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I 2011 har De videnskabsetiske Komitéer for Re-
gion Midtjylland igen med glæde kunnet konsta-
tere, at Region Midtjylland er en meget forsk-
ningsaktiv region.

Komitéerne har tilsammen behandlet 310 forsk-
ningsansøgninger, hvilket er en lille stigning i for-
hold til 2010, hvor komitéerne behandlede 299 
forskningsansøgninger.

Antallet af tillægsprotokoller (ændringsansøg-
ninger til allerede eksisterende ansøgninger) har 
igen været i kraftig vækst, idet de to komitéer 
har behandlet 464 tillægsprotokoller mod 383 til-
lægsprotokoller i 2010.

Komitéerne og komitéernes sekretariat har et 
rigtig godt samarbejde med forskerne, hvilket 
også afspejles i, at ingen projekter er blevet af-
vist i 2011. Komité I har haft en enkelt uenigheds-
sag, der dog ikke gik på kvaliteten af forskningen, 
men derimod på, om der i den konkrete sag kunne 
dispenseres fra indhentelse af informeret sam-
tykke. Sagen blev senere godkendt af Den Cen-
trale Videnskabsetiske Komité, der gav dispensa-
tion fra indhentelse af informeret samtykke.

I 2011 er der gået en del tid med den nye komité-
lov, der trådte i kraft 1. januar 2012. Komitéerne 
har haft lejlighed til at fremkomme med hørings-
svar til loven, ligesom der efter lovens vedtagelse 
har været en del opgaver omkring opdatering af 
hjemmesiden, nye procedurer for indsendelse af 
forskningsansøgninger, information til forskere 
m.v.

Som konsekvens af den nye lov er komitéernes 
sekretariat overgået til ren elektronisk sagsbe-
handling. Det betyder, at forskere fremover kun 
kan fremsende projektmateriale per e-mail, lige-
som alle svar fra komitéen sendes retur til forsker 
med e-mail. Håbet er at denne nye procedure vil 
lette forskers arbejdsbyrde, ligesom den vil lette 
kommunikationen mellem komité og forsker.

I 2011 måtte komité I tage afsked med Kurt Jør-
gensen. Kurt Jørgensen var suppleant for regi-
onsrådsmedlem Andreas Steenberg, der blev 
valgt ind i folketinget i september 2011. Kurt 
Jørgensen indtrådte dermed i regionsrådet og 
måtte træde ud af komitéen. Komité I bød i ste-
det Johs Poulsen velkommen som nyt medlem fra 
1.november 2011.

Årsberetningen 2011 bliver den sidste selvstæn-
dige årsberetning fra De videnskabsetiske Komi-
téer for Region Midtjylland. Fra 1. januar 2012 
udgives én samlet årsberetning for hele komité-
systemet.

De Videnskabsetiske Komitér for Region Midt-
jylland og deres sekretariat vil gerne sige tak til 
forskere og andre samarbejdspartnere for godt 
samarbejde i 2011.

Årsberetning 2011
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Det informerede samtykke er hovedhjørneste-
nen i videnskabsetikken, Komitésystemet og den 
bagved liggende lovgivning.
Men giver det informerede samtykke forsøgs-
personen god nok indsigt i den videnskabelige 
undersøgelse og besvares vigtige spørgsmål 
som ”Hvad er det jeg siger Ja til”, og ”Hvilke kon-
sekvenser kan det have for mig”?

Ved et af vores komitémøder i det forgangne år 
sagde et medlem ved præsentation af et projekt:
”Det var da en tonstung protokol, jeg skulle kæm-
pe mig igennem, men hvad værre er, deltagerin-
formationen er faktisk på 35 sider, den er skrevet 

i et for mig svært forståeligt sprog, og så er der 
et væld af detaljer især om bivirkninger. Den del-
tagerinformation kan da umuligt danne grundlag 
for et informeret samtykke”.

Vi fi k sagsbehandlet det fremsendte projekt, og i 
samarbejde med forsker, blev det rettet til, så det 
kunne godkendes.

Men vi tænkte også, at ovenstående problema-
tik, som vi i De Videnskabsetiske Komitéer for 
Region Midtjylland, møder ca. 10 gange om året 
– af ca. 300 behandlede projekter – kunne give 
anledning til at skrive en artikel til årsskriftet om 
vilkårene for afgivelse af informeret samtykke.

Baggrunden for deltagerinformation 
og informeret samtykke.

Det var Nürnberg processen efter 2. Verdenskrig, 
der fastslog, at god forskning med mennesker 
forudsætter god etisk standard, herunder prin-
cipper om frivillig deltagelse på baggrund af et 
informeret samtykke.
Der kom dog til at gå en hel del år – først Helsinki I 
deklarationen (1964), så Helsinki II deklarationen 
(1975) – før vi fi k etableret Det Videnskabsetiske 
Komitésystem i Danmark (1980), der først med 
Komitéloven af 1992 blev juridisk bindende. 

I den indtil årsskiftet gældende Komitélov (lov nr. 
402 af 28. maj 2003) § 7 stk. 1 nr.9. står følgende 
defi nition på informeret samtykke: ” En beslut-
ning, der er skriftlig, dateret og underskrevet el-

Er kravene til deltagerinformation en krænkelse af 
principperne for afgivelse af informeret samtykke?
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ler elektronisk sammen med brug af elektronisk 
signatur, jf. lov om elektroniske signaturer, om at 
deltage i et biomedicinsk forskningsprojekt, der 
efter fyldestgørende information om projektets 
art, betydning, rækkevidde og risici og modtagel-
se af passende dokumentation er truffet af egen 
fri vilje af en person, der er i stand til at give sit 
samtykke”. 
Komitéloven indeholder også defi nitioner på og 
regler vedr. stedfortrædende samtykke, samt 
dispensationsmuligheder fra indhentelse af in-
formeret samtykke.

Aktuelt er en ny lov om videnskabsetisk behand-
ling af sundhedsvidenskabelige forskningspro-
jekter vedtaget (lov nr. 593 af 14. juni 2011) og 
om information af samtykke til deltagelse i sund-
hedsvidenskabelige projekter i skrivende stund 
under udarbejdelse men der er ikke sket ændrin-
ger i kravene til deltagerinformation eller infor-
meret samtykke.

Barrierer for en god deltagerinforma-
tion.

Deltagerinformationen i de forskningsprojekter 
vi får fremsendt spænder fra nogle, der er helt 
eksemplariske og fuldstændigt lever op til Det Vi-
denskabsetiske Komitésystems vejledninger og 
anbefalinger, til nogle, der er meget lange, infor-
mationsrige og sprogligt svært tilgængelige.

Kliniske lægemiddelforsøg, i særdeleshed de fi r-
mainitierede, landegrænse overskridende, mul-
ticenter forsøg, har de sprogligt tungeste og 
længste deltagerinformationer.

De multicenterforsøg, hvor sponsor er et USA 
baseret fi rma, har de allerlængste og sprogligt 
tungeste deltager informationer.

Når et sådant forsøg anmeldes til De Videnskab-
setiske Komitéer for Region Midtjylland, er det 
begrundet i, at den forsøgsansvarlige for den 
danske del af projektet har sin arbejdsplads i Re-
gion Midtjylland.

Ved sagsbehandling, herunder samtale/korre-
spondancer med forsker/forsøgsansvarlig for 
den danske del er svaret, at der er nogle myndig-
hedskrav fra hovedsponsors komitésystem re-
spektive FDA, og disse krav skal følges af etiske 
og juridiske grunde, herunder evt. erstatnings-
krav ved uforudsete eller svære bivirkninger.

Ved vores drøftelse med lægemiddelindustri-
foreningen (LIF) er det oplyst, at de ikke her har 
udarbejdet generelle retningslinjer for deltage-
rinformation og ikke har et pågående arbejde om 
harmonisering af myndighedskrav.

Etiske dilemmaer ved indhentelse af 
det informerede samtykke, som vi må 
forholde os til.

