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Region Midtjylland er en forskningsmæssig aktiv 
region, hvilket afspejles i en fortsat stigende akti-
vitet af antal anmeldte projekter. De to komitéer 
har tilsammen behandlet 299 projekter i 2010 og 
godkendt størstedelen heraf. Til sammenligning 
blev der behandlet 257 projekter i 2009 og 239 
projekter i 2008. 

Alle projekter har været behandlet på komitémø-
der. I forbindelse med behandlingen af vanskeligt 
tilgængelige projekter har forsker været indbudt 
til møde med henblik på, at den behandlende 
komité havde mulighed for at stille uddybende 
spørgsmål. Ligeledes har komitéerne i enkelte til-
fælde indhentet uafhængige ekspertudtalelser, 
hvor komitéen ikke selv har haft den fornødne 
faglige ekspertise på det pågældende område.

Komité I har behandlet et projekt, der blev god-
kendt under forudsætning af visse rettelser i for-
søgsprotokollen. Da forsker ønskede projektet 
godkendt i sin oprindelige form, blev sagen anket 
til Den Centrale Videnskabsetiske Komité, der 
godkendte projektet i sin helhed. I komité II blev 2 
projekter afvist, fordi der skulle bruges biologisk 
materiale udtaget ved retslægelige obduktioner. 
Den generelle problemstilling er diskuteret i en 
artikel her i årsberetningen.

Tillægsprotokoller er mindre ændringer til al-
lerede godkendte projekter. Formandskaberne 
har tilsammen behandlet 383 tillægsprotokoller i 
2010. Til sammenligning blev der behandlet hen-
holdsvis 373 og 299 tillægsprotokoller i 2009 og 
2008.

Såfremt en forsker er i tvivl om, hvorvidt et pro-
jekt er anmeldelsespligtigt eller ej, kan denne 
rette forespørgsel til sekretariatet. En sådan 
forespørgsel bliver behandlet af sekretariatet 
eller i tvivlstilfælde af en af formændene. I 2010 
behandlede sekretariatet 166 forespørgsler om 
anmeldelsespligt. 

Efter regionsrådsvalget i november 2009 udpe-
gede regionsrådet nye medlemmer til komitéer-
ne. Komitéerne konstituerede sig den 26. marts 
2010.

I komité I afløste Marianne Kleis Møller og Henrik 
Qvist henholdsvis Axel Brock og Susanne Buch 
Nielsen som formand og næstformand. I komité 
II afløste Jørgen Aagaard og Leif Mørck henholds-
vis Hanne Berg Ravn og Hans Aarup Jegindø som 
formand og næstformand.

Sekretariatet består af to juridiske medarbejdere 
Marie Bartholdy og Lena Danvøgg og en sekretær 
Heidi Scheil Rasmussen. Sekretariatet udøver et 
utroligt stort arbejde til stor gavn for både for-
skere og de lægmænd og fagfolk, der sidder i ko-
mitéerne. Igen i år skal der rettes en stor tak til 
det effektive arbejde, der udføres i sekretariatet.

Året der gik 2010
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Anmeldelsespligt

Spørgsmålet om anmeldelsespligt er årsag til en 
del udfordringer både blandt forskere og for De 
Videnskabsetiske Komitéer. Sekretariatet for De 
Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjyl-
land behandler årligt omkring 160 skriftlige fore-
spørgsler samt et stort antal telefoniske fore-
spørgsler om anmeldelsespligt. Ca. halvdelen af 
disse er enkle at besvare, mens den anden halv-
del giver anledning til mere indgående overvejel-
ser.

Årsagen hertil er, at det er ikke alt, man gør ved 
mennesker uden for behandlingssituationen, der 
er et anmeldelsespligtigt forsøg.

Lovens retningslinjer

Ifølge komitéloven er det kun biomedicinske 
forskningsprojekter, der skal anmeldes til en 
videnskabsetisk komité. ”Biomedicinsk forsk-
ningsprojekt” er et begreb, der er forklaret dels i 
selve loven1, dels i bekendtgørelsen2.

Komitéloven § 7, stk.1, nr. 1 har følgende defini-
tion på et biomedicinsk forskningsprojekt:

Biomedicinske forskningsprojekter: et projekt, 
der indebærer forsøg på levendefødte menne
skelige individer, menneskelige kønsceller, der 
agtes anvendt til befrugtning, menneskelige be
frugtede æg, fosteranlæg og fostre, væv, celler 
og arvebestanddele fra mennesker, fostre og lig
nende samt afdøde. Endvidere omfattes forsøg, 
der har til formål at afdække eller efterprøve de 
kliniske, farmakologiske eller andre farmakody
namiske virkninger, at identificere bivirkninger 
eller at undersøge farmakokinetik (optagelse, 
fordeling, nedbrydning eller udskillelse) med det 
formål at få viden om lægemidlers sikkerhed el
ler virkning. Endelig omfattes klinisk afprøvning 
af medicinsk udstyr, jf. dog stk. 2

Informationsbekendtgørelsens § 3 uddyber defi-
nitionen:

§ 3. Ved et biomedicinsk forskningsprojekt for
stås en virksomhed, der er tilrettelagt efter viden
skabelig metode, og som tilsigter at frembringe 
ny, værdifuld viden om menneskets biologiske og 
psykologiske processer enten i forhold til raske 

 1)  Lov nr. 402 af 28.maj 2003, om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter (ko-
mitéloven) 

2)  Bekendtgørelse nr. 806 af 12. juli 2004, om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske 
forskningsprojekter (informationsbekendtgørelsen)
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mennesker eller til at forebygge, erkende, lindre, 
behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymp
tomer og smerter, herunder påvirke legemsfunk
tioner. 
Stk. 2. Et biomedicinsk forskningsprojekt kan 
om fatte kliniske forsøg med lægemidler eller 
medicinsk udstyr. 
Stk. 3. Komitéen kan i særlige tilfælde bestemme, 
at registerforskningsprojekter, som tillige omfat
ter menneskeligt biologisk materiale, jf. lovens § 
8, stk. 3, ikke er omfattet af reglerne om informa
tion og samtykke, jf. lovens § 16, stk. 3. 

Ser man på essensen af de to bestemmelser, kan 
man meget forenklet sige, at følgende er et bio-
medicinsk forskningsprojekt:

 f Forsøg på mennesker eller menneskelige  
bestanddele (både biologisk og psykologisk)

 f Lægemiddelafprøvning
 f Afprøvning af medicinsk udstyr
 f Tilrettelagt efter videnskabelig metode
 f Formålet er at frembringe ny, værdifuld viden

Klassiske eksempler på biomedicinsk forskning er 
f.eks. afprøvning af et nyt lægemiddel, afprøvning 
af to operationsmetoder overfor hinanden m.v. De 
forespørgsler om anmeldelse, der indsendes, er 
dog sjældent så enkle, og anmeldelsespligten må 
derfor afgøres konkret ud fra en vurdering af pro-
jektets formål, metode og effektmål.

Negativ afgrænsning

Som det fremgår ovenfor, kan det være svært 
at opstille nogle helt faste rammer for, hvornår 
et projekt skal anmeldes. Til gengæld er der en 
række forsøgstyper, som helt sikkert ikke skal an-
meldes.

Spørgeskema- og interviewundersøgelser
Spørgeskemaundersøgelser og interviewunder-
søgelser er undtaget fra anmeldelse i komitélo-
ven § 8, stk. 3. Dette gælder dog kun, hvis der er 
tale om en undersøgelse, hvor metoden er spør-
geskema eller interview. Indgår spørgeskemaet/
interviewet som en del af et i øvrigt anmeldel-
sespligtigt biomedicinsk forskningsprojekt, skal 
spørgeskema- og interviewdelen også anmeldes.

Registerforskningsundersøgelser
Registerforskningsprojekter skal ikke anmeldes 
til komitéen, medmindre der tillige indgår men-
neskeligt biologisk materiale (denne formulering 
skyldes, at en biobank betragtes som et register).

Et register er enhver struktureret samling af 
personoplysninger, der er tilgængelige efter be-
stemte kriterier, hvad enten denne samling er 
placeret centralt eller decentralt eller er fordelt 
på et funktionsbestemt eller geografisk grund-
lag3. 

Anvendes der i registerforskningsprojektet kun 
oplysninger som tal, ord m.v., skal dette ikke an-
meldes til komitéen.

Kvalitetssikringsprojekter
Kvalitetssikringsprojekter skal ikke anmeldelses 
til komitésystemet. Kendetegnet ved kvalitets-
sikringsundersøgelser er, at forsker ikke forsøger 
at skabe ny værdifuld viden, men at vedkommen-
de derimod undersøger sig selv eller sit produkt.

Ikke-interventionsforsøg med lægemidler
Ikke-interventionsforsøg med lægemidler skal 
ikke anmeldes til komitésystemet. Baggrunden 
herfor er, at patienten ikke påføres en selvstæn-
dig risiko og belastning, og at det primære formål 
med at ordinere lægemidlet er behandling.

3) Lov nr. 429 af 31.maj 2000, om behandling af personoplysninger (Persondataloven) § 3, nr. 3
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For at der foreligger et ikke-interventionsforsøg, 
skal følgende kriterier alle være opfyldt:

 f Lægemidlet ordineres i henhold til markeds-
føringstilladelsen.

 f Beslutningen om at ordinere det pågældende 
lægemiddel er klart adskilt fra beslutningen 
om at inkludere patienten i en undersøgelse. 

 f Selve behandlingen sker ikke efter en for-
søgsprotokol, men følger almindelig praksis.

 f Der foregår ingen ekstra diagnostiske eller 
kontrolmæssige procedurer, og der skal bru-
ges epidemiologiske metoder til at analysere 
de indsamlede data.

