given ny 
behandling (T).

1. Der fi ndes ingen aktuel behandling, eller ak-
tuelle behandling hviler på et videnskabeligt 
tyndt grundlag, er f.eks. ikke testet mod pla-
cebo, eller de foreliggende undersøgelser har 
vist modstridende resultater. I denne situation 
vil placebo ofte være etisk forsvarligt, også i 
situationer hvor T skal forhindre uigenkalde-
lige hændelser, f.eks. død eller varige mén.

2. Der er etableret en standard behandling (S) 
som hviler på et nogenlunde solidt videnskabe-
ligt grundlag. I den situation vil det ofte være 
relevant at etablere et non-inferiority design, 

altså at T højst er en ”smule” dårligere end S 
og at denne ”smule” er præ-specifi ceret. 

 Spørgsmålet er om det også kan forsvares at 
etablere en placebo arm i et sådant studie. 

Det vil det kunne under særlige omstændigheder. 
Man kan f.eks. forstille sig et nyt behandlingsprin-
cip, som man har særlig grunde til at være opti-
mistisk omkring, men hvor det er afgørende at 
kunne etablere en dosis-respons kurve. Etable-
ringen af en dosis-respons kurve indbefatter test 
af en lav dosis aktivt stof, som netop må testes 
mod placebo for at kende nedre grænse.

For at kunne vurdere, hvorvidt det er etisk for-
svarligt at anvende placebo, og særligt hvor der 
fi ndes en solid dokumenteret behandling, er det 
væsentligt at protokollerne er specifi kke angå-
ende følgende forhold:
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! Redegørelse for hvorfor der er valgt en pla-
cebo arm og særligt hvilke informationer pla-
cebo behandlingen tilfører undersøgelsen, 
frem for f.eks. et non-inferiority studie alene. 
Det er altså ikke tilstrækkeligt at henvise til at 
det f.eks. er et myndighedskrav.

! Redegørelse for hvilke risici som er forbundet 
med placebo.

! En specifi cering af omstændigheder, hvorun-
der forsøgspersonen vil blive ekskluderet fra 
placebogruppen og tilbudt standardbehand-
ling. Afhængig af sygdommens art må det så-
ledes defi neres, hvorledes sygdomsprogres-
sion eller manglende remmision vurderes og 
håndteres.
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Vi vil gerne sige tak til nedenstående speciallæger 
for konsulentbistand i 2008:

Professor, dr.med. Søren Sindrup
Odense Universitetshospital
Neurologisk Afdeling N
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense

Professor, dr.med. Asbjørn Mohr Drewes
Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
Medicinerhuset
Mølleparkvej 4
9100 Aalborg
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Nøgletal for 2008

1. Fremsendte projekter og tillæg

Anmeldt i perioden 
1. januar 2008 til 31. december 2008

Antal nye projekter 239

Antal tillægsprotokoller 299

2. Forespørgsler

Antal skriftlige forespørgsler i 2008 150

3. Typer af anmeldte projekter

Type

Lægemiddelforsøg 61

Andre 179

4. Resultat af bedømmelsen

Afsluttet ved

Godkendt uden bemærkning 124

Godkendt med bemærkning 65

Projektet ikke godkendt 1

Projektet ikke omfattet af loven 14

Henlagt (af komitéerne eller trukket 
tilbage af forsker)

5

Afgjort i CVK (uenighedssager) 0

Bedømmelsen ikke afsluttet 30
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Den Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland 01.01.2008  – 29.04.2008

Antal projekter afgjort i perioden 108

Afgjort inden for 60 dages fristen 92

Antal afgørelser, der har overskredet 60 dages fristen 16

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland 30.04.2008 – 31.12.2008

Antal projekter afgjort i perioden 154

Afgjort inden for 60 dages fristen 144

Antal afgørelser, der har overskredet 60 dages fristen 10

Sagsbehandlingstider 2008

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland skal ifølge lov nr. 402 af 28. maj 2003 § 10, stk. 
1, afgøre en ansøgning inden 60 dage. Nedenstående statistikker vedrører afgørelser truffet i 2008. 
Det vil sige, at der også indgår sager, der er indsendt i 2007. Tabellen er delt i 2: perioden 01.01.2008 – 
29.04.2008, hvor Region Midtjylland kun havde én videnskabsetisk komité og perioden fra 30.04.2008 
til årets udgang, hvor Region Midtjylland har haft 2 videnskabsetiske komitéer:
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Indsendte projekter3

Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus, Nørrebrogade

Neuroradiologisk afdeling 4

Reumatologisk afdeling 1

Medicinsk-endokrinologisk afdeling 17

Klinisk biokemisk afdeling 2

Neurofysiologisk afdeling 2

Lungemedicinsk afdeling 4

Neurokirurgisk afdeling 3

Neurologisk afdeling 11

Øjenafdelingen 4

Ortopædkirurgisk afdeling 7

Patologisk Institut 1

Onkologisk afdeling 5

Kirurgisk-gastroenterologisk afdeling 1

Kirurgisk afdeling 2

Tand-mund-og kæbekirurgisk 
afdeling

4

Afdeling for 
Klinisk Fysisk Nuklearmedicin

2

Arbejdsmedicinsk Klinik 3

Medicinsk 
hepato-gastroenterologisk afdeling

6

Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus, Nørrebrogade

PET Centret 2

Klinisk Genetisk afdeling 2

Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus, Tage Hansens Gade

Anæstesiologisk afdeling 1

Medicinsk-kardiologisk afdeling 6

Hæmatologisk afdeling 1

Medicinsk-Endokrinologisk afdeling 5

Kirurgisk afdeling 2

Ortopædkirurgisk afdeling 4

Dermato-venerologisk afdeling 2

Århus Universitetshospital, Skejby

Anæstesiologisk/intensiv afdeling 1

Kardiologisk afdeling 17

Klinisk immunologisk afdeling 1

Klinisk biokemisk afdeling 5

Medicinsk afdeling 3

Infektionsmedicinsk afdeling 3

Pædiatrisk afdeling 10

3. Et projekt kan være indsendt fra ß ere afdelinger. Det samlede tal i denne statistik er derfor højere end antallet af 
anmeldte projekter i 2008.
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Århus Universitetshospital, Skejby