At personer med svær sygdom lettere accepte-
rer f.eks. risiko for bivirkninger i håb om effekt af 
ny behandling og således lettere accepterer at 
blive forsøgsperson.
At forsker kan have sit håb om, at forsøget kan 
give nogle positive resultater, der ikke kun kan 
være godt for patienter og samfundet, men også 
for hans karriere, og således kan påvirke hans 
drivkraft for at motivere potentielle forsøgsper-
soner til at deltage.
At forskere som faggruppe professionelt kan 
have svært ved fuldt ud at respektere forsøgs-
personens selvbestemmelse ret.
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Hvad har vi gjort i Det Videnskabsetiske 
Komitéer for Region Midtjylland ved 
lange og komplekse deltagerinformati-
oner, når udenlandske myndighedskrav 
skal respekteres?

A. I relation til (i skrivende stund) gældende 
informations bekendtgørelse (BEK nr. 806 
af 12. juli 2004) er der i regi af Den Centrale 
Videnskabsetiske Komité udarbejdet en vej-
ledning – ” at skrive en god deltagerinfor-
mation – cvk.dk”, og den vejledning henviser 
vi til.

B. Konkret ved sagsbehandling af lægemiddel-
forsøg har vi indgået nogle kompromiser, 
som består af to dele:

1. Forslag til sproglig og opstillingsmæssig 
forenkling af lange deltagerinformatio-
ner uden tab af information.

2. Forslag til udarbejdelse af kort og klart 
resumé af deltagerinformationen, der 
kan placeres som den første side i del-
tagerinformationen. En disposition for 
dette resumé kan være:

C. Hvad går projektet ud på? Hvad indebærer 
det for mig som forsøgsperson? Hvilke ret-
tigheder har jeg som forsøgsperson?

Herudover har vi i de Videnskabsetiske Komitéer 
for Region Midtjylland sammen med Handels-
højskolen, AU, deltaget i projekt: ”VidNet” om 
god deltagerinformation. Det har resulteret i en 
ny vejledning til udarbejdelse af deltagerinfor-
mation, herunder at fi nde en god balance mel-
lem tilstrækkelig og nødvendig information. Der 
er udarbejdet ganske specifi kke anbefalinger af, 
hvordan deltagerinformationen kan strukture-
res, og hvilke punkter der nødvendigvis skal være 
med. Endvidere er der ud fra eksempler udarbej-
det mange gode råd vedrørende den sproglige 
udformning mhp. at de informationer, der skrift-
ligt videregives, med stor sandsynlighed kan blive 
forstået af forsøgspersonen.
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Hvad kan vi gøre fremover?

Vi skal fastholde, at deltagerinformationen er et 
brugbart dokument, der skal fremme den proces, 
at forsøgspersonen får et fuldt tilstrækkeligt 
grundlag - som informeret - til at sige ja eller nej  
til at deltage i forsøget.
Ligeledes at det informerede samtykke er en ho-
vedhjørnesten i videnskabsetikken, Komitésyste-
met og den bagved liggende lovgivning.
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Afslutning

Der er gennem årene lagt mange kræfter i at ud-
arbejde specifikke regelsæt og vejledninger for 
at optimere det informerede samtykke og delta-
gerinformationen.

Trods de mange bestræbelser er det indtrykket, 
at mange forsøgspersoner, nok især svært syge 
patienter, egentlig har beskeden indsigt i, hvad 
det er for et forsøg eller forsøgstype, de deltager 
i, f.eks. om det er randomiseret, eller om der er en 
placebo gruppe. Og hvis dette er tilfældet, så er 
det jo egentlig en krænkelse af principperne for 
afgivelse af et informeret samtykke.

Af mulige forbedringer kunne peges på f.eks. i 
regi i WPA (World Psychiatric Association) at få 
samordnet generelle principper for deltagerin-
formation ved landegrænseoverskridende multi-
center lægemiddelforsøg og med respekt for, at 
det enkelte land ud over de generelle principper 
godt kan have specifikke myndighedskrav.

Endvidere en empirisk afklaring af, hvor lidt eller 
hvor meget reel information personen i virkelig-
heden får fat i inden stillingstagen til at deltage 
som forsøgsperson.

Endelig iværksættelse af klinisk forskning om 
viden og udbytte af forskellige deltagerinfor-
mationer? Et sådant projekt kunne udføres som 
delprojekt ved nogle store kliniske lægemiddel-
forsøg.

Her og nu og fremover er holdningen ved De Vi-
denskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland, 
at vi gerne vil hjælpe og servicere forskerne bag 
de anmeldte projekter, så vilkårene for opnåelse 
af informeret samtykke bliver bedst muligt.
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Læge, Ph.D. Anders Perner 
Intensivafdelingen 
Rigshospitalet 
Blegdamsvej 9 
2100 København 

Professor, dr.med. Flemming Skovby
Klinisk Genetisk Afdeling 4062
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Denmark

Ledende overlæge Lars Friberg,
Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling 
Bispebjerg Universitetshospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

Professor, dr.med. Ole Færgeman
Tidligere næstformand i Den videnskabsetiske
Komité for Århus Amt

Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Voldbyvej 15
8450 Hammel 

Vi vil gerne sige tak til nedenstående speciallæger for 
konsulentbistand i 2011:
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Nøgletal 2011

Fremsendte projekter og tillæg

Nye projekter 310

Tillægsprotokoller 464

Forespørgsler

Antal skriftlige forespørgsler 224

Typer af anmeldte projekter

Lægemiddelforsøg 54

Andre 256 

Afgørelser truffet i perioden 
1.1.2011 – 31.12.2011

Antal afgørelser
308

Resultat af bedømmelsen

Godkendt uden bemærkning 156

Godkendt med bemærkning 118

Projekt ikke godkendt 0

Projekt ikke omfattet af loven 22

Henlagt (af komitéerne eller trukket 
tilbage af forsker)

11

Afgjort i CVK (uenighedssager) 1
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Sagsbehandlingstider 2011

Perioden 1.1.2011 til 31.12.2011 
(Omfatter afgørelser truffet i 2011. Der indgår således også sager anmeldt i 2010)

Antal projekter afgjort i perioden 308

Afgjort inden for 60-dages fristen 295

Antal afgørelser, der har overskredet 60-dages fristen 13
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Anmeldte projekter 2011

Sagsnr. Titel

20110001 Bøn og smerte: Et kontrolleret 
fMRI-studie.

20110002 Effekten af isoton og hyperton 
natriumchlorid infusion på 
biomarkører i urinen til måling 
af natrium- og vandkanal akti-
viteten i nephronet hos raske 
forsøgspersoner.

20110003 Effekt af valleprotein versus 
placebo på protein-syntese 
efter excentrisk versus koncen-
trisk styrketræning.

20110004 Et prospektivt randomiseret 
forsøg med det formål at sam-
menligne sikkerheden ved og 
tolerabiliteten og effekten af 
en kombination af Voriconazol 
og Anidulafungin med Vori-
conazol alene anvendt som 
prinær behandling af invasi-
vaspergillose til pædiatriske 
forsøgspersoner i alderen 2-17 
år.

20110005 Kapillærrekruttering i armens 
fleksormuskler under hhv. hvile 
og arbejde hos raske individer.

20110006 Tarmmotilitet og -transittid hos 
patienter med levercirrose og 
portal hypertension.

20110007 Effekten af chymosin på den 
intestinale calciumabsorption 
: Et randomiseret, kontrolleret 
overkrydsningsforsøg.

Sagsnr. Titel

20110007 Effekten af chymosin på den 
intestinale calciumabsorption 
: Et randomiseret, kontrolleret 
overkrydsningsforsøg.

20110008 Undersøgelse af 6 uger verssus 
6 måneders 3-stofsbehandling 
efter DES-implantation.

20110009 CIMT og cerebral plasticity.

20110010 Udnyttelse af føtal DNA i den 
gravides plasma til monitorering 
af graviditeten.

20110011 Telemedicinsk hjemmeblod-
tryksmåling.

20110012 Immunologiske Effekter af 
Intranasal Installation af Kitin-
mikropartikler. Et randomiseret, 
dobbelt-blindt, placebo-kon-
trolleret overkrydsningsstudie 
af kitin-mikropartiklers betyd-
ning for frisættelse af cytokiner 
fra den nasale slimhinde hos 
raske forsøgspersoner.