Tvivl om anmeldelse

Er du den mindste smule i tvivl, om dit projekt skal 
anmeldes, anbefaler vi, at du retter henvendelse 
til komitéens sekretariat med henblik på en kon-
kret vurdering. Husk at det er sekretariatets op-
gave at hjælpe forskere, og det er altid bedre at 
spørge en gang for meget end en gang for lidt. Du 
kan kontakte os ved at ringe på telefon 8728 4410 
eller sende en mail til komite@rm.dk

For at kunne vurdere anmeldelsespligten, har vi 
brug for følgende oplysninger:

 f Projektets formål
 f Projektets metode
 f Hvad der måles på

Afklaring af anmeldelse inden igang-
sættelse

Medmindre det er helt klart, at ens projekt ikke 
skal anmeldes, bør man altid kontakte komiteen 
og få bekræftet, at der ikke skal ske anmeldelse. 

Mange forskere opdager først, at deres projekt 
skulle have været anmeldt, når de skal til at pub-
licere. Typisk anmoder tidsskriftet om en erklæ-
ring fra videnskabsetisk komité om, at projektet 
ikke skulle have været anmeldt, og i den forbin-
delse retter forsker så henvendelse til komitéen. 
Hvis det her viser sig, at projektet skulle have væ-
ret anmeldt, er det en yderst uheldig og alvorlig 
situation for den forsøgsansvarlige.

Konsekvenserne af manglende anmeldelse er 
flere.

Først og fremmest er det strafbart at iværksætte 
et biomedicinsk forskningsprojekt uden godken-
delse fra en videnskabsetisk komité. Overtrædel-
sen kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 
måneder alt efter forholdets grovhed. Som i alle 
andre straffesager vil en dom forudsætte, at der 
er udvist forsæt fra forskers side. Ovenstående 
sanktion forudsætter endvidere, at komitésyste-
met vurderer, at den manglende anmeldelse af 
projektet er så grov, at forholdet skal politianmel-
des.

Derudover har man som forsker pligt til at betale 
en godtgørelse på 1.000 kr. til de forsøgsperso-
ner, der har deltaget i et forskningsprojekt, der er 
gennemført uden tilladelse fra komitésystemet.

Endelig skal man som forsker være opmærksom 
på, at komitésystemet ikke kan udstede godken-
delser med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, 
at hvis en forsker har fået optaget sin artikel til 
publikation betinget af en erklæring om ikke-an-
meldelsespligt til komitéen, og projektet skulle 
have været anmeldt, kan komitéen ikke være be-
hjælpelig med en godkendelse eller en erklæring. 
Resultaterne af forsøget vil derfor som regel ikke 
kunne publiceres.
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Ikke- anmeldelsespligtige projekter og 
publikationsmuligheder

Mange tidsskrifter stiller krav om, at projektet 
skal være godkendt af en videnskabsetisk komi-
té, hvis det skal publiceres. Hvis et projekt ikke er 
anmeldelsespligtigt, kan komitéens sekretariat 
være behjælpelig med at udarbejde en erklæring, 
forsker kan sende til tidsskriftet. Erklæringen 
kan udstedes på både dansk og engelsk.

Hvis erklæringen skal være på engelsk, har vi 
brug for, at få tilsendt projektets engelske titel. 
Du kan få en erklæring til publicering ved at ringe 
til os på 8728 4410 eller ved at sende en mail til
komite@rm.dk

Har vi tidligere vurderet, at projektet ikke er an-
meldelsespligtigt, bedes du henvise til journal-
nummeret hos os. Har vi ikke set projektet før, 
har vi brug for en kort projektbeskrivelse, jfr. for-
rige afsnit, så vi kan vurdere anmeldelsespligten.

Andre relevante myndigheder

Som forsker kan det være lidt af en jungle at 
finde rundt i de mange myndigheder, der skal ind 
over et forskningsprojekt. Komitéen henleder 
derfor opmærksomheden på følgende myndig-
heder, som kan være relevante i forbindelse med 
ansøgninger om godkendelse af et biomedicinsk 
forskningsprojekt:

Myndighed Godkendelse kræves

Lægemiddelstyrelsen Hvis du laver en klinisk afprøvning af lægemidler eller medicinsk udstyr 
(ikke CE-mærket udstyr eller CE-mærket udstyr, der anvendes på en an-
den indikation), skal projektet også anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. 
Læs mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Datatilsynet Hvis du behandler følsomme personoplysninger, skal du have en godken-
delse fra Datatilsynet. Læs mere på www.datatilsynet.dk

Sundhedsstyrelsen Hvis du skal lave et projekt, der ikke skal anmeldes til komitésystemet, 
og du som en del af projektet skal indhente oplysninger fra patientjour-
naler, kræver dette en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Læs mere i 
vejledning nr. 9962 af 17. april 2008 om godkendelse af videregivelse af 
oplysninger fra patientjournaler m.v. til brug for konkrete forskningspro-
jekter.
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Lægmandsresuméet

Ved et lægmandsresume forstås en almen for-
ståelig beskrivelse af projektet. Herom er der ikke 
tvivl, formuleringen er kendt af alle forskere og 
indgår i betingelserne for at få godkendt sit pro-
jekt. Udfordringen for komiteen og ansøgerne er 
at opnå en fælles og samlet forståelse for, hvad 
der menes med ”almen forståelig beskrivelse”.

Lægmænd indgår i det danske retsvæsen som et 
vigtigt element, og på samme måde er lægmænd 
i de videnskabsetiske komiteer tiltænkt en rolle 
som den almindelige danskers stemme. Afgø-
relser udbredes til ikke kun at skulle forvaltes af 
folk, der er opdraget i, uddannet til eller har de-
res daglige virke i videnskabens eller sundhedens 
verden. En lægmand i komitesystemet er altså en 
person, der interesserer sig for de pågældende 
forsøg, sandsynligvis er interesseret i samfundet 

og samfundsdebat generelt og som har påtaget 
sig at være lakmusprøven på, om forskeren kan 
forklare sit projekt og forehavende på en måde, 
så det giver mening for menigmand eller –kvinde, 
og dermed ikke efterlader tvivl om, hvad indhol-
det og rækkevidden af forsøget er.

I praksis er lægpersonerne i komiteverdenen ikke 
et repræsentativt udsnit af den danske befolk-
ning. De er rekrutteret i kølvandet på de politiske 
konstitueringer. Og om der ikke er tale om aktive 
politikere, så er der i hvert fald tale om personer, 
der indgår i et netværk tæt på det politiske miljø. 
Det vil sige, at lægmændene for hovedpartens 
vedkommende er vant til at håndtere dagsorde-
ner, fagsprog, komplicerede fremstillinger og sto-
re informationsmængder. Heraf følger en evne til 
at adoptere en tekst med en sådan kompleksitet, 
at det kan forrykke selve billedet af, hvad en ”al-
men forståelig beskrivelse” er. Et komitemedlem 
vil – normalt – kunne forstå meget mere end en 
tilfældig dansker stoppet i gadebilledet.

Det bør derfor give anledning til refleksion, når 
det månedlige komitearbejde så ofte giver anled-
ning til diskussioner om, hvorvidt lægmandsresu-
meet reelt giver et retvisende billede af projek-
tets indhold.

Den gensidige respekt for hinandens kompeten-
cer kan resultere i, at komiteen anvender den for-
nødne tid til at gennemgå den samlede protokol, 
lægmandsresume, deltagerinformation, bilag og 
meget mere grundigt og udredende, så alle del-
tagere føler sig trygge ved den endelige beslut-
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ning. Det enkelte medlems reelle vetoret giver et 
fælles ansvar for at nå i mål og ikke blot dømme 
en ommer i forhold til forskeren. Komiteen kom-
penserer så at sige den mangelfulde opfyldelse 
af basiskrav til forståelig kommunikation, fordi 
alle i bund og grund har et ønske om at praktisere 
smidig sagsbehandling – og slet ikke at stoppe el-
ler forsinke relevant forskning, der gør en forskel.

Spørgsmålet er, om det er rimeligt, at komite-
medlemmerne på den måde skal anvende omfat-
tende ekstra ressourcer og ekstra mødetid i et 
system, hvor engagement og ikke honorering er 
drivkraften, når kommunikationsdelen nedpriori-
teres af forskerne. Forskerne gambler reelt med, 
at komiteerne en dag returnerer ansøgninger 
med besked om omformuleringer. Forskerne risi-
kerer også, at deres mangelfulde omhu omkring 
kommunikation betyder efterfølgende vanskelig-
heder med et rekruttere relevante forsøgsper-
soner i tilstrækkeligt antal, fordi forsøget ikke 
er beskrevet betryggende. Det største problem 
synes imidlertid at være risikoen for, at forsøgs-
personer indtræder i et forsøg som de ud fra del-
tagerinformationen, reelt ikke kan gennemskue 
konsekvensen og omfanget af.

En normal sagsmappe til et komitemøde vil inde-
holde eksempler på, at copy paste er en velud-
viklet disciplin blandt forskere. Hele sætninger, 
afsnit, medicinske udtryk og termer kopieres fra 
forsøgsprotokol videre til lægmandsresume og 
videre igen til deltagerinformation. Dette behø-
ver ikke særskilt være et problem, såfremt ko-
pieringen er foregået fra deltagerinformationen 
og den anden vej, altså med et alment forståeligt 
dansk som udgangspunkt. I praksis er kopierin-
gen imidlertid foregået den anden vej, hvor nogle 
ansøgninger blot bærer præg af, at man har luget 
lidt ud i informationsmængden, skruet lidt ned i 
opremsningen af de medicinske præparater og 

forsøgt at oversætte lægelatin. Brugen af copy 
paste understreger, at forskeren ikke til fulde har 
forstået vigtigheden af at tilrette sin kommuni-
kation i forhold til målgruppen, altså henholdsvis 
lægmand og forsøgspersoner.