Thoraxkirurgisk afdeling 5

Urinvejskirurgisk afdeling 8

Klinisk mikrobiologisk afdeling 1

Gynækologisk obstetrisk afdeling 6

MR- afdelingen 2

Ergoterapi- og Fysioterapi afdelingen 1

Århus Universitetshospital, Risskov

Afdeling for biologisk psykiatri 1

De psykiatriske specialklinikker 2

Regionshospitalet Horsens

Medicinsk afdeling 2

Kirurgisk afdeling 1

Regionshospitalet Holstebro

Medicinsk afdeling 1

Ortopædkirurgisk afdeling 1

Regionshospitalet Herning

Gynækologisk-obstetrisk v 1

Medicinsk afdeling 3

Kirurgisk afdeling 1

Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk 
afdeling

2

Arbejdsmedicinsk klinik 1

Onkologisk afdeling 2

Regionshospitalet Silkeborg

Medicinsk afdeling 8

Ortopædkirurgisk afdeling 2

Hammel Neurocenter 5

Regionshospitalet Randers

Gynækologisk/obstetrisk afdeling 1

Kirurgisk afdeling 1

Klinisk biokemisk afdeling 1

Regionshospitalet Viborg

Billeddiagnostisk afdeling 1

Medicinsk Afdeling 1

Fertilitetsklinikken 1

Ortopædkirurgisk afdeling 1

Øvrige

Universitetsinstitut 56

Almen praksis 6

Speciallæge praksis 5

Andet 21
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Oversigt over projekter anmeldt i 2008:

Journalnr. Titel

20080001 Biopsi fra kronisk infl ammerede, 
ikke-rumperede achilles- og patel-
larsener

20080002 ZENIT – Et observationsstudie om 
effekt, brug af sundhedsvæsenets 
tilbud, sundhedsrelateret livskva-
litet og anti-epilepsi medicinering 
hos diagnosticerede epilepsi 
patienter behandlet med (Zone-
gran®) i Danmark, Finland, Norge 
og Sverige.

20080003 Præferenceundersøgelse og 
sundhedsøkonomisk undersøgelse 
af selvadministreret kontra syge-
plejeordineret Ipstyl Autogel til 
symptombehandling af patienter 
med neuroendokrine tumorer

20080004 3D-model af hornhinden

20080005 Et fase 3, multicenter, randomise-
ret, dobbelt blindt studie som skal 
sammenligne sikkerhed og effekt 
af to doseringsregimer af ABT-874 
med Methotrexat hos forsøgs-
personer med moderat til svær 
kronisk plaque psoriasis.

Journalnr. Titel

20080006 Elektrisk eller mekanisk optime-
ring af det interventrikulære delay 
hos patienter i CRT behandling.

20080007 Optimal Placering af Højre Ventri-
kel Elektroden ved Cardiac Re-
synchronization Therapy

20080008 In vitro undersøgelse af funktio-
naliserede MPEG-PLGA scaffolds 
seeded med humane chondrocyt-
ter

20080009 Immunresponset mod virus hos 
personer med symptomer på en 
neurologisk lidelse.

20080010 Bestemmelse af WT1 niveauet hos 
knoglemarvsraske børn – til sam-
menligningsgrundlag for monito-
rering af behandlingseffekten ved 
børneleukæmi

20080011 Effekt af præoperativ vitamin D 
behandling til patienter med pri-
mær hyperparathyreoidisme
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Oversigt over sager an-
meldt i 2007 

Journalnr. Titel

20080012 Kan mutationer i EGF receptor 
genet forudsige effekten af erloti-
nib behandling hos patienter med 
ikke-småcellet lungecancer

20080013 Anvendelse af knogleskintigrafi , 
CT skanning og MR skanning til på-
visning af metastaser hos patien-
ter med cancer mammae

20080014 Seraphin AC-055-302: Forsøg med 
endothelinreceptorantagonist til 
pulmonal arteriel hypertension for 
at forbedre det kliniske udfald.

20080015 Seraphin AC-055-303: Forsøg med 
en ERA til pulmonal arteriel hyper-
tension for at forbedre det kliniske 
udfald (ikke-blindet).

20080016 Insulinfølsomhed og substratme-
tabolisme hos raske unge mænd 
efter akut EPO behandling

20080017 Karakterisering af proteiner i 
tårevæsken og afl ejret på kontakt-
linser

20080018 Centralt venekateter-relateret 
bakteriæmi hos børn med cancer

20080019 Postoperativ smertebehandling 
med sårkateter efter retropubisk 
radikal prostatektomi

Journalnr. Titel

20080020 Motions indvirkning på den kogni-
tive indlæring

20080021 Regionale forskelle i karrenes 
diameterrespons ved sygdomme i 
øjets nethinde.

20080022 VLDL-triglycerid metabolisme 
akut hyperinsulinæmi

20080023 Studie af human galdeblæres mu-
skelstruktur og motilitet

20080024 Identifi kation af sygdomsfrem-
kaldende antistoffer i patienter 
med hudsygdommen vitiligo med 
henblik på udvikling af antistofba-
serede lægemidler.

20080025 Amiodarone som profylakse mod 
atriefl imren hos patienter der ope-
reres for lungekræft: Et kontrolle-
ret, randomiseret, dobbeltblindet 
studie.

20080026 Hypospadi og kryptorkisme: 
Ætiologisk betydning af prænatal 
miljø-eksponering for organoklor-
forbindelser og tobaksrygning: Et 
biomarkørstudie med måling af 
serum PCB, DDE og kotinin

20080027 Purinerg signalering i humane 
erytrocyter
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Journalnr. Titel

20080028 Forebyggende kredsløbsundersø-
gelse af 65-74 årige mænd i den 
midtjyske region.

20080029 Bestemmelse af strukturelt defi -
nerede immunogene HLA epitoper

20080030 COroNary Flow velocIty Reserve in 
acute Myocardial infarction: Rela-
tion to glycometabolic state, left 
ventricular function and progno-
sis; comparison with the iNvasIve 
approach (CONFIRMINI).