20110013 Kan telemedicinsk hjemmeblod-
tryks måling bedre blodtryks-
behandling i almen praksis? 
Telemedicinsk hjemmeblod-
tryksbehandling: Effektivitet, 
livskvalitet og omkostningsef-
fektivitet.
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Sagsnr. Titel

20110021 Genetiske faktorer og behan-
dlingssucces - Et studie af 
genetikken bag børns angst og 
faktorer af betydning for behan-
dlingsrespons.

20110022 Tids - differentieret behandling 
med mild terapeutisk hypother-
mi efter hjertestop, et multi-
center studie.

20110023 Dyb sedation med spontan res-
piration kombineret med lokala-
nalgesi kontra generel anæstesi 
til gynækologiske patienter på 
Dagkirurgisk Center på Region-
shospital Horsens.

20110024 Actinobaculum schaalii, en vigtig 
og undervurderet urinvejs-in-
fektionsfremkaldende bakterie 
hos nyrestenspatienter?

20110025 Er Anti Müllersk Hormon ans-
varlig for den manglende fol-
likelmodning hos patienter med 
polycystisk ovariesyndrom?

20110026 FREEZE-focal – Perkutan fokal 
kryoblation af prostatacancer.
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Sagsnr. Titel

20110014 Kliniske og genetiske undersø-
gelser af patienter med uforklar-
et hjertesvigt.

20110015 Et ikke kontrolleret åbent fase 
III-multicenterforsøg til vurder-
ing af sikkerhed og effekt af 
BAY 81-8973 på børn med svær 
hæmofili A i profylaktisk behan-
dling.

20110016 Et europæisk, randomiseret 
fase-3-studie til vurdering af ef-
fekt og sikkerhed ved TOOKAD® 
Soluble for lokaliseret lavrisiko-
prostatacancer sammenlignet 
med Aktiv Overvågning.

20110017 Tidlig mobilisering efter PCI - Et 
pilotprojekt.

20100018 Analkanalens funktion hos pati-
enter med fækal inkontinens.

20110019 Evidensbaseret behandling 
for børn og unge med en ang-
stlidelse.

20110020 Analkanalens funktion hos pati-
enter med fækal inkontinens før 
og efter sakral nerve stimula-
tion.
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Sagsnr. Titel

20110027 Signaltransduktion og genek-
spression ved psoriasis: Iden-
tifi kation af nye behandlings 
targets.

20110028 Analyse af mikroRNA profi l og 
epigenetiske reguleringer i spyt, 
mundskyl, tumorvæv og blod-
plasma i relation til PAI-1 regul-
eringer fra patienter med orale 
carcinomer.

20110029 Intensiveret dosering af ke-
moimmunterapi med tidlig CNS-
profylakse hos patienter �under 
65 år med diffust storcellet 
B-cellelymfom i højrisikogrup-
pen (aaIPI  (NLG-LBC05) - "CHIC-
forsøget - CHemoImmunothera-
py with early CNS prophylaxis".

20110030 Stamcelle-MRD som ny metode 
til vurdering af restsygdom hos 
patienter med Kronisk Myeloid 
Leukæmi.

20110031 Pulserende elektromagnetisk 
felt (PEMF) til behandling af 
postoperative smerter efter 
mammakirurgi”.

20110032 Lentiviral genoverførsel og DNA 
transposition i primære T-lym-
focytter.

Sagsnr. Titel

20110033 Perfusions- og diffusionsvægtet 
Magnet Resonans (MR) skan-
ning ved tumor cerebri: Vur-
dering af behandlingsrespons 
under behandling med angio-
genesehæmmere.

20110034 Insula-funktion og meta-kognitiv 
opmærksomhed hos erfarne 
meditationsudøvere.

20110035 Identifi kation af nye serum 
markører til detektion af mis-
brug med erythropoietin.

20110036 Vurdering af Cook Coronary 
Scoring Balloon.

20110037 SORT-OUT VI.

20110038 En sammenligning mellem to 
forskellige hofteledsproteser. 
Hip Resurfacing System versus 
Mallory-Head/Exeter.

20110039 Undersøgelse af virus-udskil-
lelse i sæd fra fertilitetspatien-
ter.

20110040 De hæmodynamiske ændringer 
af pleuracentese hos patienter 
med akut og langsomt opstået 
pleuraeksudat.
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Sagsnr. Titel

20110041 Undersøgelse over hvordan 
hjernen arbejder når man tæn-
ker på sig selv.

20110042 Kan behandling med lavmo-
lekylært heparin under gravidi-
tet med intrauterin væksthæm-
ning øge fostervæksten?

20110043 Tarmfunktion ved personer med 
Prader-Willi's syndrom.

20110044 Effekt af hårdt styrkearbejde på 
tværsnitsarealet af knæsenen.

20110045 Renal overlevelse hos patienter 
med idiopatisk diffus mesangial 
proliferativ glomerulonefritis. 
- Sammenhæng med prognos-
tiske kliniske faktorer på biopsi-
tidspunkt.

20110046 RhoB ekspression og sårheling 
i patienter med diabetes. Kan 
inhibition af RhoB ekspression 
forbedre sårheling hos patienter 
med diabetes?

20110047 Effekt og kost-effekt af en præ-
operativ kognitiv intervention 
til patienter der gennemgår en 
stivgørende operation af lænde-
ryggen.

Sagsnr. Titel

20110048 Vægttab hos 11-13 årige børn 
efter en multidiciplinær indsats 
– projekt Rund og Sund 2011 
(ROS 2011).

20110049 Sammenligning af 2 farveme-
toder på vævsprøver (biopsier) 
fra patienter med mistænke om 
prostata kræft.

20110050 Styrkelse af unges deltagelse 
i kræftbehandling gennem et 
webbaseret virtuelt miljø

20110051 Risiko for brystkræft hos unge 
danske kvinder: Fokus på miljø-
belastende stoffer, genetisk dis-
position, vestlig livsstil, hormon-
forstyrrelser og komorbiditet 
Akronym: BC-PFC-risiko.

20110052 Et fase 2-, åbent, enkeltgruppe, 
effekt- og sikkerhedsforsøg med 
MDV3100 hos patienter med 
hormon-naiv prostatacancer.

20110053 Identifi kation af klinisk-patolo-
giske og biologiske parametre 
med sigte på en bedre diagnos-
tik, prognosticering og behan-
dling af primært systemiske 
perifere T-celle lymfomer.



18 Årsberetning 2011  °  De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland

Sagsnr. Titel

20110054 Miljøgifte og graviditet: be-
tydning for udvikling af barnet 
(FETOTOX).

20110055 Projekt om arbejdsmiljø og 
skulderlidelser: Prædiktorer 
for degenerative forandringer 
af senerne i skulderens rotator 
cuff og nedsat skulderfunktion. 
Et 10-års follow-up studie med 
gentagen lægeundersøgelse og 
MR-skanning.

20110056 Et randomiseret, dobbeltblindt, 
parallelgruppe, aktiv- og pla-
cebokontrolleret multicenter do-
sisbestemmende faktorforsøg 
til at vurdere effekt, sikkerhed 
og tolerabilitet af seks forskel-
lige dosiskombinationer af soli-
fenacinsuccinat og mirabegron 
sammenlignet med mirabegron- 
og solifenacinsuccinatmonoter-
apier til behandling af overaktiv 
blære.

20110057 Prospektivt, randomiseret, 
placebo-kontrolleret, dobbelt-
blindt, multicenter, parallelgrup-
pe undersøgelse for at vurdere 
effekt, sikkerhed og hvordan 
macitentan tåles af patienter 
med fi nger sår opstået som 
følge af ilt mangel ved systemisk 
sklerodermi.

Sagsnr. Titel

20110058 Tarmfunktion hos børn med 
Neurofi bromatose Type 1.

20110059 Hypodonti og ovariecancer 
sammenhængen mellem dental 
agenesi og epitheliale cancere, 
herunder specielt cancer ovarii.

20110060 Elektromyografi sk karakteriser-
ing af veer.

20110061 Forsøg med ny medicin (MK-
4618) til patienter med overaktiv 
blære.

20110062 Et randomiseret fase III studie 
med henblik på risiko-tilpasset 
behandling afhængigt af PET-
skannings respons hos patienter 
med nyopdaget Hodgkins lym-
fom og udbredt sygdom.