I tilfælde, hvor der er foretaget en indholdsmæs-
sig selektering og bearbejdning af indholdet i re-
lation til målgruppen, forekommer det imidlertid 
også, at der kan være et forbedringspotentiale, 
når det gælder et forståeligt og letlæst sprog med 
et rimeligt lixtal. For ikke at sige, at visse tekster 
nærmest er uforståelige for almindelige menne-
sker på grund af overdreven brug af fremmedord 
og medicinsk fagsprog. I dag findes nem adgang 
til at teste lixtallet i en tekst, og det forekommer 
derfor ubegribeligt, at forskere til et lægmands-
resume afleverer tekster med et lixtal der place-
rer sig i et niveau, hvor man ellers kun skulle finde 
bøger og faglige artikler på højt niveau, til tider 
endda med et lixtal der normalvis forbeholdes 
lovtekster. Når disse tekster alligevel finder vej 
gennem systemet, skyldes det udelukkende før-
nævnte goodwill fra komitemedlemmernes side 
til ikke at forsinke relevant forskning, når projek-
tet ser fornuftigt ud, og fordi komiteen ved fælles 
hjælp får ”oversat” det indsendte materiale.

Arbejdet i komiteen giver alle deltagere en større, 
fælles forståelse. Fagfolkene er dygtige til at dele 
ud af viden og erfaring, og bibringer lægmænde-
ne en forståelse for vigtigheden af ny forskning. 
Tilsvarende tvinger lægmændenes spørgsmål, 
der per definition ikke kan være dumme, fagfol-
kene til at forklare sig på en anden måde end ved 
brug af den medicinske terminologi. Denne gen-
sidige påvirkning styrker komiteens diskussioner 
om etik generelt og specifikt i forhold til de kon-
krete ansøgninger, men troværdigheden af det 
samlede arbejde står og falder med, at man ikke 
omslutter sig selv i et lukket, indforstået system. 
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et udvalg nedsat af CVK har drøftet hvorledes 
man fremadrettet kan kvalificere lægmandsre-
sumeet, og kommer her forskerne til hjælp. Der 
er udarbejdet retningslinier med konkrete punk-
ter over hvad der som minimum bør indgå i læg-
mandsresumeet, til hjælp for de forskere der skal 
udarbejde projektmaterialet. Retningslinierne 
skal dog udelukkende ses som en ”rettesnor”, 
og ikke en udtømmende liste. Såfremt et projekt 
indeholder konkrete væsentlige elementer, skal 
disse naturligvis beskrives i lægmandsresumeet 
også, for derved at give komitemedlemmerne 
indsigt i projektets fulde omfang.

 4)    Betænkning 1515 om Det videnskabsetiske Komitésystem i Danmark, anbefaling 34
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At afgørelserne kan forstås af omverdenen, og 
at forsøgene kan forklares udadtil, herunder til 
forsøgsdeltagerne hvilket er et ufravigeligt krav.

Denne insisteren på øget fokus på en alment for-
ståelig beskrivelse bliver ikke mindre med forsla-
get om, at lade kravet om dansk forsøgsprotokol 
udgå 4. Hidtil har et mangelfuldt lægmandsre-
sume kunnet redde sig i mål ved komitemedlem-
mers detektivarbejde i forsøgsprotokollen. En 
helt relevant diskussion om, hvorvidt en forsker-
verden, der i vid udstrækning arbejder interna-
tionalt, skal tvinges til at lave danske oversæt-
telser af oprindelig engelske tekster, risikerer 
derfor nogle utilsigtede følger: 
a) at lægmændenes forståelse eller muligheder 

for at gennemskue forsøgenes indhold og 
formål mindskes, 

b) at komiteerne som følge heraf vil være at af-
vise et større antal ansøgninger.

Set fra et lægmandssynspunkt havde det været 
mere betryggende, at forskerne allerede havde 
bevist, at de i alle tilfælde kunne overholde mi-
nimumskrav til en ”almen forståelig beskrivelse”, 
inden næste skridt, nemlig muligheden for en-
gelske forsøgsprotokoller. Derfor må en konse-
kvens af engelske forsøgsprotokoller være en 
opstramning af kravene til såvel lægsmandsre-
sumé som deltagerinformation fremover, men 
uafhængigt at udfaldet af det forslag, bør for-
skerne af egen drift opprioritere den sproglige 
bearbejdning. Og komiteerne bør måske statu-
ere nogle eksempler for at højne niveauet og 
sikre, at forskere – udover de faglige kvalifikatio-
ner – også formår at kommunikere forståeligt på 
dansk.   

Både i de regionale komiteer såvel som i CVK 
er man opmærksom på udfordringen, og har 
drøftet problemstillingen. Det har medført at 



Lægemiddelforsøg udgør i De Videnskabsetiske 
Komitéer for Region Midtjylland ca. 25 % af de 
godkendte hovedprojekter og ca. 60 % af god-
kendte tillægsprotokoller. En meget lille andel af 
de godkendte lægemiddelforsøg – 3 til 4 om året 
– omhandler Open label extension forsøg  – også 
kaldet forlængelsesforsøg eller blot Open label. 
Med baggrund i en klagesag til Den Centrale Vi-
denskabsetiske Komité, hvor et sådant Open 
label ikke blev godkendt, har vi genlæst Open 
label-projekter for de sidste tre år, og har i den 
forbindelse stillet spørgsmålet: Er der tale om 
skjult markedsføring?  

To eksempler på Open label:

1.

Hovedforsøget 
Multicenter, randomiseret, blindet forsøg til vur-
dering af sikkerhed og effekter af forsøgsmedi-
cin (F) kontra standard medicin (S).

Forlængelsesforsøget
Hvis patienten har haft gavn af (F) eller (S) eller 
ikke har haft gavn af (S) i hovedforsøget tilbydes 
de (F) i Open label.
Hvis patienten ikke har haft gavn af (F) i hoved-
forsøget tilbydes de (S) i Open label.

Deltagerinformationen
Hvis du har gavn af den behandling, der blev givet i 
hovedforsøget, kan du fortsætte med den behand-
ling, hvis det ikke er tilfældet, kan du skifte over til 
anden behandling efter samråd med lægen.

2.

Hovedforsøget 
Multicenter, randomiseret, blindet forsøg til vur-
dering af sikkerhed og effekter af forsøgsmedi-
cin (F) kontra standard medicin (S).

Hovedforsøget er ikke afsluttet. Interimanalyse 
har vist at (F) er signifikant bedre på væsentlig 
sekundært outcome mål og bedre, men ikke sig-
nifikant på primær outcome mål.

Deltagerinformationen  
Forsøget vil blive udført, fordi behandling med 
(F) på flere områder er mere lovende end den 
nuværende behandling, men forskerne vurderer 
dog, at der er behov for øget viden om den nye 
behandling.

Open label
Ny diagnosticerede patienter med den givne syg-
dom fik tilbudt (F) med monitorering og opfølg-
ning i op til to år.

Ved gennemgangen af Open label–projekter, be-
handlet i De Videnskabsetiske Komitéer for Re-
gion Midt, har vi opdaget en del problemstillinger 
der giver anledning til at stille følgende spørgs-
mål:

 f Er det forskning i VEK’s forstand? 
 f Er effekt og sikkerhed belyst i en sådan ud-

strækning i det aktuelle hovedforsøg og evt. 
andre tilsvarende forsøg, så det berettiger det 
aktuelle Open label?

Er Open label extension forsøg skjult markedsføring?
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 f Er forsøgspersonerne informeret om, hvilken 
medicin de fik i hovedforsøget?

 f Er formålet specificeret?
 f Er kvaliteten og intensiteten af opfølgningen 

og monitoreringen i orden?
 f Er varigheden af forsøget specificeret? Ophø-

rer forsøget når der opnås markeds førings-
tilladelse?

 f Er det skjult markedsføring? 

Afslutning
Der er en lang tradition for kliniske lægemiddel-
forsøg i Danmark, om end der er tendens til et 
fald i antal anmeldte/godkendte forsøg. Dette 
bl.a. begrundet i tiltagende outsourcing til tredje 
verdens lande.

Sundhedsvæsenet har en betydelig interesse i, at 
der fortsat gennemføres videnskabeligt velfun-
derede kliniske lægemiddelforsøg i samarbejde 
med lægemiddelindustrien, herunder i nogle til-
fælde forlængelsesforsøg og åbne forsøg. Da der 
er omfattende økonomiske ressourcer på spil i 
tilknytning til forsøg, er der nogle særlige viden-
skabsetiske udfordringer der skal tages hensyn 
til i forbindelse hermed. En af dem er, hvad der 
begrunder disse forsøg forud for en markedsfø-
ringstilladelse. 

 f Er det for at kunne tilbyde gavnlig, gratis 
medicin? 

 f Er det myndighedskrav i form af sikkerheds-
data? 

 f Er det skjult markedsføring?

Ud fra gennemgang af projekterne indeholdende 
lægemiddelforsøg, har vi opdaget en række pro-
blemstillinger og har derfor opstillet en række 
spørgsmål, der konstruktivt kan anvendes som 
supplerende tjekliste for fremtidig protokol-
gennemgang. Det er vores opfattelse, at dette 
vil kunne bidrage til en forbedring af fremtidige 
projekter og dermed også forsøg. Lægemiddelin-
dustrien og de deltagende forskeres bidrag er, at 
være åbne omkring formålet med disse typer af 
forsøg, og at markedsføring naturligvis er ganske 
legitimt og nødvendigt, men ikke i form af skjult 
markedsføring.  
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Affødt af en korrespondance mellem sekretaria-
tet for De Videnskabsetiske Komitéer for Region 
Midtjylland og Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet har ovenstående spørgsmål rejst sig.

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midt-
jylland Komité II har i foråret 2010 behandlet to 
ansøgninger om forskning i biologisk materiale 
udtaget ved retsmedicinsk obduktion. 

I den forbindelse kontaktede komitéen Indenrigs 
og Sundhedsministeriet for at få hjælp til fortolk-
ning af loven og fik nedenstående svar:

”Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at 
forske i på materiale, som er udtaget i forbindel
se med retslægelige obduktioner, jf. sundhedslo
vens §§ 184188 og komitélovens § 18.”

Komité II måtte således afvise begge ansøgnin-
ger med den begrundelse, at der ikke er hjemmel 
i lovningen til at forske på biologisk materiale ud-
taget i forbindelse med retsmedicinsk obduktion.