20080031 Musik pude projekt

20080032 Effi cacy of Once-Weekly Exenatide 
Long-Acting Release and Once-
Daily Insulin Glargine in Patients 
with Type 2 Diabetes Treated with 
Metformin Alone or in Combina-
tion with Sulfonylurea.

20080033 Immunitet efter vaccination mod 
hepatitis B

20080034 Stresshåndtering og ufrivillig 
barnløshed hos par i IVF-behand-
ling – Et randomiseret, kontrolle-
ret interventionsstudie i effekten 
af expressive writing på psykoso-
cial belastning og behandlingsre-
sultat hos par i IVF-behandling for 
ufrivillig barnløshed.

Journalnr. Titel

20080035 Behandling med BMS-663513 til 
patienter med metastaserende 
modermærkekræft

20080036 PET/CT, MRI og ULs anvendelse til 
staging af cancer cervix uteri

20080037 Validering af Magnetic Tracking 
System

20080038 Betydningen af grundig kredsløbs-
undersøgelse hos patienter med 
forhøjet blodtryk.

20080039 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
parallelgruppe-, aktivt kontrolle-
ret, multicenter- og langtidsforsøg 
til vurdering af sikkerheden og ef-
fekten af beta-3-agonisten YM178 
(50 mg én gang daglig og 100 mg 
én gang daglig) hos patienter med 
symptomer på overaktiv blære.

20080040 Behandling af hypoparathyreo-
idisme med PTH (1-84): Effekt på 
muskelfunktion og livskvalitet

20080041 Et fase IIa, multi-center forsøg 
til evaluering af sikkerheden og 
virkningen af V10153 ved akut 
iskæmisk slagtilfælde.
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20080042 Funktionel kvantifi cering af re-
fl eksmodulationen hos spastiske 
patienter efter et slagtilfælde – 
mekanismer bag effekt af Sirda-
lud®

20080043 Behandling af primær rodledsar-
trose med ledprotese: et klinisk 
evaluering af 2 ledimplantater 
vedr. protesemigration, klinisk 
holdbarhed, funktion samt peri-
prostetisk knogletæthed.

20080044 Et enkelt-center, åbent, randomi-
seret, 2-vejs overkrydsningsfor-
søg, som har til formål at undersø-
ge virkningen på korttidsvæksten 
af Qvar® 100 µg MDI (TEVA UK Ltd) 
givet på spacer to gange dagligt 
sammenlignet med en reference-
beclomethasonformulering hos 
børn med mild til moderat astma

20080045 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
parallelgruppe-, placebo- og aktivt 
kontrolleret multicenterforsøg til 
vurdering af effekten og sikker-
heden af beta-3-agonisten YM178 
(50 mg én gang daglig og 100 mg 
én gang daglig) hos patienter med 
symptomer på overaktiv blære.

20080046 Purinerg signalering i erytrocyter 
– fysiologiske og patofysiologiske 
konsekvenser

Journalnr. Titel

20080047 Use of Contact Heat Evoked 
Potential Stimulator (CHEPS) for 
temporal summation (Wind up) 
and contact heat evoked poten-
tials

20080048 In vitro undersøgelse af humane 
dentale pulpacellers potentiale 
som stamcellepopulation for op-
dyrkning af hårdtvæv med specielt 
sigte på fremstilling af hyalin 
(artikulær) brusk

20080049 Niveauet af insulin like growth 
factor og dets bindings proteiner 
samt andre vækstfaktorer hos 
raske.

20080050 Kan PET-skanning bruges til at 
forudsige effekten af et nyt far-
maka hos patienter med lunge-
kræft 

20080051 VLDL-triglycerid metabolisme 
under fysisk træning

20080052 Akut nyresvigt (ANS) hos børn, der 
opereres for medfødt hjertesyg-
dom

20080053 Somatostatins inhibitoriske effek-
ter på perifer GH signaltransduk-
tion og GH-effekter – en positiv 
sidegevinst ved somatostatin-
analog behandling af acromegali?
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20080054 Indvirkning af stressinduceret 
autonomt respons på eksperimen-
tel tyggemuskelsmerte på raske 
forsøgspersoner.

20080055 Fase II, multicenter, randomiseret, 
parallelgruppe, delvis blindet, pla-
cebo og Avonex®-kontrolleret do-
sisbestemmelsesforsøg til vurde-
ring af effekt målt vha. MR-skader 
og sikkerhed ved behandling med 
2 doser ocrelizumab til patienter 
med attakvis dissemineret skle-
rose (RRMS–Relapsing-Remitting 
Multiple Sclerosis).

20080056 Social kognition og kommunika-
tion hos patienter med unilateral 
skade i højre hemisfære: et meto-
deudviklingsstudie

20080057 Sociale Objeckter og Hjernen

20080058 Identifi cering af Nefrogen Syste-
misk Fibrose hos patienter med 
nyreinsuffi ciens eksponeret for 
Gadolinium Baseret Kontraststof

20080059 Det medfødte immunsystems 
betydning for risikoen for kom-
plikationer ved type 2 sukkersyge 
(Immune Profi le and Complication 
Risk in Type 2 Diabetes)

Journalnr. Titel

20080060 Den Diabetogene effekt af Ciclo-
sporin og Tacrolimus

20080061 D-vitamin og type 2 diabetes – en 
tværsnitsundersøgelse

20080062 Undersøgelse af yngre voksne 
som i barnealderen er opereret for 
glidning i vækstzonen på lårbens-
hovedet.

20080063 Cortikal excitabilitet hos patienter 
med svær hjerneskade.

20080064 Prospektivt studie med patien-
ter behandlet med pegyleret 
interferon-alfa 2b (PegIntron®) for 
metastaserende carcinoider i ileo-
coecal-regionen

20080065 Undersøgelse af NK celle aktivitet 
i forbindelse med højdosis IVIg 
behandling

20080066 Trekløverpeptider i cervixsekreter 
i forhold til viskositet og menstru-
ationscyklus

20080067 Pladerig Plasma

20080068 Rivaroxaban – et nyt blodfortyn-
dende præparat
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20080069 Påvirkning af det sensoriske 
nervesystem ved ALS? Et prospek-
tivt multidisciplinært studie på 
Århus Universitetshospital, Århus 
Sygehus

20080070 NITRO - Effekt af NITROglycerin 
som test for koronarsygdom

20080071 Et 24 ugers multicenterforsøg 
bestående af en 12 ugers rando-
miseret, dobbeltblind, placebo-
kontrolleret fase med parallelle 
grupper efterfulgt af en 12 ugers 
åben fase for at vurdere effekten 
af og sikkerheden ved et regime 
med fesoterodin i fl eksibel dosis 
hos ældre patienter med overaktiv 
blære.