20110063 Effekten af fysisk aktivitet på 
hjernens dopaminerge stof-
skifte og cognitive performance.
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Sagsnr. Titel

20110064 Prædiktion og karakteristik af 
akutte og kroniske postopera-
tive smerter - en longitudinel 
observationsundersøgelse af 
sammenhængen mellem ekspe-
rimentel smertemodulation og 
klinisk postoperativ smerte hos 
patienter der gennemgår mini-
mal invasiv korrektion af pectus 
excavatum.

20110065 Styrketræning som intervention 
til genopbygning af muskelmas-
se efter strålebehandling for 
hoved-hals cancer.

20110066 Neurale korrelater af de motive-
rende egenskaber ved valg.

20110067 Effekten af dobutamin på 
postoperativ systolisk funktion 
og diastolisk deformering hos 
patienter med koncentrisk hy-
pertrofi  af venstre ventrikel, der 
opereres for aortastenose.

20110068 Undersøgelse af de sundheds-
fremmede effekter af grønsager 
på personer med type 2 diabetes 
eller det metaboliske syndrom.

Sagsnr. Titel

20110069 Perspektiver af musik med co-
chlear implant - en undersøgelse 
af musikudbytte, livskvalitet 
og baggrundsfaktorer blandt 
voksne cochlear implanterede i 
Danmark.

20110070 Lateralisering af musikalske 
færdigheder - effekten af unihe-
misfærisk hæmning og excita-
tion på rytmiske og melodiske 
færdigheder.

20110071 Katederbaseret renal denerve-
ring hos patienter med behan-
dlingsresistent essentiel hyper-
tension.

20110072 Langtidsopfølgning efter trom-
bolysebehandlet apopleksi.

20110073 Optimeret behandling af akro-
megali: etablering af normalom-
råde for forbedret væksthormo-
nanalyse.

20110074 Hypoparathyroidisme, autoso-
mal dominant hypocalcæmi og 
pseudohypoparathyroidisme i 
Danmark – epidemiologi, årsag, 
symptomer og prognose.
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Sagsnr. Titel

20110075 Sammenligning af to forskellige 
analysemetoder til påvisning af 
antinukleære antistoffer hos 
patienter mistænkt for immu-
ninfl ammatorisk bindevævssyg-
dom.

20110076 O-GlcNAcs rolle i effekten af 
remote iskæmisk prækonditio-
nering på humant atrievæv frar 
patienter med og uden diabetes 
mellitus.

20110077 Undersøgelse af forældre-barn 
relationen: Hvordan reagerer vi 
på babyansigter?

20110078 Postoperativt højresidig gren-
bloks langtidseffekt på højre 
ventrikels funktion hos VSD-
opererede børn.

20110079 Værdien af DCE-CT og DCE-US i 
monitorering af behandlingsef-
fekten af angiogenesehæmmere 
ved metastaserende renalcel-
lecarcinom (mRCC).

20110080 Genetiske former for nefrotisk 
syndrom.

Sagsnr. Titel

20110081 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
aktivt kontrolleret fase III forsøg 
om effekten og sikkerheden af 
gentagne doser af intravitreal 
VEGF Trap-Eye hos forsøgsdel-
tagere med diabetisk makulært 
ødem.

20110082 GLP-1: Akutte effekter på 
nyrefunktionen hos raske unge 
mænd.

20110083 Undersøgelser af adrenerge 
alpha2-receptorer i hjernen med 
PET.

20110084 Smertebehandling efter skul-
deralloplastik: En randomiseret 
klinisk undersøgelse af scalener-
blokade og lokal infi ltrationsa-
nalgesi.

20110085 Et internationalt, randomiseret, 
dobbeltblindet, placebokontro-
lleret parallelgruppe-, 30-dages-, 
fase IV-forsøg med det formål 
at evaluere virkningen af og 
sikkerheden ved initiering af ti-
cagrelorbehandling før ankomst 
til hospitalet sammenlignet med 
efter ankomst til hospitalet hos 
STEMI-patienter, der skal have 
foretaget planlagt PCI.

20100086 Fortolkning af handling i premo-
tor cortex: et TMS-studium.
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Sagsnr. Titel

20110087 Crash- og gradientkølings 
påvirkning af blodets størkning-
sevne. In vitro model af hjerte-
lungemaskinens kuldepåvirkning 
af blodet.

20110088 HESEINT International under-
søgelse af helbredseffekter af 
skolers miljø.

20110089 En randomiseret, dobbeltblin-
det, parallelgruppeundersøgelse 
af nedgangen i tegn og symp-
tomer under behandling med 
tocilizumab kontra adalimumab, 
begge i kombination med MTX, 
hos patienter med moderat til 
svær aktiv rheumatoid arthritis 
og en utilstrækkelig respons på 
behandling med kun én TNF-
inhibitor.

20110090 Et 12-ugers dobbeltblindt, pla-
cebokontrolleret, randomiseret 
multicenterforsøg med Etan-
ervept med baggrundsbehan-
dling med NSAID til behandling 
af voksne forsøgspersoner 
medspondylartritis, som ikke er 
røntgenpåvist, med en ikkeblin-
det forlængelse på 92 uger.

20110091 Timing of primary surgery for 
cleft palate På dansk: Timing af 
primær operation af ganespalte.

Sagsnr. Titel

20110092 Mammografi sk detekterede læ-
sioner med mikroforkalkninger. 
Hyppighed og prognostisk 
betydning af DIN1(a-b)-DIN3/
LIN1-3.

20110093 Cellulære mekanismer ved neo-
natal hjerneskade og neuropro-
tektiv intervention.

20110094 Individuel og gruppebaseret 
kognitiv behandling af ludomani.

20110095 En 6-måneders, åben forlæn-
gelse til et 40-ugers, randomi-
seret, dobbeltblindt, placebo-
kontrolleret, multicenterforsøg 
til vurdering af effekten af og 
sikkerheden ved Ritalin® LA i 
behandlingen af voksne patie-
nter med ADHD, der startede i 
barndommen.

20110096 Evaluering af optisk koheræns 
tomografi -guidet efter-dilatati-
on af koronare stents og betyd-
ningen af koronare læsioners 
patoanatomi herfor.

20110097 Karakterisering af human hap-
toglobin og komplement protein 
C4.
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Sagsnr. Titel

20110098 Markører for venetrombose hos 
cancerpatienter.

20110099 Tolerabiliteten af QUTENZA når 
det bliver givet til patienter med 
perifere neuropatiske smerter 
efter forbehandling med lidocain 
eller tramadol – et randomise-
ret, undersøgerblindet multicen-
terforsøg. Korttitel: LIFT.

20110100 Neurodegenerative forandrin-
ger ved Alzheimers sygdom: 
Identifi kation af behandling 
med Victoza®: Undersøgelse af 
effekt på neurodegenerative 
forandringer.

20110101 Smerte og tyggefunktion – eks-
perimentelle undersøgelser.

20110102 Behandling af akne-ar med frak-
tioneret CO2 laser med 1 versus 
3 måneders interval.

20110103 Neurale korrelater af observa-
tionsbaseret læring af værdi.

20110104 De neurale korrelater for tilsku-
eres påvirkning af ens reaktion 
på egen præstation.

Sagsnr. Titel

20110105 Undersøgelse af hæmodynamisk 
muskelfunktion under ortos-
tatisk stress (vippeleje) hos 
patienter med kronisk regionalt 
smertesyndrom. 

20110106 Astma og KOL blandt voksne 
danskere - opfølgnings un-
dersøgelse af Danske ECRHS og 
RHINE kohorter.

20110107 Heart Rate Variability (HRV) 
og Near Infrared Spectroscopy 
(NIRS) som prædiktor eller de-
tektor af epileptiske anfald - og 
deres relation til MEG estimeret 
spatiale fokus.

20100108 HIV infektion og det innate 
immunsystem: mekanismer for 
viral genkendelse og aktivering 
af infl ammation.

20110109 Immunrespons hos HIV-smitte-
de voksne efter HPV-vaccination 
med bivalent eller tetravalent 
HPV-vaccine.

20110110 Forudsigelse af bloddonorers 
blodvolumenstatus.

20110111 Effekten af resveratrol på fedt-, 
muskel- og knoglevæv.
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Sagsnr. Titel

20110112 Ændringer i mismatch negativity 
(MMN) som mål for adaption og 
læring.