Af komitélovens § 18, stk.1 fremgår: 
”Der kan altid forskes i forbindelse med lægevi
denskabelige obduktioner, såfremt forsknings
projektet er godkendt af det videnskabsetiske 
komitésystem, og såfremt det fornødne samtyk
ke til obduktionen foreligger.”
Dette samtykke kan være stedfortrædende.

Med hensyn til muligheden for anvendelse af bio-
logisk materiale til videnskabelige formål, skelnes 
altså imellem hvorvidt materialet stammer fra 

lægevidenskabelig obduktion eller retsmedicinsk 
obduktion. Man kan stille spørgsmålet: Er en så-
dan skelnen rimelig? Ved stillingtagen til, om og 
hvordan afdøde kan anvendes til forskning, er der 
tre relevante hensyn at tage, nemlig

Hensynet til:
 f Afdøde selv
 f De pårørende
 f Muligheden for at skabe ny viden

Disse tre hensyn gælder også for retsmedicinske 
obduktioner.

I forbindelse med retsmedicinsk obduktion kan 
det indvendes, at afdøde selv og særligt de pårø-
rende ikke har fuldstændig autonomi, da mulige 
kriminelle forhold kan betinge at retsmedicinsk 
obduktion gennemføres – også imod afdøde og 
pårørendes ønske. Denne situation er dog sjæl-
den. Helt overvejende gælder det, at forud for en-
hver obduktion – også den restlægelige – indhen-
tes samtykke til, at obduktionen kan foretages 
fra de pårørende. Der oplyses i den forbindelse 
om, at der ved obduktionen udtages vævsprøver 
til yderligere undersøgelser, som for altid vil blive 
opbevaret på Retsmedicinsk Instituts laboratori-
um. (Ref.: ”Når der skal foretages retslægelig ob-
duktion – information til pårørende”, udgivet af 
Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet dec. 
2004, rev. jan. 2010).

I forbindelse med det sidste hensyn, nemlig hen-
synet til at skabe ny viden, er det nærliggende 
at forudsætte, at afdøde som retsmedicinsk ob-
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Hvad er den videnskabsetiske forskel på at forske i 
væv udtaget ved lægevidenskabelig obduktion og i 
væv udtaget ved retsmedicinsk obduktion?



duceres (qua dødsårsagen), netop er de eneste 
forskningsobjekter, der kan bidrage til ny viden 
om dødsårsag eller visse sygdomme, der ikke vil 
kunne opnås ved forskning udført blandt almin-
delige patienter eller afdøde. 

I tilfælde som eksempelvis uventet dødsfald hos 
en yngre person (som i de fleste tilfælde vil få 
foretaget en retsmedicinsk obduktion), vil det 
være af afgørende betydning at få fastslået, 
om årsagen eventuelt kunne være en uopdaget, 
medfødt hjertesygdom, idet førsteledsslægt-
ninge vil have stor risiko for at lide af den samme 
sygdom. 

Det vævsmateriale der rutinemæssigt udtages i 
forbindelse med retsmedicinske obduktioner er 
potentielt et vigtigt materiale til brug ved frem-
tidige forskning, idet der ikke kan opnås adgang 
til tilsvarende menneskeligt biologisk materiale 
med de samme egenskaber på anden vis. Dette 
skal ikke mindst ses i sammenhæng med den ha-
stige udvikling, der er indenfor genetik og diag-
nostik. 

Som der fremgår af ovenstående, er der hvad 
samtykke angår, kun forskel på retslægelige og 
lægevidenskabelige obduktioner i de få tilfælde 
hvor pårørende modsætter sig retslægelig ob-
duktion og hvor den alligevel gennemføres. Den 
aktuelle praksis medfører formodentlig tillige, at 
værdifuld viden som ikke kan skaffes på anden 
vis går tabt. Alt i alt ville det måske være mere 
etisk forsvarligt, at man ligestillede retslæge-
lige obduktioner med lægevidenskabelige hvad 
angår anvendelse af det biologiske materiale til 
forskning, fraset de situationer hvor obduktion 
gennemføres mod afdøde eller pårørendes vilje.
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Professor, dr. med. Asbjørn Mohr Drewes
Aalborg Sygehus
Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
Medicinerhuset
Mølleparkvej 4
9100 Aalborg

Speciallæge, dr. med. Tina Vilsbøll
Diabetologisk Forskningsenhed
Medicinsk afdeling F
Gentofte Hospital
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup

Overlæge dr. med. Henrik Schrøder
Børneafdelingen
Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgaardsvej 100
8200 Århus N

Overlæge Hans Brændgaard
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Neurologisk Afd. F
Nørrebrogade 44
8000 Århus C

Overlæge Boris Modrau
Aalborg Sygehus
Neurologisk Afdeling
Ladegårdsgade 5, 8. sal
Postbox 561
9100 Aalborg

Professor, dr. med. Henrik Nielsen
Aalborg Sygehus
Infektionsmedicinsk Afdeling
Mølleparkvej 4
Postboks 365
9100 Aalborg

Overlæge Fin Stolze Larsen, MD, PhD
Hepatologisk Afdeling 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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Vi vil gerne sige tak til nedenstående speciallæger for 
konsulentbistand i 2010:



Nøgletal 2010

Fremsendte projekter og tillæg

Nye projekter 299

Tillægsprotokoller 381

Forespørgsler

Antal skriftlige forespørgsler 166

Typer af anmeldte projekter

Lægemiddelforsøg 56

Andre 245

Resultat af bedømmelsen

Godkendt uden bemærkning 131

Godkendt med bemærkning 111

Projekt ikke godkendt 2

Projektet ikke omfattet af loven 26

Henlagt (af komitéerne eller trukket 
tilbage af forsker)

2

Afgjort i CVK (uenighedssager) 0

Bedømmelsen ikke afsluttet  29
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Sagsbehandlingstider 2010

Perioden 1.1.2010 til 31.12.2010  
(Omfatter afgørelser truffet i 2010. Der indgår således også sager anmeldt i 2009)

Antal projekter afgjort i perioden 293

Afgjort inden for 60-dages fristen 284

Antal afgørelser, der har overskredet 60-dages fristen 9
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Indsendte projekter

Århus Universitetshospital,  
Århus Sygehus, Nørrebrogade

Anæstesiologisk Overafdeling 1

Neuroradiologisk Afdeling 4

Radiologisk Overafdeling 3

Reumatologisk Overafdeling U 1

Ergoterapi- og Fysioterapi 
Overafdeling

1

Medicinsk Endokrinologisk M 
Overafdeling

14

Klinisk Biokemisk Overafdeling 5

Neurofysiologisk Overafdeling 2

Lungemedicinsk Overafdeling B 1

Hæmatologisk Overafdeling R 1

Neurologisk Overafdeling F 9

Øjenafdeling Overafdeling J 1

Ortopædkirurgisk Overafdeling E 9

Patologisk Institut Overafdeling 2

Dermato-Venerologisk Overafdeling S 7

Onkologisk Overafdeling D 9

Medicinsk Endokrinologisk 
Overafdeling C

2

Kirurgisk Overafdeling L 2

Tand- Mund- og Købekirurgisk 
Overafdeling O

4

Arbejdsmedicinsk Overafdeling 1

Medicinsk Hepato-Gastro. 
Overafdeling V

8

Århus Universitetshospital,  
Århus Sygehus, Nørrebrogade

PET Centret, Overafdeling 6

Forskning for Funktionelle Lidelser 1

Klinisk Epidemiologisk Afdeling 2

Århus Universitetshospital,  
Århus Sygehus, Tage Hansens Gade

Anæsthesiologisk Afdeling 1

Radiologisk Overafdeling 1

Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A 2

Hæmatologisk Afdeling R 1

Medicinsk-endokrinologisk Afdeling C 7

Kirurgisk afdeling P 6

Ortopædkirurgisk Afdeling E 2

Geriatrisk Afdeling G 1

Århus Universitetshospital, Skejby

Anæstesiologi 6

Kardiologi 13

Diagnostisk radiologi 1

Klinisk Immunologi 3

Klinisk Biokemi 3

Netrologi 8

Infektionsmedicin 4

Pædiatri 2

Thoraxkirurgi 5

Urologi 4



Århus Universitetshospital, Skejby

Klinisk Mikrobiologi 2

Gynækologi og obstetrik 11

Klinisk fysiologi og nuclearmedicin 3

Diagnostisk radiologi, MR 4

Fysio- og ergoterapi 1
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Regionshospitalet Horsens

Medicinsk afdeling 1

Ortopædkirurgisk afdeling 1

IVF 2

Øvrige

Universitetsinstitut 76

Almen praksis 1

Speciallæge praksis 5

Andre 21

Regionshospitalet Viborg

Anæstesiologisk Afdeling 1

Billeddiagnostisk Afdeling 1

Medicinsk Afdeling 2

Organkirurgisk Afdeling 1

Klinisk biokemisk Afdeling 1

Ortopædkirurgisk Afdeling 1

Klinisk fysiologisk Afdeling 1

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Overafdeling 4

BUC i RM, Risskov

Børnepsykiatrisk Afdeling 4

Regionshospitalet Silkeborg

Fysiurgisk Overafdeling 1

Medicinsk Overafdeling 5

Ortopædkirurgisk Overafdeling 2

Psyk. RM, Risskov, Randers, Silkeborg

De psykiatriske Specialklinikker, 
Risskov

1

Regionshospitalet Randers

Fysio- og ergoterapeutisk 
Overafdeling

1

Medicinsk Overafdeling M 3

Regionshospitalet Holstebro

Medicinsk afdeling 4

Neurologisk afdeling 1

Ortopædkirurgisk afdeling 1



Sagsnr. Titel

20100001 Rehabilitering efter fast-track 
knæalloplastik

20100002 Metodestudie af intraartikulære 
conebeam-guidede injektioner i 
kæbeled med henblik på udredning 
af cytokin-niveauer i kæbeled

20100003 Klinisk vurdering af fjernmonito-
rering med direkte alarmer for at 
reducere tiden fra hændelse til kli-
nisk beslutning REACT projektkode 
CR-09-034-WW-RC