20080072 Udvikling af en vaccine til immu-
nisering af nyfødte mod GBS-
infektioner ved et varigt maternelt 
immunsvar.

20080073 Undersøgelse af AZD1386 i en 
eksperimentel smertemodel.

20080074 Saxagliptin mod type 2 diabetes

Journalnr. Titel

20080075 Et fase III (fase V-program), åbent, 
randomiseret, henvisningsbe-
handlingskontrolleret, klinisk 
forsøg til undersøgelse af effekten 
og sikkerheden ved MK-0217A/
alendronatnatrium kombinati-
onstablet med 70 mg/vitamin D3 
5600 IE ved vitamin D-mangel i 
behandlingen af osteoporose hos 
postmenopausale kvinder

20080076 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret, parallelt 
gruppe, forsøg med stigende do-
ser, som undersøger effekten og 
sikkerheden så vel som tolerabili-
teten af Org 34167 hos patienter, 
der har smerter pga. post herpe-
tisk neuralgi (PHN).

20080077 Validering af ny teknik til ultra-
lydsvejledt bestemmelse af blære-
volumen

20080078 Et multinationalt, multicenter, 
randomiseret, dobbelt-blindet 
forsøg, der sammenligner effekt 
og sikkerhed af AVE5026 i forhold 
til enoxaparin mhp. at forebygge 
venøs tromboemboli hos patien-
ter, der får foretaget elektiv total 
hoftealloplastik.
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20080079 Et randomiseret, dobbeltblindt, 
placebo-kontrolleret, forsøg med 
multiple doser, dosisoptrapning og 
sekventiel dosisgruppe, der skal 
undersøge sikkerhed, tolerance, 
farmakokinetik og farmakodyna-
mik for langtidsvirkende vækst-
hormon hos voksne med vækst-
hormonmangel.

20080080 Optimering af tuberkulose-
diagnostisering blandt patienter 
mistænkt for tuberkulose i et lav-
ressource-område

20080081 Mammaimplantater og kapseldan-
nelse – Analyse af sammensæt-
ningen af periimplantært kap-
selvæv

20080082 Et multicenter-, randomiseret, 
blindet forsøg til vurdering af sik-
kerheden og effekten af pasireotid 
LAR kontra octreotid LAR hos 
patienter med aktiv akromegali

20080083 Inter-observer variation determi-
nation of the Tbscore

20080084 Fase III randomiseret klinisk studie 
vedr kræft i æggestokkene sta-
dium III. Der randomiseres mellem 
intervalkirurgi med eller uden 
hyperterm intraperitoneal kemo-
terapi (OVHIPEC I)

Journalnr. Titel

20080085 Et randomiseret dobbeltblindet 
forsøg med postmenopausale 
kvinder med primær brystcancer, 
som har modtaget adjuverende 
tamoxifen i 2-3 år, i hvilket efter-
følgende adjuverende behandling 
med exemestan sammenlignes 
med yderligere behandling med 
tamoxifen Patologisk delforsøg

20080086 Indsamling af blodprøve og mam-
mavæv fra raske kvinder

20080087 Post Mortem MR skanninger af 
dødfødte fostre eller nyfødte døde 
børn.

20080088 Activation of coagulation follo-
wing fracture of the hip.

20080089 Et prospektivt, internationalt, 
ikke-blindet multicenterforsøg for 
at vurdere effekten af en behand-
lingsplan med udvidet injekti-
onsinterval for lanreotid autogel 
120 mg til forsøgspersoner med 
akromegali, som har stabil sygdom 
efter langtidsbehandling med 
octreotid LAR 10 eller 20 mg

20080090 Undersøgelse af vitamin B12 opta-
gelsen hos raske gravide
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20080091 Kliniske, genetiske og proteinstu-
dier af arytmogen højre ventrikel 
kardiomyopati

20080092 Regulatorisk T-celle funktion til 
monitorering af biologisk anti-
TNF-alfa behandling hos Crohn-
patienter

20080093 Tromboelastometri (TEM) til 
bedømmelse af hæmostaseevnen 
hos børn – Studie til etablering af 
referenceintervaller for børn

20080094 Ultralydsfrakturstudie

20080095 Undersøgelse af glat muskelcelle- 
og endothelcellefunktion hos 
fede og fede type 2 diabetikere – 
hvilken rolle spiller den endothel 
medierede hyperpolariserende 
faktor (EDHF)?

20080096 Studie af cerebral funktion hos 
kronisk hepatitis C virus patienter 
før og efter behandling med pegy-
leret interferon ¥á-2a i kombina-
tion med ribavirin

20080097 Undersøgelse af ændringer i dopa-
min-koncentrationen i hjernen 
under spil hos patienter med Par-
kinsons sygdom, der har udviklet 
ludomani efter start af behandling 
med dopamin agonist

Journalnr. Titel

20080098 Et 6-måneders prospektivt, åbent 
forlængelsesforsøg i fl ere for-
søgscentre med undersøgelse 
af den langsigtede sikkerhed og 
fortsatte effekt af fragmin til 
behandling af kroniske fodsår hos 
diabetespatienter med perifer 
arteriel okklusiv sygdom

20080099 Integrerede diagnostiske studier 
ved amyotrofi sk lateral sclerosis

20080100 Effekten af GLP-1 på glucoseop-
tagelsen i CNS hos raske personer 
under hyperglykæmi vurderet ved 
Positron Emmisions Scintigrafi 

20080101 Infertilitet hos kvinder: mekanis-
mer bag defekt blastocyst-implan-
tering

20080102 Udførelse af Cross-Calibration 
Study på to knoglemineralskan-
nere beliggende på Nuklearmedi-
cinsk Afdeling, Regionshospitalet 
Herning og Holstebro