20110113 Kugledyner som behandlings-
redskab til patienter med alko-
holabstinenser.

20110114 Relation mellem træningskara-
kteristika og overbelastningss-
kader hos uerfarne løbere.

20110115 Vurdering af cellulært immun-
respons hos voksne Hepatitis 
B-vaccinerede serologiske non-
respondere.

20110116 Undersøgelse af mikro-RNA 
ekspressionen i mastceller fra 
raske og patienter med type-1 
allergi.

20110117 Nye biomarkører - Rolle i 
præhospital diagnostik og visi-
taiton hos patienter med Brysts-
merter. Pre-HAP2 studiet.

20110118 Effekten af sikkerhed ved NNC 
0078-0000-0007 til behandling 
af akutte blødningsepisoder hos 
patienter med medfødt hæmofi li 
og inhibitorer.

Sagsnr. Titel

20110119 Eftergiveligheden af den proxi-
male og distale del af cervix 
uteri ved termin.

20110120 Et fase 3, multicenter, ran-
domiseret, åbent forsøg til 
sammenligning af effekten og 
sikkerheden af pomalidomid 
(CC-4047) i kombination med en 
lav dosis dexamethason versus 
en høj dosis dexamethason hos 
personer med refraktær eller 
recidiverende og refraktær my-
elomatose.

20110121 Åbent, multicenter-, enkel-
tarmet forsøg vedrørende 
sikkerheden ved og effekten af 
monoterapi med pomalidomid 
(CC-4047) hos personer med 
refraktær eller recidiverende 
og refraktær myelomatose: et 
ledsagende forsøg for det klinisk 
forsøg CC-4047-MM-003.

20110122 Sammenhængen mellem perifer 
vaskulær modstand og pulsbøl-
gehastighed.

20110123 En in vivo undersøgelse af effek-
ten af kraft, stilling og frekvens 
på trykket i karpaltunnelen.

20110124 Effekten af en edukativ video 
efter akut whiplash traume.
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Sagsnr. Titel

20110125 Magnetisk Resonans Spektros-
kopi hos kroniske smertepati-
enter med komplekst regionalt 
smertesyndrom.

20110126 Magnetisk resonans evaluering 
af remodellering efter rekon-
struktion af forreste korsbånd.

20110127 Forekomsten af pleura- og peri-
cardieeksudat efter hjertekirur-
gi vurderet ved focus assessed 
transthoracic echocardiography. 

20110128 Hyperkortisolisme hos patien-
ter med nydiagnosticeret type 
2 diabetes med særlig henblik 
på tidlig diagnostik af Cushings 
syndrom.

20110129 Ledstatus hos drenge med svær 
hæmofi li i det vestdanske center 
sammenlignet med jævnal-
drende drenge i det Litauiske 
center i Vilnius.

20110130 Et randomiseret, dobbelt-
blindet, placebo-kontrolleret 
studie af effekten af LIraglutid 
på venstre VEntrikelfunktion 
hos kronisk hjertesvigt patienter 
med og uden type 2 diabetes 
(LIVE-studiet).

Sagsnr. Titel

20110131 Biomarkører i urinen til måling 
af natrium- og vandkanalernes 
aktivitet i nephronet hos raske 
forsøgspersoner og patienter 
med kronisk nyresygdom. Effe-
kten af intravenøs natriumchlo-
rid belastning. Et Case-Control 
studie.

20110132 Effekt af Resveratrol på fedtle-
versygdom (NAFLD) - et ran-
domiseret, dobbelt-blindt, klinisk 
kontrolleret studie.

20110133 Metabolisk og infl ammatorisk 
respons på hæmodialyse og ef-
fekten af et måltid.

20110134 Et 12 ugers, fase 4, randomiser-
et, dobbel-blindt, placebo kon-
trolleret, parallel gruppe, multi-
center forsøg på patienter med 
overaktiv blære til bestemmelse 
af effekten af behandling med 8 
mg fesoterodine sammenlignet 
med 4 mg fesoterodine.

20110135 Shared care rehabilitering efter 
Akut Koronar Syndrom.

20110136 Möbius sekvens - beskrivelse af 
ætiologi - forekomst og syg-
domsforløb.
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Sagsnr. Titel

20110137 Kardioprotektiv effekt af trans-
cutan muskel stimulation på pa-
tienter der skal have foretaget 
koronar bypass (CABG).

20110138 Knogleheling i porøse skruer ved 
forreste korsbånds rekonstruk-
tion.

20110139 Effekten af behandling af pati-
enter med osteogenesis imper-
fecta med zoledronsyre og PTH.

20110140 Smertetærskler hos børn målt 
med trykalgometri før og efter 
operation.

20110141 Online detection og afbrydelse 
af Bereitschafpotential i forbin-
delse med selvinitieret bevæ-
gelse.

20110142 Protokol ”kardioplexi”: Udred-
ning for kardiel embolikilde med 
konventionelle undersøgelser, 
MR og CT scanning af hjerte og 
centrale arterier hos yngre med 
iskæmisk apopleksi.

20110143 Projekt FearFighter Effek-
tundersøgelse af CKAT program-
met FearFighter til behandling 
af patienter med socialfobi eller 
panikangst.

Sagsnr. Titel

20110144 Interleukin-37 produktion under 
HIV infektion: association med 
immunrekonstitution, immunak-
tivering og mikrobiel transloka-
tion.

20110145 Bakteriel vaginose og præterm 
fødsel.

20110146 Effekten af iskæmisk prækon-
ditionering på humant atrievæv 
fra patienter med kroniske trom-
boembolisk pulmonal hyperten-
sion - Kan det fortykkede højre 
hjerte beskyttes mod skader 
forårsaget af iltmangel?

20110147 NIR(near infrared)-spektroskopi 
og multifrekvent impedans-spe-
ktroskopi af huden hos patienter 
med Type 1 diabetes og detek-
tion af tilstedeværelse af perifer 
og autonom neuropati.

20110148 Samarbejder der sætter spor: Et 
fMRI-studie af materielt medier-
et social kognition.

20110149 Ray-pilot forsøget: Bevægelse 
af prostata under strålebehan-
dling.
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Sagsnr. Titel

20110150 Evaluering af genetiske vari-
anter med effekt på C-reaktivt 
protein niveau som biomarkører 
for radiologisk progression ved 
reumatoid artrit.

20110151 Hvorfor udvikles betændelse i 
tarmen – undersøgelse af den 
biologiske mekanisme?

20110152 Effekten af acipimox på leverens 
Lipidomsætning bestemt ved 
Positron Emissions Tomografi .

20110153 Prospektiv observationsmæssig 
langtidssikkerhedsregistrering 
af patienter med dissemineret 
sklerose, der har deltaget i klini-
ske forsøg med Cladribine.

20110154 Angiogenese i knogle og ledslim-
hinde ved slidgigt i knæleddet: 
vurdering med histologi, edvæs-
teanalyser og MR-skanning.

20110155 Påvirkes AMH af transcervikal 
kirurgi?

Sagsnr. Titel

20110156 Et randomiseret, placebokon-
trolleret og aktivt kontrolleret, 
observatørblindet fase III-forsøg 
med det formål at vurdere 
sikkerheden ved og tolerabil-
iteten og immunogeniciteten 
af en meningokok serogruppe 
B rekombinant lipoprotein 
(rLP2086)-vaccine indgivet til 
raske forsøgspersoner i alderen 
≥ 11 til < 26 år.

20110157 Open surgery versus ultrasound 
guided local corticosteroid injec-
tions in treatment of trigger 
fi nger – a randomized controlled 
trial.

20110158 Neuropati og smerter efter be-
handling med kemoterapi.

20110159 En 52-ugers forlængelse af pro-
tokol MK-4618-008 - forsøg med 
ny medicin (MK-4618) til patien-
ter med overaktiv blære.