20100004 Telemedicinsk hjemmeblodtryks-
måling

20100005 Bio-genetiske markører for udvik-
lingen af Bio-genetiske markører 
for udviklingen af neuro-udvik-
lingsmæssige sygdomme

20100006 Bedrer forbehandling med car-
bidopa billedkvaliteten af 18FDOPA 
PET/CT af neuroendokrine tumo-
rer i mavetarmkanalen

20100007 Ikke anvendt

20100008 Eksakt non invasiv in vivo be-
stemmelse af abdominale aorta-
aneurysmers struktur, biomekanik 
og hæmodynamik med magnetisk 
resonans teknikker

20100009 Projektbeskrivelse: analyse af 
gadolinium indholdet i hudbiopsier 
fra patienter diagnosticeret med 
negrogen systemisk fibrose

20100010 Immunregulatoriske mekanismer 
hos patienter med Autoimmunt 
lymfoproliferativt syndrom

Sagsnr. Titel

20100011 Kronisk inflammation og cancer – 
med fokus på neutrofile leukocyt-
ter, monocytter og makrofager ved 
solide tumorer

20100012 Effekten af prækonditionering 
til forebyggelse af perioperativ 
myokardieiskæmi ved abdominalt 
aortaaneurysme

20100013 Brystbevarende operationer – Ud-
dybende aspekter af DBCG (Danish 
Breast Cancer Coperative Group) 
89-protokollen

20100014 Effekten af Enhanced Exter-
nal Counterpulsation (EECP) på 
venstre ventrikels systoliske og 
diastoliske funktion vurderet med 
vævs Doppler og speckle tracking, 
EECP-VV

20100015 Topikal lidokain: Undersøgelse af 
neurofysiologiske prædiktorer for 
effekt af lidokainplaster (5 %) hos 
patienter med perifere neuropati-
ske smerter

20100016 PET undersøgelse af hjernens 
iltforbrug, blodgennemstrømning 
og ammoniakoptagelse under og 
efter en akut episode med hepatisk 
encefalopati

20100017 ACTIMS – et enkelt-blindet multi-
center studie omhandlende effek-
ten af fysioterapi vejledt træning 
eller styrketræning hos patienter 
med MS der er i sygdomsmodifice-
rende behandling
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Anmeldte projekter 2010



Sagsnr. Titel

20100018 Klinisk betydning af en højsen-
sitiv troponin ved udredning af 
akut koronar syndrom. Den høje 
sensitivitet af troponin muliggør 
en hurtigere diagnostik af AMI og 
formentlig også en diagnostitik af 
mindre infarkter.

20100019 Kan oplevelsen af at modtage en 
behandling påvirke bearbejdnin-
gen af smerte

20100020 Mitokondriel dysfunktion i patien-
ter med arvelige fejl i fedtforbræn-
dingen

20100021 Sprog i hjernen: fMRI-studier af 
hjerneaktivitet og sprogforståelse

20100022 Funktionel kvantificering af re-
fleksmodulationen mellem lammet 
og rask side hos apopleksipatien-
ter siddende og under gang

20100023 Postoperativ smertebehandling ef-
ter ileostomi lukning En sammen-
lignende undersøgelse mellem TAP 
(Tranversus abdominis plane) blok 
og peroperativ cicatrice infiltration 
med lokalanæstesi

20100024 Sammenligning af octreotidscin-
tigrafi og 68Ga-DOTA-NOC PET til 
billedmæssig fremstilling af soma-
tostatin-receptorer på neuroendo-
krine tumorer i mavetarmkanalen

20100025 Ikke anvendt

20100026 Estimering af ødem, temperatur 
og inflammation hos nyopererede 
total hoftealloplastik patienter. Et 
metodestudie

Sagsnr. Titel

20100027 Perfusions- og diffusionsvægtet 
Magnet Resonans (MR) skanning 
ved tumor cerebri. Diagnose og 
prædiktion af tumortype og -grad 
samt vurdering af behandlingsre-
spons

20100028 Tanddannelsesforstyrrelser hos 
børn, der prænatalt har været ud-
sat for anti-epileptisk medicin

20100029 Nordic long-term OCD treatment 
study – Nordisk behandlingsstudie 
af børn og unge med tvangssymp-
tomer (NordLOTS) trin 3

20100030 PI eller NNRTI som førstelinje HIV 
behandling i Vestafrika – PIONA 
forsøget

20100031 Patient-patient-relationer. Hvilken 
betydning har medpatienter for 
kræftpatienters sygdomsopfat-
telse, indlæggelsesforløb og ople-
velse af at være kræftpatient

20100032 Biofilmdannelse på tandoverflader: 
Populationsdynamiske og metabo-
liske studier

20100033 Effekten af levosimendan på systo-
lisk deformation og diastolisk funk-
tion hos patienter med operation-
skrævende aortastenose og svær 
hypertrofi af venstre ventrikel

20100034 RADIOMETER AQT90 FLEX Tropo-
nin T Assay External Evaluation 
Protocol Method Comparison

20100035 Et forsøg med at estimere immun-
responsen efter en belastningsdo-
sis hos voksne (større end eller lig 
med 50 år), som er vaccineret med 
en primær serie af en hepatitis 
B-vaccine
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20100036 Et ikke-randomiseret, åbent forsøg 
til evaluering af farmakokinetik, 
sikkerhed og effekt af ReFacto AF 
i tidligere behandlede pædiatriske 
patienter, yngre end 12 år, med 
svær hæmofili A (FVIII: C<1 %)

20100037 Proteinanalyse af normalt, humant 
nyrevæv

20100038 Effekt og kost-effekt af en kordi-
nator med fokus på arbejdstilbage-
vendelse til patienter der for fore-
taget en stivgørende operation af 
lænderyggen

20100039 Et delvist blindet, prospektivt, rando-
miseret multicenterforsøg med det 
formål at evaluere effekten, sikker-
heden og tolerabiliteten af peroral 
sotrastaurin plus standardekspone-
ring eller reduceret eksponering for 
tacrolimus sammenlignet med my-
fortic® plus tacrolimus hos de novo 
nyretransplanterede recipienter

20100040 Udredning af samfundserhvervet 
pneumoni: Mycoplasma pneumo-
niae, Chlamydia pneumoniae, Le-
gionella pneumophila, Influenza A 
virus inklusiv (H1N1)v og Influenza 
B virus. Detektion ved Real-Time 
PCR på urin og blod

20100041 Nedfrysning af spermatozoer / 
testisvæv fra unge mænd med 
Klinefelter syndrom mhp. senere 
fertilitetsbehandling

20100042 Effekten af atorvastatin på NO-sy-
stemet hos raske kontrol personer

20100043 Forbedring af traumatiserede 
flygtninges søvnkvalitet gennem 
receptiv musikintervention

Sagsnr. Titel

20100044 Infiltrationsanalgesi versus i.v. 
regional anæstesi ved endoskopisk 
karpaltunneldekompression

20100045 Et eksplorativt forsøg til sammen-
ligning af effekten og sikkerheden 
af micafungin versus placebo om 
præemptiv behandling mod invasiv 
candidiasis til kirurgiske højrisiko-
patienter – et randomiseret, dob-
beltblindet, multicenterforsøg

20100046 Effekten af atorvastatin på NO-
systemet hos patienter med non-
diabetisk nefropati

20100047 Effekten af atorvastatin på NO-
systemet patienter med type 2 
diabetes med nefropati

20100048 Gravides bevægelsesmønster

20100049 Dosisresponskurve – sakral nerve 
stimulation for fækal inkontinens

20100050 Perkutan k-tråds fiksation versus 
dropfingerskinne i behandlingen af 
ossøs dropfinger. Et randomiseret 
kontroleret forsøg

20100051 Emotionelle betydningsfulde ak-
tiviteter i neurorehabilitering – et 
hypotesegenererende EEG studie

20100052 Den Sociale Hjerne Online: face-
book-adfærd undersøgt med funk-
tionel magnetisk resonans (fMRI)

20100053 En fMRI-undersøgelse af neu-
rale generatorer for hhv. MMN og 
ERAN, i forbindelse med manipula-
tion af akkorder
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20100054 Bedrer nærmætning af leverenzy-
mer med galaktose billedkvaliteten 
ved [18F]-FDGal PET/CT af kræft 
udgået fra leverceller

20100055 Sammenligning af farmakokineti-
ske profiler af GH ordineret enten 
som en enkelt injektion eller som 
en infusionkombineret med eller 
uden fysiske øvelser hos voksne 
patienter med væksthormonman-
gel (AGHD)

20100056 Studier af Imiquimodbehandlede 
psoriasispatienter og normalper-
soner

20100057 Effekten af GLP-1 på glucoseop-
tagelsen i CNS hos raske personer 
under hyperglykæmi vurderet ved 
Positron Emissions Tomografi

20100058 Potential beneficial effects of 
resveratrol on obesity, metabolic 
syndrome and inflammation

20100059 Klinisk og biologisk evaluering af 
azacytidin til transfusionsafhængi-
ge patienter med lavrisiko og inter-
mediær-1 risiko MDS og lavrisiko 
CMML, som er refraktære overfor 
behandling med erythropoietin +/- 
G-CSF, eller som ikke er egnede til 
denne behandling

20100060 Undersøgelse af årsager til udvik-
ling af sygdom i biskjoldbruskkirt-
lerne samt at bedre behandlingen 
af sygdom i disse

20100061 Intensiv taletræning af apopleksi-
patienter med afasi

Sagsnr. Titel

20100062 Reference Values for Body Com-
position Parameters and IGF-I in 
the Adult NordiNet® International 
Outcome Study

20100063 Intrauterin Eksponering og Børne-
psykiatriske Lidelser

20100064 Voksne med ADHD: Et PET studie 
af den dopamingerge neurobiologi

20100065 Kvantitative lever ADC målinger på 
baggrund af diffusions vægtet MRI 
ved 3 Tesla. – Evaluering af for-
skellige teknikker til respiratorisk 
kompensation