20080103 Sildenafi lbehandling af KOL-as-
socieret pulmonal hypertension. 
Et dobbeltblindet randomiseret 
placebokontrolleret forsøg.
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20080104 Betydning af skadelige iltforbin-
delser for lungebetændelse og 
astma hos patienter med cystisk 
fi brose

20080105 Karakterisering af vasodilatation 
og protein ekstravasation i huden 
hos raske forsøgspersoner vurde-
ret ved mikrodialyse

20080106 Biokemiske akutmarkører hos 
neonatale og fødende med epidu-
ral feber

20080107 Behandling af nydiagnosticerede 
patienter med skizofreni i et to-
årigt intensivt ambulant behand-
lingsforløb i OPUS, Distrikt Øst, 
Syd og Vest i Region Midtjylland

20080108 Et sikkerheds- og effektforsøg 
til undersøgelse af apixaban ved 
behandling af symptomatisk dyb 
venetrombose og lungeemboli

20080109 Et sikkerheds- og effektforsøg 
til undersøgelse af apixaban ved 
udvidet behandling af dyb vene-
trombose og lungeemboli.

20080110 Kompressionsblok kombineret 
med intravenøs regional analgesi: 
Effekten på fantomsmerter efter 
amputation

Journalnr. Titel

20080111 BICO - Undersøgelse af AZD1236 
til patienter med kronisk obstruk-
tiv lungesygdom

20080112 Undersøgelse af ketorolac i den 
postoperative smertebehandling 
efter total knæalloplastik

20080113 Koffeinmetabolitter, CYP1A2, 
NAT2 og spontan abort

20080114 Validering af solubel CD36 som 
markør for expressionen af CD36 
på monocytter, makrofager og 
trombocytter hos raske, over-
vægtige og DM2 patienter, samt 
patienter med kronisk infl amma-
torisk sygdom

20080115 Randomiseret fase III-forsøg for at 
undersøge effekten af tidlig inten-
sivering af rituximab i kombination 
med CHOP-kemoterapi hver anden 
uge efterfulgt af vedligeholdel-
sesbehandling med rituximab hos 
ældre patienter (66-80 år) med 
diffust storcellet B-cellelymfom

20080116 Anvendelse af fl ere biokemiske 
markører til opfølgning af patien-
ter med tidlige graviditets kompli-
kationer eller ukendt graviditets 
lokalisation
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20080117 Effekten af kalium på nyrefysiolo-
giske og kardiovaskulære variable 
hos raske forsøgspersoner i et 
dobbeltblindet, randomiseret, 
placebokontrolleret, overkrydset 
studium.

20080118 Randomiseret sammenligning 
af stentklapbehandling versus 
konventionel klapkirurgi hos ope-
rationskrævende patienter med 
valvulær aortastenose

20080119 Vesikeltrafi kforstyrrelser ved Mo-
tor Neuron Sygdom

20080120 Refl eksmodulation under gang i 
gangrobot (Lokomat) hos raske 
personer og patienter med en 
erhvervet hjerneskade.

20080121 Tyndtarmens funktion hos patien-
ter med neuroendokrine tumorer 
(NET) – Et klinisk perspektiv

20080122 Virkningen af kolint fenofi brat 
(ABT-335 /SLV348) på macu-
laødem målt ved hjælp af optisk 
kohærenstomografi  hos personer 
med diabetisk maculaødem – et 
etårigt, placebokontrolleret, ran-
domiseret forsøg.

20080123 Metaboliske effekter af D-vitamin 
ved type 2 diabetes

Journalnr. Titel

20080124 Biomarkører ved fulminant sepsis 
og septisk shock hos intensiv pa-
tienter på Randers Regionshospi-
tal – et prospektivt observationelt 
pilotstudie

20080125 Optagelse af (123I)FP-CIT i ba-
sal ganglierne hos ældre, raske 
forsøgspersoner og duft-test til 
differential diagnostik af bevægel-
sesforstyrrelser.

20080126 Et fase III, randomiseret, dob-
beltblindet, parallelgruppe forsøg 
om effekt og sikkerhed af peroral 
dabigatran etexilate (150 mg bid) 
sammenlignet med warfarin (INR 
2.0-3.0) ved 6 måneders behand-
ling af akut symptomatisk vene-
trombose, der efterfølger en initial 
behandling på mindst 5 dage med 
en parenteral antikoagulant 
godkendt til denne indikation. RE-
COVER II

20080127 Klinisk studie af guldimplanta-
ters smertelindrende virkning på 
sportsskader
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20080128 Et dobbeltblindet, randomiseret, 
multifaktorielt, placebokontrol-
leret, multicenter-parallelgruppe-
forsøg i 8 uger med det formål at 
vurdere effekten af og sikkerhe-
den ved aliskiren indgivet alene 
samt i kombination med amlodipin 
til patienter med essentiel hyper-
tension.

20080129 Validitet og praktisk gennemførlig-
hed af CT-skanning til diagnostik 
af appendicitis acuta

20080130 CONFIRM (Closed loop stimula-
tiON; heart Failure Indexing and 
Rate Modulation)

20080131 Bestemmelse af smertetærskler 
hos børn som er indstillet til ope-
ration for ortopædkirurgisk lidelse

20080132 Effekter af 3 måneders behand-
ling med Escitalopram på hypo-
thalamus-hypofyse-binyre akse 
(HPA-akse) og insulinfølsomhed i 
individer født med lav fødselsvægt 
– et humant dobbelblindet og 
randomiseret placebo-kontrolleret 
studie.

20080133 Smertemodulering hos patienter 
som undergår skulderkirurgi

Journalnr. Titel

20080134 Bevarelse af restnyrefunktion 
hos hæmodialysepatienter ved 
behandling med en angiotensin II 
antagonist – en dobbeltblind ran-
domiseret undersøgelse

20080135 Randomiseret, placebokontrol-
leret, dobbeltblindet multicen-
terforsøg vedrørende virkning 
og sikkerhed for otelixizumab til 
voksne ved nydiagnosticeret type 
1 diabetes. DEFEND-1. 