20110160 Undersøgelse af farmakogene-
tiske, -kinetiske og psykologiske 
faktorers betydning for toleran-
cen af lav-dosis methotrexatbe-
handling til børn med Juvenil 
Idiopatisk Arthritis.
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Sagsnr. Titel

20110161 Kroniske smerter og følefors-
tyrrelser efter thoraxkirurgi: 
Er intraoperativ nerveskade en 
risikofaktor?

20110162 Primær screening med Cobas 
4800 for high-risk HPV-DNA i 
prøvemateriale fra cervix uteri 
som led i screening for livmoder-
halskræft hos kvinder over 50 år.

20110163 Kliniske og molekylære karakte-
ristika af interval-kolorektalcan-
cer.

20110164 RAS-studiet - Radiofrekvens 
ablation versus stereotaktisk 
strålebehandling for kolorektal 
levermetastaser: et randomiser-
et studie.

20110165 Eksperimentel og MR-under-
søgelse af samspillet mellem 
smerter og følelser hos raske 
individer.

20110166 Validering af non-invasive 
målinger af centralt blodtryk hos 
patienter med type 2 diabetes.

20110167 Intracellulære modregulatoriske 
mekanismer ved lavt blodsukker.

Sagsnr. Titel

20110168 Sammenligning af knæledsfo-
randringer ved psoriasisartrit og 
artrose med statisk og dynamisk 
MR-skanning.

20110169 Muskelstyrke og udtrætning ved 
myastenia gravis bestemt ved 
dynamometri.

20110170 Risiko score til klassifi kation af 
kardiel synkope.

20110171 DAHANCA 26 Et multicenter, 
ublindet, randomiseret fase 
II-studie med paclitaxel og 
capecitabine versus paclitaxel, 
capecitabine og Zalutumumab 
til recidiverende og/eller dis-
semineret/ metastatisk plano-
cellulært karcinom i hoved- og 
halsregionen (SCCHN)

20110172 Lipidomsætning ved nonalko-
holisk fedtlever. Effekt af res-
veratrol på leverfedtindhold 
samt basal og insulinstimuleret 
FFA og VLDL-triglycerid me-
tabolisme hos overvægtige og 
morbidt overvægtige.

20110173 hMICL- en ny markør til at iden-
tifi cere patienter med kroniske 
myeloproliferationer med risiko 
for progression.



28 Årsberetning 2011  °  De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland

Sagsnr. Titel

20110174 Intra anal Permacol injektioner 
til behandling af fl atus inkonti-
nens.

20110175 2 og 3 d ultralyd ved diagnostik 
af adenomyose.

20110176 HLA og ANCA-associeret vascu-
litis (AAV).

20110177 Lokale effekter af leucin og 
3-hydroxybutyrat i bilateralt 
perfunderet humant ben.

20110178 Multipel sklerose - infl am-
matoriske, neurologiske og 
muskulære tilpasninger til tung 
styrketræning.

20110179 Effekt af valleprotein versus 
placebo på restitution efter 
excentrisk muskelbeskadigende 
arbejde.

20110180 Post Transplant Lymfoprolif-
erative Disorder (PTLD) i vest-
danmark, relation til vævstyper 
hos donor og recipient, til den 
immunosuppressive behandling 
og vækstfaktorer i det lymfoide 
væv.

Sagsnr. Titel

20110181 Effekten af præoperativ styr-
ketræning vurderet på quadri-
cepsstyrke og funktionsniveau 
postoperativt hos patienter med 
total knæalloplastik i fast track 
regi.

20110182 Betydningen af højre-ven-
streskelnen for effekten af 
spejlterapi til behandling af 
bevægeevne og følesans hos ap-
opleksipatienter. Et prospektivt 
kohortestudie.

20110183 Dairy Lipids, Proteins, and the 
Metabolic Syndrome "Dairy 
Health".

20110184 Sammenligning af éngangsin-
jektion og kateterteknik for sa-
phenusblokade som supplement 
til kontinuert ischiadicusblokade 
efter stor ankelkirurgi

20110185 Et dobbeltblindt, randomiseret, 
parallelgruppe, fase lll kompara-
tivt forsøg med hybenpulver og 
placebo givet til patienter med 
mild til moderat slidgigt i knæ 
og/eller hofte.
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Sagsnr. Titel

20110186 En prospektiv randomiseret un-
dersøgelse til sammenligning af 
graviditetsraterne efter ICSI og 
embryoselektion efter dyrkning 
i inkubator med time-lapse eller 
dyrkning i en standard inkubator.

20110187 Kvantitativ bestemmelse af 
hyperalgesi.

20110188 Højdosis dexamethason til 
smertebehandling efter ar-
troskopisk skulderkirurgi: En 
randomiseret, blindet, klinisk 
undersøgelse.

20110189 Kontekst og sætningsprocesser-
ing - undersøgt med funktionel 
hjerneskanning (fMRI).

20110190 Vesikoureteral refl uks - et ko-
hortestudie.

20110191 Individuel risikovurdering for 
udvikling af prostatacancer.

20110192 Effekten af GLP-1 på glukose-
optagelsen i CNS hos raske 
personer under normoglykæmi 
vurderet ved Positron Emissions 
Tomografi .

Sagsnr. Titel

20110193 Når tiden nærmer sig batter-
iskift. Patientperspektivet hos 
ældre mennesker med en ICD 
(implantable cardioverter defi -
brillator).

20110194 Funktionel kvantifi cering af 
refl eksmodulationen mellem 
lammede og raske muskler hos 
siddende patienter med hjernes-
kade.

20110195 Randomiseret sammenligning af 
en selvekspanderende paclitaxel 
afgivende koronar stent med en 
ballonekspanderet everolimus 
afgivende stent til behandling 
af patienter med non-ST eleva-
tions myokardieinfarkt.

20110196 Radiofrekvens ablation af par-
oxystisk atriefl imren - et pilot 
studie af lungeveneisolation 
med et Tryk-Sensor-Kateter.

20110197 Neuropatiske smerter: En under-
søgelse af perifere og centrale 
mekanismer.

20110198 Diabetes og brystkræft.



30 Årsberetning 2011  °  De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland

Sagsnr. Titel

20110199 Aktivering af det medfødte 
immunforsvar mod retrovirale 
infektioner.

20110200 STN DBS-retrospektivt/prospe-
ktivt studie med follow-up tid fra 
5-13 år.

20110201 Anvendelse af HtrA3 som ny 
biokemisk markør ved prænatal 
screening.

20110202 Metaboliske studier på kritisk 
syge børn.

20110203 DESolve En ikke-randomiseret 
evaluering med fortløbende 
indrullering af DESolve NxTM 
Novolimus-afgivende bioresor-
bérbart koronarstentsystem til 
behandling af patienter med DE 
NOVO native koronararterielæ-
sioner.

20110204 Remote Iskæmisk Kondi-
tionering. Interaktion af kar-
diovaskulære risikofaktorer, 
langtidseffekter og virknings-
mekanismer.

Sagsnr. Titel

20110205 EBC TWO Europæisk KoronarBi-
furkaturStudie; En randomiseret 
sammenligning af provisorisk T-
stentning versus en systematisk 
2-stent strategi i store ægte 
bifurkaturer.

20110206 Karakterisering af subgrupper 
af innate immunceller ved ulcer-
eret modermærkekræft.

20110207 Melatonins effekt på enuresis 
nocturna.

20110208 Brug af gingivalvæsken som po-
tentiel markør til bestemmelse 
af knogleremodellering.

20110209 Farmakokinetik og analgesi af 
depot-opioider hos patienter 
med ileostomi.

20110210 Behandling af multi-organ bodily 
distress syndrome. Et dobbelt-
blindet placebokontrolleret 
forsøg af effekten af Imipramin 
(STreSS-3).

20110211 Funktionelle ændringer i isoler-
ede modstandskar hos patienter 
med terminalt nyresvigt. Del 2.
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Sagsnr. Titel

20110212 Effekten af hydroxyetylstivelse 
på nyrernes behandling af 
natrium og vand, vasoaktive hor-
moner, biomarkører og kredslø-
bet hos patienter, der undergår 
laparoskopisk nefrektomi.

20110213 Effekten af hydroxyetylstivelse 
på nyrernes behandling af 
natrium og vand, vasoaktive hor-
moner, biomarkører og kredslø-
bet hos patienter, der undergår 
retropubisk radikal prostatek-
tomi.