20100066 MHD Projekt Multipass Hæmodia-
lyse Projekt

20100067 Randomiseret, dobbeltblind, pla-
cebokontrolleret multicenterun-
dersøgelse med parallelgrupper til 
vurdering af den hæmodynamiske 
effekt af Riociguat (BAY 63 2521) 
samt sikkerhed og kinetik hos 
patienter med pulmonal hyper-
tension associeret med systolisk 
dysfunktion af venstre ventrikel

20100068 VLDL-triglycerid metabolisme ved 
akut hyperglykæmi

20100069 PET-diagnostik som led i sarkoido-
seudredning: Optimering ved den 
pancreatiske clamp teknik

20100070 Vaccination og rejserådgivning af 
immundefekte patienter

20100071 En åben, randomiseret fase-3-un-
dersøgelse af effekten og tole-
rabiliteten af linifanib (ABT-869) 
på fremskreden hepatocellulært 
karcinom (HCC)
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20100072 Sammenligning af MR diffusion-
vægtet skanning (DWI) og konven-
tionel multidetektor CT (MDCT) 
til billedmæssig fremstilling af 
neuroendokrine tumorer

20100073 Den biologiske og prognostiske be-
tydning af mutationer og ændret 
proteinekspression ved malignt 
melanom – Metodestudie

20100074 Typen og stadiet af Toxoplasma 
gondii infektion som risikofaktor 
for psykiatriske lidelser i Danmark

20100075 Eosinofile markører og sygdoms-
udvikling ved allergisk rhinitis. 
En 15 års efterundersøgelse af 
patienter med græspollenudløst 
høfeber

20100076 Endotoksin og cytokiner. Afhæn-
ger proteintabet og metaboliske 
effekter af CNS aktiveringen af 
stresshormoner eller af de lokale 
mekanismer i muskel- og fedtvæv

20100077 Hjerneområder involveret i smer-
tekontrolmekanismen diffuse 
noxious inhibitory controls (DNIC) 
i raske personer undersøgt med 
functional magnetic resonance 
imaging

20100078 Behandling med rygmarvsstimu-
lation: effekt på sensoriske para-
metre

20100079 Et fase III, muliticenter, åbent 
studie af nilotinib hos voksne 
patienter med ny-diagnosticerede 
Philadelphia Kromosom og/eller 
BCR-ABL positiv Kronisk myeloid 
Leukæmi i kronisk fase

Sagsnr. Titel

20100080 Computer-tomografi (CT) skanning 
kombineret med en myokardiescin-
tigrafi til individuel vejledt place-
ring af venstre ventrikel elektroden 
hos patienter med biventrikulær 
pacemaker

20100081 Validering af fokuseret transto-
rakal ekkokardiografi, real tids 
bestemmelse af ejektion fraktion 
og speckle tracking

20100082 Studier af patogenesen til endo-
telcelle dysfunktion ved hjælp 
af humane endotelceller dyrket i 
vævskultur

20100083 Langtids-follow-up af patienter 
med inflammatorisk rygsygdom, 
Spondylartritis

20100084 Natdosering af antihypertensive 
farmaka ved type 2 diabetes

20100085 Fysisk træning for termo-sensitive 
personer med multipel sclerose

20100086 [11C]-Methionin PET skanning ved 
diagnostik og operation af patien-
ter med hjernetumorer

20100087 Den Langsomme Arbejdshukom-
melse

20100088 O-arm navigeret skoliosekirurgi: 
Evaluering af effektivitet og virke-
evne

20100089 Intestinal inflammation i ankylose-
rende spondylitis vurderet ved fæ-
ces calprotectin, kapselendoskopi 
og koloskopi og effekt af adalimu-
mab på mucosal heling (INTASAH)
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20100090 Accellereret diagnose og behand-
ling af komorbiditet og inflam-
mation ved nyopdaget reumatoid 
arthritis. Et klinisk prospektivt 
behandlings-optimerende studie 
med komorbiditets aspekter som 
prognostiske markører

20100091 Smerter i det menneskelige kæ-
beled en integreret tilgang til at 
forbedre diagnose og behandling

20100092 Neuro- og metakognitive markører 
samt prædiktorer for behandlings-
respons hos børn og unge med OCD

20100093 Cortisol Response to High Dose Sy-
nacthen and Insulin Tolerance Test 
in Children and Adults with Prader-
Willi Syndrome

20100094 Det syge og raske endometrium

20100095 Musikalsk nydelse og emotions-
genkendelse, hos personer med 
Autisme og Asperger’s syndrom: 
Psykologiske og neurobiologiske 
aspekter

20100096 Lateral epikondylitis (´tennisal-
bue`) hos elite tennisspillere

20100097 Forstyrrelser i tarmfunktionen 
efter stråleterapi hos patienter 
opereret for kræft i endetarmen

20100098 Immunhistokemiske dobbeltfarv-
ninger til histopatologisk diagno-
stik af malignt melanom

20100099 Mikrodialyse til kontinuerlig 
postoperativ observation efter 
nyretransplantation

Sagsnr. Titel

20100100 Myocarditis som dødsårsag. 
Toksiske, infektiøse og genetiske 
risikofaktorers betydning for det 
lethale forløb

20100101 Non-invasive målemetoder til 
vurdering af hæmodynamik hos 
hæmodialysepatienter: metode og 
validering

20100102 Telomere shortage, oxidation 
stress, premature aging of myo-
cardium and unexplained sudden 
death in adults and children

20100103 Effekt og sikkerhed af langsigtet 
behandling (6 måneder) med Inno-
hep® i forhold til anti-koagulation 
med en vitamin K antagonist (war-
farin) til behandling af akut venøs 
tromboembolisme hos kræftpa-
tienter / IN 0901 INT

20100104 Et randomiseret, dobbeltblindt, 
placebokontrolleret multicenterfor-
søg med det formål at bestemme 
effekten af samt sikkerheden og 
tolerabiliteten ved AMG 785 hos 
voksne med frisk unilateral inter-
trokantær fraktur af det proksimale 
lårben efter fiksation med dynamisk 
hofteskrue eller marvsømning

20100105 Den prognostiske betydningen af 
melanom-metastasers proliferati-
onsrate

20100106 Vurdering af fremskreden årefor-
kalkning i hjertets kranspulsårer 
med magnetisk resonans skanning 
og optisk kohærenstomografi

20100107 Kropsrepræsentation og hjernen

 Årsberetning 2010  °  De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland 27



Sagsnr. Titel

20100108 Osteogenesis Imperfecta og mu-
tationer i COL1A1 og COL1A2 – et 
deskriptivt studie

20100109 Binokulær rivalisering og hjernen

20100110 Et dobbeltblindet, dobbelt dummy, 
randomiseret, placebo- og aktivt 
kontrolleret, trevejs-overkryds-
ningsforsøg med det formål at 
evaluere effekten af budesonid/
formoterol SpiromaxÒ 80/4,5 mikg 
inhalationspulver og SymbicortÒ 
TurbohalerÒ 100/6 mikg på kort-
tidsvækst af underbenet hos børn 
under pubertetsalderen med persi-
sterende astma

20100111 En langsigtet vurdering af sikker-
heden ved subkutan behandling 
med AMG 827 af forsøgspersoner 
med psoriasis

20100112 En sammenligning af Hi-Fatigue 
knoglecement og Palacos knog-
lecement til fiksation af primær 
CPT hofteprotese. Et prospektivt 
randomiseret RSA proteseprojekt

20100113 Undersøgelse af årsager til 
postoperativ spinal ubalance hos 
patienter med adolescent idiopa-
tisk skoliose

20100114 En undersøgelse af tarmens funk-
tion hos raske børn med Magnet 
tracking system

20100115 Etablering af et definitionskri-
terium i forhold til postoperativ 
spinal ubalance hos patienter med 
adolescent idiopatisk skoliose

20100116 Nytte og omkostningseffektivitet 
ved forebyggende kredsløbsunder-
søgelse for hjertekarsygdomme 
hos kvinder

Sagsnr. Titel

20100117 Effekten af amilorid og spironolac-
ton på nyre-fysiologiske og kardio-
vaskulære variable hos patienter 
med essentiel hypertension i et 
dobbeltblindet, randomiseret, 
placebokontrolleret, overkrydset 
studium

20100118 Dybe vene trombers elasticitet 
vurderet ved ultralydskanning

20100119 Forsøg med ny medicin (MK-6913) 
mod hedeture. MSD ref: MK-6913-
004

20100120 Effekten af peroral cholecalciferol 
på døgn-blodtryk og vasoaktive 
hormoner hos patienter med hy-
pertension og D-vitaminmangel. Et 
randomiseret, placebokontrolleret, 
dobbeltblindet studium

20100121 GH signalering i muskler og fedt 
som funktion af alderen; et kompa-
rativt studie af STAT, MAPK, SOCS 
mRNA, PI3K, mTOR koncentratio-
nerne hos unge og ældre

20100122 Effekt af multimodal rehabilitering 
til blærecancerpatienter ( der tilby-
des radikal cystektomi)

20100123 MR skanning af nyrens blodkar 
uden anvendelse af kontraststof 
sammenlignet med CT skanning 
med kontraststof og operationsre-
sultat hos nyredonorer

20100124 Effekten af 6 måneders karudvi-
dende blodtryksmedicin på kreds-
løbsmodstand og hjertets blodfor-
syning hos patienter med forhøjet 
blodtryk
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20100125 En fase III, multicenter, internatio-
nalt, randomiseret, parallelgruppe, 
dobbeltblindet undersøgelse af 
kardiovaskulær sikkerhed af BI 
10773 (10 mg og 25 mg admini-
streret peroralt én gang dagligt) 
sammenlignet med standardbe-
handling til type 2 diabetes melli-
tus patienter med forhøjet kardio-
vaskulær risiko. 1245.25

20100126 Karcinommetastasers beliggenhed 
og betydningen af dette for me-
tastasediametermålet i sentinel 
nodes fra patienter med vulva- el-
ler peniscancer