20080136 Skift af inhalationsbehandling fra 
iloprost til trepostinil ved pulmo-
nal arteriel hypertension.

20080137 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebo (vehikel) kontrolleret pa-
rallelgruppeforsøg af effekt, sik-
kerhed og tolerabilitet af topikal 
2PX (strontium klorid hexahydrat) 
hos patienter med kronisk, mode-
rate til svære stumpsmerter efter 
amputation af underbenet.

20080138 Studier af biomarkører for en-
doleak og ruptur af store aorta-
aneurismer

20080139 Effekten af hjemmetræning med 
fokus på muskelstyrke efter Total 
Hofte Alloplastik (THA)
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20080140 Undersøgelse af plante-sterol 
kapslers evne til at reducere det 
“dårlige” kolesterol (LDL-koleste-
rol) i blodet.

20080141 Model 4396, Venstre Ventrikel 
Elektrode

20080142 Elektivt sectio 38+3 vs. 39+3 – et 
randomiseret multicenter forsøg.

20080143 PRÆOPERATIVT STRESS - EN 
RISIKOFAKTOR FOR POSTOPERA-
TIVT SMERTE?

20080144 Registerprojekt: Udviklingen af 
fi brose i den humane transplante-
rede nyre – betydningen af TGF-
ß1, HIF-1ą og HGF.

20080145 Smerter og livskvalitet efter 
laparoskopisk ventralherniotomi- 
Klinisk randomiseret undersøgelse 
af tre fi kseringsmetoder.

20080146 Proteinanalyser af forskellige 
hypofysetumorer

20080147 Reversibel epiphysiodese 
– Stapling versus Eightplate

Journalnr. Titel

20080148 Effeten af remote iskæmisk per-
konditionering ved akut iskæmisk 
apopleksi:endogen model mhp. at 
generere neuroprotektion.

20080149 Open wedge femur osteotomi - 
total versus partiel osteotomi

20080150 Behandling af kimcelle tumorer 
uden for hjernen hos børn (GC 
2005)

20080151 Metabolisk substrat modulering 
hos type 2 diabetikere med hjer-
tesvigt: Effekt af hyperglykæmi 
på venstre ventrikelfunktion og 
arbejdskapacitet.

20080152 Billeddiagnostisk evaluering af 
human placenta in vitro

20080153 BLAST - Bifurkatur læsion analyse 
og stentning

20080154 Sammenligning af intensiv fy-
sisk træning og iskæmisk fjern-
prækonditionering som metoder 
til opnåelse af beskyttelse af det 
iskæmiske rottehjerte
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20080155 Nordisk-baltisk venstre hoved-
stamme-revaskulariseringsstudie. 
Koronararterie-bypassbehandling 
versus perkutan koronar angiopla-
stik med anvendelse af medicina-
fgivende stents til behandling af 
ubeskyttet venstre hovedstamme-
stenose. Et klinisk randomiseret 
studie.

20080156 Forsøg med ny medicin til behand-
ling af patienter med nyopdaget 
HIV infektion.

20080157 Hormonlignende xenobiotika og 
kvinders reproduktion: Effekt af 
phthalater

20080158 Lungefunktionspåvirking ved be-
handling med Oxaliplatin

20080159 D-vitaminstatus hos patienter 
med tidligere primær hyperpa-
rathyroidisme i forhold til raske

20080160 Farmakokinetiske og farmakody-
namiske undersøgelser af antibio-
tika hos børn. Phenoxymetylpe-
nicillin. Amoxicillin. Amoxicillin + 
clavulansyre.

Journalnr. Titel

20080161 Effekt af kognitiv adfærdsterapi 
ved OCD belyst ved neuropsyko-
logiske tests og MR-scanning: 
Patofysiologi og behandlingspræ-
diktorer

20080162 Evaluering af evnen til bækken-
bundskontraktion hos gravide 
- efter kort mundtlig og skriftlig 
instruktion

20080163 En undersøgelse af blodpladernes 
funktion

20080164 Sammenligning af MK-kroner 
og Procera®-kroner med særligt 
henblik på æstetik og patienttil-
fredshed

20080165 Sammenligning af digital spektro-
tometri og laser Doppler metoder 
til bestemmelse af hudens gen-
nemblødning.

20080166 Stress og infertilitet

20080167 Kan TachoSil forhindre dannelse 
af seromer efter axilexarese ved 
brystkræftkirurgi?

20080168 FEJLOPRETTET
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20080169 Postprandiel Dysmetabolisme 
- Effekter af monoumættet vs. 
mættet fedt på lipid- og kulhydrat-
metabolisme samt infl ammation 
hos raske 1. grads slægtninge til 
personer med type 2 diabetes.

20080170 NONCAD, NON-invasive examinati-
ons of Coronary Artery Disease

20080171 Betydningen af D-vitamin substi-
tution hos overvægtige personer 
med lavt plasma D-vitamin. Effek-
ter på infl ammatoriske markører 
samt fedt- og muskelmetabolisme.

20080172 Protein markører i serum hos 
patienter der udredes for lun-
gecancer

20080173 VENSTRE VENTRIKELS FUNKTION 
– volumen og cardiac output. Sam-
menligning af 4D ekkokardiografi  
med standard invasive hæmody-
namiske målinger.

20080174 Genetiske variationers betydning 
for udviklingen af tyk- og ende-
tarmskræft, prostatakræft og urin 
blærekræft i den danske befolk-
ning

20080175 Insulinfølsomhed og substratme-
tabolisme hos patienter med hypo-
thyreose før og efter behandling

Journalnr. Titel

20080176 Forsøg med ny medicin til behand-
ling af prostatakræft

20080177 Proteom and transkriptom profi -
lering af mekanisk versus metabo-
lisk stress

20080178 Pludselig uventet død – hjertesyg-
domme med genetisk baggrund

20080179 Reversibel epiphysiodese – Sta-
pling versus Eightplate

20080180 Forandringer i akut restitution 
efter tung styrketræning: En sam-
menligning af forskellige restituti-
onsregimer

20080181 Undersøgelse af specifi kke mRNA 
molekylers betydning ved spred-
ning af modermærkekræft til 
lymfeknuderne.

20080182 Intrakortikal hæmning og facilite-
ring efter tungetræning hos raske 
forsøgspersoner og patienter med 
nedsat tungefunktion

20080183 Undersøgelse af effekten af pro-
pranolol på muskelsmerte og på et 
stressinduceret autonomt re-
spons – et eksperimentelt smerte-
studie på raske forsøgspersoners 
tyggemuskler.
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20080184 Prævalens af autonom neuropati 
hos type 1 og type 2 diabetikere 
bestemt ved standard kardiova-
skulære tests.