20110214 Helbredskonsekvenser af lys-
miljøet ved indendørsarbejde og 
natarbejde, LUX@R-projektet.

20110215 Et multicenter-, randomiseret, 
dobbeltblindet, placebo-kon-
trolleret, parallelgruppe-eval-
uering af effekt og sikkkerhed 
af indgift af TZP-102 én gang 
dagligt til behandling af symp-
tomer, der er forbundet med 
diabetisk gastroparese.

20110216 Fase III international, ran-
domiseret undersøgelse af 
Trabectedin plus Pegyleret 
Liposomal Doxorubicin (PLD) 
versus Carboplatin plus PLD 
hos patienter med ovariecancer, 
som progredierer indenfor 6-12 
måneder siden seneste platin.

Sagsnr. Titel

20110217 Purinerg Signalering i human 
erytrocyter.

20110218 Efterundersøgelse af patienter 
med hoved-hals kræft for at 
belyse den kliniske betydning af 
synkeproblemer efter strålebe-
handling.

20110219 Responsiviteten af kort og lange 
gangtests blandt patienter med 
multiple sklerose – et multi-
center studie.

20110220 Et rnadomiseret, dobbeltblin-
det, placebokontrolleret, mul-
ticenter-, parallelgruppe- og 
fase III forsøgmed det formål 
at undersøge effekten og sik-
kerheden ved 2 perorale doser 
af CP 690,550 OG 1 sudkutan 
dosis af Etanercept hos forsøg-
spersoner med moderat til svær 
kronisk plaque-psoriasis.

20110221 Sammenhæng mellem endom-
etriecancer og HPV-infektion?

20110222 Nordisk-Baltisk 0.0.1 Bifur-
katurstudie Randomiseret Funk-
tionel Evaluering af Drug Eluting 
Ballon vs. Cutting Ballon Behan-
dling vs. Bail-out Stentning af 
Koronare Sidegrens Stenoser.
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Sagsnr. Titel

20100223 Kroniske smerter og føleforstyr-
relser efter thoraxkirurgi.

20110224 Danish Hydroxyapatit coatning 
af Exceed cup ved elektrokemisk 
applikation (BoneMaster) ap-
plikation. Et klinisk prospektivt 
kontrolleret randomiseret studie 
af migration og klinisk effekt mål 
ved ucementeret hoftealloplas-
tik.

20110225 Dagbøger skrevet af pårørende 
til intensivpatienter - Udforsket 
gennem Refl ective Lifeworld 
Research.

20110226 FEJLOPRETTET.

20110227 Patientprofi l hos patienter 
henvist med muskuloskeletale 
tilstande under speciale 51 til 
Praktiserende Fysioterapeuter 
med overenskomst med Danske 
Regioner i Danmark. Et tværre-
gionalt projekt med deltagelse 
af Region Midtjylland, Region 
Syddanmark og Region Nordjyl-
land.

20110228 Dobbelt inkontinens behandlet 
med - sakral nerve stimulation.

Sagsnr. Titel

20110229 Fosterovervågning af raske fos-
tre med Heart rate variability.

20110230 kvalitets kontrol af korsbånd-
soperationer udført på børn.

20110231 Effekten af aspirin over døgnets 
24 timer.

20110232 Indvirkning af adipositas, vægt-
tab og kost på lav-aktivitets 
infl ammation med special fokus 
på makrofag-markøren, solubel-
CD163 (s-CD163). Kan s-CD163 
anvendes som en biomarkør for 
udvikling af komplikationer hos 
overvægtige individer?

20110233 Sammenlignende studie af col-
lagenase injektion og perkutan 
nåle fasciotomi af Dupuytrens 
kontraktur affi cerende proksi-
male interphalangealled. En 
randomiseret kontrolleret un-
dersøgelse.

20110234 Oprettelse af INART (INfl am-
mation in ARThritis) biobank 
til undersøgelse af samspillet 
mellem leddets bindevævsceller 
og immunsystemets celler ved 
leddegigt og rygsøjlegigt.
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Sagsnr. Titel

20110235 X chromosome – inactivation, 
epigenetics and non-coding RNA 
På Dansk: X kromosom - inak-
tivering, epigenetik og ikke-ko-
dende RNA.

20110236 The Effect of Gender on Antidi-
uresis /Effekten af køn på antidi-
uretisk funktion.

20110237 Kan postoperativ behandling 
med parathyroideahormon 
afkorte helingstiden og forbedre 
kvaliteten af nydannet knogle 
hos sternotomerede patienter?

20110238 Thorakale aortadilatations syn-
dromer.

20110239 Miljømæssige versus genetiske 
og epigenetiske påvirkninger på 
kropssammensætning, me-
tabolisme og kognitiv udvikling 
hos børn af mødre med type 1 
diabetes.

20110240 Pilotstudium: Casein glycomac-
ropeptid behandling af aktiv 
colitis ulcerosa.

20110241 Elektrofysiologisk undersøgelse 
af intention om bevægelse mod-
sat intention i bevægelse.

Sagsnr. Titel

20110242 Undersøgelse af hTR-ekspres-
sionen i melanocytære læsioner.

20110243 Tidslige aspekter af hjerneak-
tivitet ved kognitiv modulering 
af smerte og empati for andres 
smerte.

20110244 Ventilation som intervention hos 
astmabørn - ASTMAVEN.

20110245 Mennesket og huset – levevilkår 
og eksperimentelle arkæolo-
giske undersøgelser af indekli-
ma i et vikingetidshus.

20110246 D-vitaminmangel som riskofak-
tor for kejsersnit og præeklam-
psi.

20110247 Effekt af Specifi k Imunoterapi 
og IL33 på desensitisering af 
basofi le granulocytter hos al-
lergikere.

20110248 Prospektiv undersøgelse ve-
drørende Amiodarons virkning 
på D-vitamin- og knoglemineral 
status hos patienter med atrief-
limren.
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Sagsnr. Titel

20110249 Perfusionsundersøgelse af 
hjertemusklen mhp. at evaluere 
nedsat gennemblødning.

20110250 Effekten af hydroxyetylstivelse 
på nyrernes behandling af 
natrium og vand, vasoaktive hor-
moner, biomarkører og kredslø-
bet hos patienter, der skal have 
foretaget ucementeret hofteal-
loplastik.

20110251 Undersøgelse af social læring: 
Hvordan lærer vi at ændre vores 
adfærd når vi skifter humør?

20110252 High Risk Neuroblastoma Study 
1.5 of SIOP-Europe (SIOPEN).

20110253 KatGuide – projekt; KatGuide 
metode versus konventionel 
metode ved anlæggelse af kirur-
gisk pleuradræn; Et randomiser-
et, parallel gruppe kontrolleret 
studie.

20110254 Mismatch negativity (MMN) 
undersøgt med magnetoence-
falografi  (MEG).

20110255 Ord og fi ktion  hjernen - under-
søgt med funktionel Magnetisk 
Resonans (fMRI).

Sagsnr. Titel

20110256 Danske referenceværdier for 
lungefunktion.

20110257 Bremser Metotrexate og anti-
TNF behandling den ´Accel-
lererede aldring` ved kroniske 
leddegigt (rheumatoid arthritis) 
patienter?

20110258 Dermatom shaving som behan-
dling af hudkræft hos immun-
supprimerede patienter?

20110259 Effekt af 6 ugers superviseret 
træning kombineret med 6 
ugers selvtræning versus 12 
ugers selvtræning hos patienter 
med tidlig reumatoid artrit.

20110260 Helbredsstatus hos patienter 
i substitutionsbehandling for 
hypothyroidisme sammenlignet 
med raske kontroller. 

20110261 Et randomiseret fase II studie 
med kombinationen Xeloda 
(capacitabine) + Navalbine Oral 
(vinorelbine) dag 1 + dag 8 ( hver 
3. uge) versus Xeloda plus Na-
velbine Oral givet metronomisk 
som 1. eller 2. linie kemoterapi 
til patienter med Her 2 negativ 
lokal fremskreden eller metasta-
serende brystcancer.