20100127 Biomarkører før og under spontan 
fødsel

20100128 Effekten af positivt slutekspira-
torisk tryk (PEEP) på intrakranielt 
tryk under kraniotomi 

20100129 Magnetisk Resonans Skanning til 
Vurdering af Farligheden af Årefor-
kalkning i Halspulsåren

20100130 Hypothermi og cirkulatorisk arrest 
ved operation på aorta ascendens: 
en sammenligning mellem 2 køle-
metoder

20100131 Rehabilitering efter skulderopera-
tion. En randomiseret kontrolleret 
undersøgelse af effekten af syste-
matisk fysioterapeutisk træning og 
arbejdsmedcinsk opfølgning

20100132 Randomiseret klinisk forsøg med 
dræn versus intet dræn ved opera-
tion for brystkræft

Sagsnr. Titel

20100133 Et 4-måneders, åbent multicenter-
forsøg med det formål at under-
søge tolerabiliteten af, sikkerheden 
ved og helbredsudfald for FTY720 
hos patienter med attakvis multi-
pel sklerose

20100134 Dobbeltblind, dobbeltdummy, 
randomiseret, placebokontrolle-
ret, multi-center fase III forsøg af 
effekt og tolerabilitet af en 8-ugers 
behandling med 9 mg budesonid 
vs. 3 g mesalazin vs. placebo hos 
patienter med lymfocytær tyk-
tarmsbetændelse

20100135 DEFEND-2: Vurdering af holdbar 
behandling til tidlig eller nylig 
startet type 1 diabetes (protokol 
TRX4_DM_019_EU10)

20100136 Diagnostisk akkuratesseforsøg af 
ny metode til måling af segmen-
tært blodtryk ved perifer arteriel 
iskæmi

20100137 Meditation og hjernestammeakti-
vitet

20100138 Virkemåde af basal meditations-
træning

20100139 Ultralydsbaseret diagnostik ved 
blødning efter overgangsalderen

20100140 Effekt af træning og lokale ind-
sprøjtninger af insulin-like growth 
factor I ved tendinopati

20100141 Hvorfor opstår knoglebrud, og 
hvordan forebygges de bedst

20100142 Studie af bruxisters natlige EMG 
aktivitet optaget med Grindcare 3
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20100143 Effekten af insulin på den insu-
linlignende vækstfaktor under 
hæmodialyse

20100144 Sammenligning af F-18-FDOPA 
PET/CT, F-18-FDG PET/CT og 
Octreoscan til detektion af recidiv 
eller restvæv ved medullær thyroi-
dea cancer

20100145 Et randomiseret, dobbeltblindt, pla-
cebokontrolleret, multicenter, fase 
III-forsøg med denosumab som adju-
verende behandling til kvinder med 
brystcancer i et tidligt stadium med 
høj risiko for tilbagefald (D-CARE).

20100146 Undersøgelse af behandlingsef-
fekten af antioxidanterne vitamin 
E og vitamin C på patienter med 
Pseudoxanthoma elasticum

20100147 Soluble CD36 as a marker of cho-
lesterol accumulation in patients 
with familial hypercholesterolemia

20100148 Forekomst af smerter og følefor-
styrrelser hos børn efter sterno-
tomi

20100149 Eftergiveligheden af den proximale 
og distale del af cervix uteri ved 
termin

20100150 Betydningen af GH/IGF-I aksen for 
den humane substrat- og ener-
gimetabolisme i forbindelse med 
kalorierestriktion

20100151 Effekten af trombocythæmmende 
behandling efter koronar bypass 
operation

Sagsnr. Titel

20100152 Koronar Hybrid Revaskularise-
ringsstudie Resultatregistrering 
efter behandling af symptomgi-
vende forsnævringer på hjertets 
kranspulsårer ved en kombination 
af bypass-operation (CABG) og 
kateterbaseret behandling (PCI)

20100153 Can genetic markers predict the 
response of TNF inhibitor therapy

20100154 Brystkræft hos mænd

20100155 Træthed og kronisk inflammatorisk 
tarmsygdom (IBD) Undersøgelse af 
træthed hos patienter med kronisk 
inflammatorisk tarmsygdom, der 
har haft behandlingskrævende 
anæmi. Et longitudinalt-studie

20100156 Undersøgelse af trombocytfunkti-
onen hos børn før og efter opera-
tion for medfødt hjertefejl

20100157 Effekten af Farmakologisk Anti-
lipolyse på Ghrelins Metaboliske 
Effekter

20100158 Next Generation INCEPTA ICD and 
CRT-D Field Following Study: Re-
spiratory Rate Trend Evaluation in 
Heart Failure Patients

20100159 Efterundersøgelse af børn hen-
vist til undersøgelse for kongenit 
hoftedysplasi
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20100160 PRECON 2 – Fast-track cardiac 
surgery (kvalitetssikringsprojekt). 
Remifentanyl anæstesi til koro-
nar bypass (CABG) med eller uden 
samtidig udskiftning af aortak-
lappen (AVR) bedømt ved opvåg-
ningsforløb (ICU Discharge Score), 
kognitiv dysfunktion (tests), hæ-
modynamiske effekter (PAC/ekko-
kardiografi) og biokemiske markø-
rer (CKMB, TNT, pro-BNP, C-100)

20100161 Socialkognitive dysfunktioner hos 
deprimerede patienter

20100162 A phase 2, multiple dose, open 
label, parallel group, active control-
led, safety, tolerability, pharmaco-
kinetic and pharmacodymanamic 
study of ACP-001 in adult patients 
with growth hormone deficiency

20100163 Undersøgelse af betydningen af 
genetiske varianter for udvikling af 
osteoporose

20100164 Rehabilitering af opmærksom-
heds- og working memoryfunktion 
hos senhjerneskadede voksne

20100165 Kvalitetsopgørelse af resultaterne 
af operativ behandling af isoleret 
mediant cystocele med specielt 
fokus på indsættelse af meche

20100166 Et todelt, randomiseret, åbent 
overkrydsningsforsøg til vurdering 
af farmakokinetik, effekt- og sik-
kerhedsprofil af plasmaproteinfrit 
rekombinant FVIII formuleret med 
sakkarose (BAY 81-8973) på tidli-
gere behandlede forsøgspersoner 
med svær hæmofili A under profy-
laksebehandling

Sagsnr. Titel

20100167 Forstyrrelser i tarm-, blære- og 
seksualfunktion efter kirurgisk 
behandling for endometriose med 
indvækst i endetarmen

20100168 Den rektale funktion hos patienter 
med neuroendokrine tumorer

20100169 Observation af delingsmønster af 
Binukleære humane Embryoner

20100170 Samme-dags kirurgi til patienter, 
der får en ucementeret hoftepro-
tese

20100171 At bryde den onde cirkel mellem 
inflammation og cancer: CD163-
målrettet inhibition af STAT3 i 
tumer-associerede makrofager 
(TAM) som en ny behandlingsme-
tode i myelomatose

20100172 12 måneders follow-up undersø-
gelse af intensiv patienter efter 
H1N1 influenza pneumoni

20100173 Et randomiseret, internationalt, 
multi-center, åbent klinisk forsøg 
til dokumentation af farmakokine-
tiske data og optimalt tidspunkt 
for opstart af behandling med dro-
nedaron efter langtidsbehandling 
med amiodaron hos patienter med 
paroksysmal eller persisterende 
atrieflimmer uanset årsagen til 
behandlingsskift

20100174 Et randomiseret, placebokontrolle-
ret, enkelt-blindt fase II-forsøg med 
det formål at vurdere sikkerheden 
ved, tolerabiliteten og immunoge-
niciteten af rLP2086-vaccine ved 
indgift af regimer med enten 2 eller 
3 doser hos raske forsøgspersoner i 
alderen > 11 til < 19 år
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20100175 Smertebehandling efter forreste 
korsbånds rekonstruktion – Sam-
menligning af lokal infiltrations 
analgesi med nervus femoralis 
blokade efter forreste korsbånds 
rekonstruktion med hamstrings-
senegraft

20100176 Kryptonite – en ny osteosyntese 
metode efter median sternotomi

20100177 TASTE Trombe Aspiration i ST-Ele-
vations myokardieinfarkt i Skandi-
navien

20100178 Blodprøveanalyse med microarray 
fra patienter med og uden nefro-
gen systemisk fibrose

20100179 Plasmaferese som behandling af 
ANCA-positiv vasculitis

20100180 Et fase III, dobbeltblindet, placebo-
kontrolleret, parallelgruppe multi-
center forsøg af 12 ugers behand-
ling med Trafermin 0,01 % spray til 
patienter med diabetisk fodsår af 
neuropatisk oprindelse

20100181 Effekt af mononatriumglutamat 
på postprandial koncentration af 
betændelsesmolekyler i blodet

20100182 Sammenhængen mellem krops-
sammensætning og væksthormon, 
sirt signaler, protein-omsætning 
og insulinfølsomhed. Studier af 
signalveje i fedt og muskel og 
omsætningen af protein, sukker og 
fedt efter stimulation med vækst-
hormon og under faste hos slanke 
og overvægtige

Sagsnr. Titel

20100183 Magnetisk resonans (MR) skanning 
til vurdering af nyrearteriernes 
blood flow og intrarenal iltmæt-
ning hos raske og patienter med 
kronisk nyresygdom – Metode og 
validering

20100184 Aendringer i kapillaer flow som 
faktor af BOLD responset

20100185 Et RCT-studie om styrketrænings-
effekten på patienter med unikom-
partmental knæprotese ved et 8 
ugers forløb, påbegyndt 2 dage 
postoperativt

20100186 Serotonin and Dopamine Mecha-
nisms in Loss-Chasing and Gam-
bling-related Cognition. (Serotonin 
og dopamine mekanismer i “Loss-
chasing” og (anden) spillerelateret 
kognition)

20100187 P-piller og træning

20100188 Et åbent fase 2 studie til evalu-
ering af absorption, retention og 
sikkerhed ved administration af 
GE-148(18F)-Injection til personer 
med prostatakræft, der er bekræf-
tet ved biosi og som senere skal 
have foretaget radikal prostatek-
tomi