20080185 Implantation af Autologe Mesen-
chymale Celler (AMC) ved Interver-
tebral discus degeneration (IDD) 
Et randomiseret klinisk pilot studie 
med implantation af autologe 
mesenchymale stamceller (MSC) 
dyrket fra knoglemarvsaspirat 
opnået ved punktur af crista iliaca 
efterfulgt af selektiv dyrkning af 
cellerne på Interface Biotech A/S 
cGMP produktionslaboratorium. 
Interface Biotech A/S er godkendt 
af Lægemiddelstyrelsen som et 
vævscenter til dyrkning af celler til 
human implantation. De dyrkede 
celler implanteres mellem lænde-
hvirvler i intervertebralrummet 
på patienter med Intervertebral 
Diskus Degeneration (IDD).

20080186 En europæisk multicenter, sam-
menlignende undersøgelse af 
billedkvaliteten af Siemens FFDM-
system MAMMOMAT Ispiration og 
Siemens MAMMOMAT Novation-
DR

20080187 VENSTRE VENTRIKELS FUNKTION 
ved anæstesi med Ketamin til ko-
ronar by-pass kirurgi (CABG) – et 
ekkokardiografi  og Tissue Doppler 
studie . 

Journalnr. Titel

20080188 Aspirinresistens hos patienter 
med koronararteriesygdom og 
nedsat nyrefunktion

20080189 Aspirinresistens hos patienter 
med verifi ceret tidligere stent-
trombose

20080190 Spejlneuroner og imitation. Et 
fMRI studium af professionelle 
trompetister.

20080191 Forbedring af hæmostase teknik-
ker til midtlinje sternotomi

20080192 Nordisk-Baltisk Bifurkaturunder-
søgelse IV.Hvordan stentbehand-
les kranspulsåreforsnævringer, 
som medinddrager en betydende 
sidegren? En strategi, hvor både 
hovedkar og sidegren behandles 
med stent sammenlignes med 
en strategi, hvor hovedkarret 
stentbehandles, men hvor side-
grenen kun behandles ved behov. 
En randomiseret nordisk-baltisk 
multicenterundersøgelse.

20080193 En observationsundersøgelse af 
kliniske feasibilitet af den magne-
tiske anale sfi nkter
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20080194 Klinisk opfølgning efter 3-5 år af 
et randomiseret, placebokontrol-
leret forsøg til bestemmelse af 
virkningen ved administration af 
Imiquimodcreme 5% til behandling 
af VIN

20080195 MOMA-studiet - Modifi katorer 
af DNA-reparationsgenvarianter 
(MOMA study - Modifi ers of MMR 
alleles)

20080196 Præcision og akkuratesse ved PE 
slidmåling på THA. En sammen-
ligning af fi re gængse analyse 
modaliteter.

20080197 Forsøg til evaluering af effekt og 
sikkerhed af MK0653 i tillæg til 
statin-behandling hos patienter 
med forhøjet kolesterol.

Journalnr. Titel

20080198 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret forsøg med 
dobbelt-dummy og parallelle 
grupper til vurdering af effekten 
af og sikkerheden ved 48 ugers 
behandling én gang dagligt med 
peroralt inhaleret BI 1744 CL (5 
mcg [2 aktiveringer på 2,5 mcg] og 
10 mcg [2 aktiveringer på 5 mcg]) 
administreret med Respimat®-
inhalatoren og 48 ugers be-
handling to gange dagligt med 
Foradil® (12 mcg) administreret 
med Aerolizer®-inhalatoren hos 
patienter med kronisk obstruktiv 
lungesygdom (KOL)

20080199 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret forsøg med 
dobbelt-dummy og parallelle 
grupper til vurdering af effekten 
af og sikkerheden ved 48 ugers 
behandling én gang dagligt med 
peroralt inhaleret BI 1744 CL (5 
mcg [2 aktiveringer på 2,5 mcg] og 
10 mcg [2 aktiveringer på 5 mcg]) 
administreret med Respimat®-
inhalatoren og 48 ugers be-
handling to gange dagligt med 
Foradil® (12 mcg) administreret 
med Aerolizer®-inhalatoren hos 
patienter med kronisk obstruktiv 
lungesygdom (KOL)

20080200 Mental træning af gravide som 
metode til at forebygge og lindre 
fødselssmerter
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20080201 Den interagerende hjerne: Social 
kognition undersøgt med funktio-
nel magnetisk resonans (fMRI)

20080202 Nutrigenomics i overvægtige.

20080203 Infl ammationsaktivering og portal 
hypertension ved alkoholisk hepa-
titis. Et deskriptivt og eksperimen-
telt human pato-ætiologisk studie 
med fokus på LPS-komplekset.

20080204 Måling af den totale splanchniske 
blodgennemstrømning før og ef-
ter revaskularisering hos patien-
ter med kronisk intestinal iskæmi

20080205 ET RANDOMISERET, DOBBELT-
BLINDT, PLACEBOKONTROL-
LERET, PARALLELGRUPPE- 
MULTICENTERFORSØG FOR AT 
UNDERSØGE SIKKERHEDEN VED 
OG EFFEKTEN AF CP-690,550 HOS 
FORSØGSPERSONER MED MODE-
RAT TIL SVÆR ULCERØS COLITIS 
Tillægsforsøg om molekylær 
profi lering

20080206 Sammenhæng mellem gennem-
snitlig døgndiurese og kateterblok 
af permanente urinkatetre samt 
afl edte økonomiske konsekvenser 
i Århus Kommune

Journalnr. Titel

20080207 Postoperative smerter efter 
bækkenosteotomi med lokal in-
fi ltrationsanalgesi hos børn med 
cerebral parese. Et prospektivt, 
randomiseret og dobbeltblindet 
studie.