 Årsberetning 2011  °  De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland 35

Sagsnr. Titel

20110262 Effekt af geriatrisk lægelig 
intervention overfor ældre med 
behov for rehabiliterings- eller 
afl astningsophold.

20110263 Effekten af dynamisk lymfepres 
kombineret med kinesiotape til 
knæpatienter efter total knæ 
alloplastik - et pilotstudie.

20110264 Et prospektivt, ikke-kontrolleret 
sikkerhedsforsøg med intra-
venøst jernisomaltosid 1000 
(Monofer®) administreret i et 
højdosisregime til forsøgsper-
soner med infl ammatorisk tarm-
sygdom (PROMISE).

20110265 Behandling af multi-organ 
bodily distress syndrome. Et ran-
domiseret kontrolleret forsøg 
af effekten af Acceptance and 
Commitment Therapy anvendt 
som hhv. gruppeterapi eller 
workshop overfor standardbe-
handling (STreSS-4).

20110266 GABA og højereordens kognitive 
processer.

20110267 Effekten af rød kløver ekstrakt 
på kvinder i overgangsalderen.

Sagsnr. Titel

20110268 Information til patienter om 
livstidsrisiko for udvikling af 
prostatacancer.

20110269 Kan oplevelsen af at modtage en 
behandling påvirke bearbejdnin-
gen af smerte?

20110270 Den biologiske og prognostiske 
betydning af mutationer og 
ændret methyleringsmønster i 
ikke-små cellet lungekræft.

20110271 CLOSE-UP II studiet Ran-
domiseret sammenligning 
af ExoSeal og AngioSeal VIP 
vaskulære lukkedevices.

20110272 Sammenkobling af optisk ko-
hærens tomografi  og koronara-
ngiografi . Gennemførlighed og 
sammenligning med standard 
behandling. DOCTOR fusion.

20110273 Evnen til at genkende og gen-
lære dufte ved olfaktorisk 
dysfunktion hos patienter med 
Parkinsons sygdom.

20110274 Ultralyd og immunhistokemisk 
farvning af 24 raske Achilles-
sener.
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Sagsnr. Titel

20110275 European Low and Intermediate 
Risk Neuroblastoma. A SIOPEN 
Study..

20110276 Gastrointestinal motilitet og 
passagetid bestemt med Mag-
net Tracking System hos patien-
ter med svær Colitis Ulcerosa.

20110277 Interaktioner mellem eksogent 
Insulin Aspart, endogent insulin 
og plasma glukose ved type 2 
diabetes mellitus.

20110278 Specifi citeten af hemilateral 
hyperalgesi hos CRPS patienter: 
Distribution af smertefølsom-
hed hos patienter med ensidige 
nakke-muskelsmerter. 

20110279 Effekten af STN DBS ved Parkin-
sons sygdom på hjernebarkens 
aktivering, målt med magneto-
encephalografi .

20110280 Virkning af vitamin D, mag-
nesium og kalcium på kronisk 
obstruktiv lungesygdom (KOL).

20110281 Effekten af escitalopram-behan-
dling ved akut stroke og SERT 
genets betydning for stroke.

Sagsnr. Titel

20110282 Rehabilitering af retro- og 
prospektiv hukommelse vha. 
elektroniske kalendersystemer 
blandt hjerneskaderamte.

20110283 Protokol I2R-MC-BIAO: Effek-
ten af LY2605541 versus insu-
lin glargin hos patienter med 
type 1-diabetes mellitus, som 
behandles med præprandial 
insulin lispro: et dobbeltblindt, 
randomiseret, 52-ugers forsøg. 
IMAGE 3-forsøget.

20110284 Blodtryk og karstruktur før og 
efter nyretransplantation.

20110285 Smerter, livskvalitet, recidiv og 
adhærencer efter laparoskopisk 
ventralherniotomi. Et klinisk ran-
domiseret dobbeltblindet studie 
af tre fi kseringsmetoder.

20110286 Diagnostisk akkuratesseforsøg 
af ny metode til segmentær 
blodtryksbestemmelse og puls-
bølgeanalyse ved perifer arteriel 
sygdom.

20110287 Søvnarkitektur og Perifere Bio-
markører for Depression.

20110288 Akut Lymfoblastær Leukæmi 
hos børn og Gilberts Syndrom 
belyst ved UGT1A1*28 allelen.
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Sagsnr. Titel

20110289 Lutealfasen efter GnRHa trig-
ger – et proof of concept studie. 
1-10-72-48-12.

20110290 Komparativt studie mellem 
laksantia præparaterne Mov-
iprep (laksans med macrogol 
3350, elektrolytter – Na2S04 + 
NaCl +KCl – og natriumaskorbat 
+ askorbinsyre) og Phosphoral 
(laksans med dinatriumphos-
phatdodecahydrat og natrium-
dihydrogenphosphatdihydrat) 
som udrensning forud for kolos-
kopi i Akut Kræft Pakke (AKP) 
regi.

20110291 Optimering af behandling af au-
toimmun hepatitis ved hjælp af 
farmakogenetiske analyser.

20110292 Obsessiv kompulsiv forstyrrelse 
(OCD): fra genetisk variation 
til fænotypisk præsentation. 
Betydningen af epigenetiske 
faktorer.

20110293 En sammenligning mellem to 
forskellige hofteledsproteser 
Hip Resurfacing System versus 
Mallory-Head/Exeter. - 5 års 
opfølgning.

20110294 Har overvægtige ufaglærte 
mænd effekt af fl ere kostinter-
ventioner.

Sagsnr. Titel

20110295 Hel-genomisk sekventering af 
familiært Hodgkin lymfom. 

20110296 Randomiseret, enkeltblindet, kli-
nisk undersøgelse til vurdering 
af sikkerhed ved peroperativ 
afdækning af øjne ved suture-
ring vs. tape under et kæbekirur-
gisk indgreb.

20110297 Præoperativ stadieinddeling af 
æggestokkræft - MR skanninger 
suppleret med 3D ultralydsskan-
ning i diagnosticering og udred-
ning af ovarie-, primær intrape-
ritoneal- og peritonealcancer 
med henblik på behandlingsvalg.

20110298 Effekten af NPH insulin, insulin 
detemir og insulin glargin på 
IGFBP-1-produktion og serum 
IGF-I hos personer med type 1 
diabetes Et åbent randomiseret, 
tredobbelt overkrydsningsstu-
die.

20110299 FOxTROT Fluoropyrimidine, 
Oxaliplatin & Targeted Receptor 
pre-Operative Therapy for colon 
cancer.

20110300 Betydning af blodplade-rig plas-
ma behandling på bruskheling.
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Sagsnr. Titel

20110301 Defi nering af penumbra ved 
akutte apopleksi patienter med 
Chemical Exchange Saturation 
Transfer (CEST) Magnetreso-
nans (MR) skanning.

20110302 Orale infektioner hos leverci-
rrose patienter. -Forekomst og 
betydning for cirroseforløb.

20110303 Konsekvenser af langvarig 
temporomandibular involvering 
i juvenile idiopatisk artrit – 15 
års opfølgning med magnetisk 
resonans og conebeam compu-
ter tomografi .

20110304 Kompressionsbehandling efter 
skumskleroterapi. En rando-
miseret, enkeltblindet , klinisk 
kontrolleret non-inferiority 
undersøgelse.

20110305 Risikofri forsterdiagnostik på 
føtale celler fra livmoderhalska-
nalen.

20110306 Human Papillomavirus i den 
tumorfri tonsil.

20110307 Årsager til variabilitet i 
smertereaktioner.

Sagsnr. Titel

20110308 Måling af leverens galdedan-
nelse hos leversyge og raske 
forsøgs-personer ved hjælp af 
PET/CT-skanning med gald-
esyren 11C-CSar.

20110309 FEJLOPRETTET.

20110310 Kræftbehandling & Kogniti-
on - en kontrolleret prospek-
tiv undersøgelse af kognitive 
bivirkninger ved behandling af 
testikelkræft.

20110311 Svær Homocysteinæmi - identi-
fi kation af mutationer og betyd-
ning for udvikling af sygdom.

20110312 32-CPAP studiet: Afvikling af na-
sal Continuous Positive Airway 
Pressure behandling til meget 
for tidligt fødte.
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