20080208 22q11 deletion syndrom: Kardiolo-
giske og Epidemiologiske aspekter. 
En retrospektiv populationsbase-
ret screening af 22q11 deletionens 
ætiologiske fraktion af medfødte 
hjertemisdannelser

20080209 Et klinisk resultatforsøg med 
darapladib i forhold til placebo til 
sammenligning af forekomsten 
af væsentlige kardiovaskulære 
hændelser (MACE) hos forsøgs-
personer med kronisk iskæmisk 
hjertesygdom

20080210 Billedvejledt tumorboost af lo-
kaliseret unifokal cancer vesica 
urinaria: Et fase I/II projekt

20080211 Sammenhænge mellem depres-
sion og kardiovaskulær sygdom 
hos førstegangsdeprimerede over 
50 år.

20080212 Et lysaktiverbart bandagemate-
riale til behandling af underarms-
frakturer
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20080213 Sensoriske effekter af natrium 
lauryl sulfat i huden

20080214 Effekten af Amilorid og Spirono-
lacton på nyrefysiologiske og kar-
diovaskulære variable hos raske 
forsøgspersoner i et dobbeltblin-
det, randomiseret, placebo-kon-
trolleret, overkrydset studium.

20080215 Et randomiseret, dobbelt-blindt, 
placebokontrolleret fase 2b, paral-
lel gruppe-, multi-center- og dosis-
bestemmelsesforsøg hvor effekt, 
sikkerhed og farmakokinetikken 
ved intravenøse ABT-874 behand-
linger sammenlignes med placebo 
i forsøgspersoner med moderat til 
svær aktiv morbus crohn

20080216 Delstudie II: D-vitamininsuffi ciens 
i føtal-stadiet som risikofaktor for 
at udvikle diabetes

20080217 Effekten af prekonditionering 
til forebyggelse af perioperativt 
myokardieinfarkt ved rumperet 
abdominalt aortaaneurisme

20080218 Undersøgelser af Haemophilus 
arters niche-præference i relation 
til kolonisation og udvikling af 
otitis media

Journalnr. Titel

20080219 Forekomsten af pulmonal hyper-
tension og betydningen af for-
skellige biomarkører ved kronisk 
interstitiel lungesygdom

20080220 Sensorisk og elektrofysiologisk 
undersøgelse af patienter med 
persisterende idiopatiske orofa-
ciale smerter samt raske forsøgs-
personer

20080221 Overførbarhed af en cirkulende 
beskyttelsesfaktor (faktor X) ved 
iskæmisk fjern prækonditionering: 
sammenligning mellem diabetiske 
og ikke-diabetiske hjertepatienter

20080222 OPTIMISE CRT: Optimal Program-
ming To Improve Mechanical 
Indices, Symptoms and Exercise 
in Cardiac Resynchronization 
Therapi

20080223 Et observerende opfølgningsfor-
søg af patienter, der tidligere har 
været inkluderet i kontrollerede 
kliniske forsøg med Exubera.

20080224 Molekylær kortlægning af tonsil-
lernes bakteriefl ora ved sundhed 
og sygdom
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20080225 Sorghåndtering sundhedsvæsnet. 
Beskrivelse, screening og støtte. 
Et randomiseret kontrolleret 
studie.

20080226 En randomiseret, dobbeltblin-
det, multicenter, multinational 
placebokontrolleret fase III-pa-
rallelgruppeundersøgelse for at 
vurdere effekt og sikkerhed med 
Desmoteplase ved akut iskæmisk 
apopleksi.

20080227 Den endokrine effekt af enten 
r-LH eller lav dosis r-hCG tilskud 
til r-FSH stimulering hos normo-
gonadotrope kvinder som gen-
nemgår IVF/ICSI behandling efter 
en lang GnRH agonist nedregule-
ringsprotokol

20080228 Gangtræning i vægtbærende 
gangrobot til patienter med ataksi

20080229 Effekt af progression til diabetes 
på forekomst af åreforkalkning og 
udvikling af hjerte-kar-sygdom i 
en højrisiko population. ADDITION-
PRO studiet

Journalnr. Titel

20080230 Dobbelt-blind, randomiseret, 
placebo-kontrolleret, multi-centre 
fase III klinisk forsøg, sammenlig-
ning af kombinationen af ursodeo-
xycholsyre kapsler plus budesonid 
kapsler med ursodeoxycholsyre 
kapsler plus placebo i behand-
lingen af primær biliær cirrose

20080231 Et fase 3, multicenter, ublindet 
forlængelsesforsøg i patienter 
med moderat til svær kronisk 
plaque psoriasis, som har afsluttet 
et forudgående psoriasis forsøg 
med ABT-874.

20080232 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
aktivkontrolleret forsøg til vurde-
ring af, hvordan en trinvis sepone-
ring af behandling med inhalerede 
kortikosteroider hos patienter 
med svær til meget svær kronisk 
obstruktiv lungesygdom (KOL) 
indvirker på optimeret bronkodila-
torbehandling

20080233 Q-feber i graviditeten og føtale 
konsekvenser

20080234 NMO-antistoffer og deres plads 
i diagnosticeringen af neuromy-
elitis optica (NMO) og multiple 
sclerosis (MS).
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20080235 Langtidsændringer af tyktarmens 
passage tid hos patienter med 
rygmarvsskade

20080236 Optimering af MRI af fostre

20080237 Analyse af det genetiske grundlag 
for udvikling af Imerslund-Gräs-
beck syndromet samt betydning af 
dette for nyrernes behandling af 
fi ltrerede proteiner. 

20080238 Neuropsykologiske, neuroradio-
logiske og genetiske aspekter ved 
Klinefelter syndrom 

20080239 Støjstress: Ekstraauditive virknin-
ger af støj og stress på arbejds-
pladsen 

20080240 Et dobbeltblindt, placebokontrolle-
ret, randomiseret, multicenter- og 
doseringsforsøg med SLV320, en 
selektiv A1-adenosinreceptoran-
tagonist, som har til formål at vur-
dere effekten på nyrefunktionen 
og sikkerheden hos hospitalsind-
lagte forsøgspersoner med akut 
dekompenseret hjerteinsuffi ciens 
og renal dysfunktion Forsøgsnavn: 
(Reno-Defend 1) 
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