20100189 Oversættelse og Validering af r-
FLACC, – en Smertescore til Vurde-
ring af Børn med Cerebral Parese

20100190 Behandling af diabetisk øjensyg-
dom med latanoprost øjendråber

20100191 Regulering af urinstofsyntesen 
hos patienter med alkoholisk lever-
betændelse: Effekt af prednisolon 
og pentoxifyllin
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20100192 Perkutan nervevaluering ved neu-
rogen kolorektal dysfunktion – et 
pilotstudie

20100193 En hospitalsbaseret koordineret 
intervention for sygemeldte med 
smerter i lænderyggen

20100194 Behandling af ”Lav Anterior Re-
sektions Syndrom” – Transanal 
Irrigation versus Percutan Nerve-
Evalueringstest

20100195 Prospektiv, randomiseret undersø-
gelse af 6-uger versus 6-måneders 
clopidogrel behandling hos patien-
ter med samtidig aspirin og oral 
antikoagulans behandling efter 
implantation af en drug-eluting 
stent

20100196 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret forsøg i fase 
III til vurdering af effekten af og 
sikkerheden ved pazopanib som 
adjuverende behandling hos for-
søgspersoner med lokaliseret eller 
lokalt fremskredent renalcellekar-
cinom (RCC) efter nefrektomi

20100197 Effekten af klinisk anvendelige 
histone deacetylase (HDAC) inhibi-
torer på induktion af HIV-1 eks-
pression i latent inficerede celler 
samt T-celle aktivering

20100198 Karakterisering af NK celle subpo-
pulationer ved HCMV reaktivering 
hos immunokompromitterede 
patienter med specielt fokus på 
CD94/NKG2A- og CD94/NKG2C 
populationerne

20100199 Monitorering af antibiotika be-
handling

Sagsnr. Titel

20100200 Seksuel dysfunktion og kønshor-
monelle forandringer hos patienter 
opereret for kræft i endetarmen

20100201 Effekten af opfølgende ernærings-
intervention efter udskrivelse til 
den underernærede geriatriske 
patient

20100202 Eosinofil esophagitis – et pilotstu-
die

20100203 PROPEL A+B Pelvin lymfeknude-
bestråling med samtidigt boost til 
prostata for prostata-kræftpatien-
ter i høj-risikogruppe: Et fase I/II 
studium

20100204 CRITICS Chemo Radiotherapy after 
Induction chemoTherapy In Cancer 
of the Stomach A multicenter ran-
domised phase III trial of neoad-
juvant chemotherapy followedby 
surgery and chemotherapy or by 
surgery and chemoradiotherapy 
inresectable gastric cancer

20100205 Et observationsstudie om ændrin-
ger i anorectal fysiologi og histo-
patologisk morfologi hos patienter 
med prostatacancer behandlet 
med strålebehandling

20100206 Bevægemønster hos patienter 
med hoftedysplasi opereret med 
Minimally Invasive Approach for 
periacetabular osteotomi (PAO)

20100207 Hæmolytisk anæmi som følge af 
immunglobulinbehandling

 Årsberetning 2010  °  De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland 33



Sagsnr. Titel

20100208 Effekten af cholecalciferol på kar-
diovaskulære variable hos hæmo-
dialysepatienter. Et randomiseret, 
placebokontrolleret, dobbeltblin-
det studium af vasoaktive hormo-
ner, hjertefunktion, karstivhed og 
døgnblodtryk

20100209 Reproduktion hos mænd med kro-
nisk inflammatorisk tarmsygdom: 
Har sygdomsaktivitet indflydelse 
på sædkvaliteten

20100210 Tyndtarmens funktion hos perso-
ner med cystisk fibrose

20100211 Hjertefrekvensens indflydelse på 
cardiac index ved patienter med 
betydelig hypertrofi af venstre 
ventrikel

20100212 Virkningen af LY2189265 versus 
insulin glargin, begge i kombi-
nation med insulin lispro, med 
henblik på optimal behandling af 
diabetes mellitus type 2 (Vurde-
ring af ugentligt administration af 
LY2189265 i diabetes-4 (AWARD-4: 
Assessment of Weekly AdministRa-
tion of LY2189265 in Diabetes – 4)

20100213 Diagnostisk udbytte af ”Motor Unit 
Number Estimate” og EMG ved ALS 
og Polio

20100214 TROFI – en randomiseret under-
søgelse til vurdering af effekten af 
trombeaspiration i gennemstrøm-
ningsområdet hos STEMI-patien-
ter: Til undersøgelsen anvendes 
optisk frekvensområde-billeddan-
nelse (OFDI)

20100215 Stresshåndtering og ufrivillig barn-
løshed

Sagsnr. Titel

20100216 Vævsprøvetagning til vurdering af 
behandlingsrespons og immunolo-
giske forhold hos Crohn patienter 
i Adalimumab behandling. Under-
titel: Adalimumab regulation af 
IL23/Th17 aksen hos patienter 
med Crohn’s sygdom

20100217 Analkanalens funktion hos patien-
ter med systemisk sclerodermi og 
hos raske forsøgspersoner

20100218 Definitionen og diagnostik af paro-
dontitis (Paradentose)

20100219 Skoliosedeformitet hos voksne: 
Gang- og balanceevaluering samt 
postoperative behandlingsresul-
tater

20100220 Stafylokokinfektioner hos pa-
tienter med cystisk fibrose – fra 
udokumenterede begrænsninger 
til evidensbaserede forholdsregler

20100221 Effekten af Farmakologisk Anti-
lipolyse på FFA og VLDL-TG Om-
sætning før og under Exercise

20100222 Neuropatiske smerter i Europa

20100223 Eksperimentel og MR-undersøgel-
se af samspillet mellem smerter og 
følelser hos raske individer

20100224 Midlertid aksial rotationsstabilise-
ring i forbindelse med lumbal diskus 
prolaps kirurgi am. ARO®-1: En ikke 
randomiseret prospektiv analyse 
af klinisk effekt, sikkerhed samt 
sundhedsøkonimisk betydning

20100225 Estimering af intrakraniel oxygen 
extraction capacity med kontrast-
forstærket ultralyd
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20100226 Elektrofysiologisk studie af fri vilje 
handlinger

20100227 Besøgshunde – gavner de og hvor-
for

20100228 Hovedpine og hjernevolumen-æn-
dringer hos hæmodialysepatienter

20100229 Placentas vaskulære fysiologi og 
regulering

20100230 Effekt af Læring og Mestring i 
hjerteREHABilitering (LM-REHAB). 
Et randomiseret kontrolleret paral-
lelgruppe studie

20100231 Beskrivelse og evaluering af søvn 
hos skolebørn med Attention Defi-
cit / Hyperactive Disorder (ADHD) 
før og efter medicinsk behandling

20100232 Mismatch negativity (MMN) i høj-
rehemisfære patienter undersøgt 
med elektroencefalografi(EEG)

20100233 Effekten af Paced Auditory Serial 
Addition Task (PASAT) på hæmo-
dynamiske parametre – et klinisk 
studie på raske forsøgspersoner

20100234 Den biologiske aktivitet af de insu-
lin-lignende vækstfaktorer samt 
de immunologiske kvantiteter af 
lektinvejens komplementproteiner 
i ledvæske og serum ved systemisk 
aktiv reumatoid artrit

20100235 En mekanistisk undersøgelse af glu-
tamatfremkaldt smerte i kæbemu-
skulaturen ved hjælp af ketorolac

Sagsnr. Titel

20100236 Et prospektivt, randomiseret, 
dobbeltblindet, multicenter klinisk 
forsøg til evaluering af sikkerhe-
den og effekten af den medicinske 
anordning Z-Lig™ sammenlignet 
med allograft til rekonstruktion af 
rumperet forreste korsbånd

20100237 Samtale efter læsion i hjernens 
højre hemisfære: en kvalitativ 
undersøgelse

20100238 Virus i donorsæd

20100239 Sammenligning af screenings-
mammografi og tomosyntese-
mammografi

20100240 Effekt af capsaicin og menthol på 
intraoral somatosensorisk sensiti-
vitet

20100241 Behandling af baglårssmerter 
efter korsbåndsoperation

20100242 Telemedicinsk service til patienter 
med kronisk obstruktiv lunge-
sygdom. Et klinisk randomiseret, 
kontrolleret studie til vurdering af 
den kliniske effekt, og de økonomi-
ske konsekvenser af telemedicinsk 
service

20100243 Perfusions CT som indikator for 
kemoterapirespons ved avanceret 
lungekræft

20100244 Navigeret perkutan lumbosakral 
interbody fusion: en ny minimalt 
invasiv kirurgisk metode baseret 
på navigeringsteknologi

20100245 Empirisk versus individuel billed-
vejledt placering af venstre ventri-
kel elektrode ved implantation af 
biventrikulær pacemaker
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20100246 Kan ekspressionen af EGF recepto-
rerne identificere tilstedeværelsen 
af cancer og forudsige effekten af 
erlotinib

20100247 Alternativ behandling af nedsat 
sædkvalitet med planteekstrakter

20100248 Et fase-3, multicenter, randomi-
seret, dobbeltblindet, placebo-
kontrolleret forsøg til vurdering 
af effekten af og sikkerheden 
ved Apremilast (CC-10004) hos 
forsøgspersoner med moderat til 
svær plaque psoriasis

20100249 Kardiovaskulær risikovurdering af 
patienter med svær psoriasis ved 
hjerte CT-skanning og effekten af 
biologisk behandling

20100250 Hvordan samarbejde vi

20100251 Repetitive Functional Imaging & 
Mapping Biopsies in Locally Advan-
ced Cervical Cancer

20100252 Betydningen af udsættelse for 
alvorligt stress under gravidite-
ten for barnets sundhed (Title 
in English: Programming effects 
of early life stress exposure to 
bereavement on future health: a 
perspective in 6.7 million subjects 
in 3 European countries.)

20100253 Kognition og adfærd hos skolebørn 
med og uden ADHD

Sagsnr. Titel

20100254 Et multinationalt fase 3, randomi-
seret, dobbeltblindet, placebokon-
trolleret forsøg til undersøgelse af 
effekt og sikkerhed ved behandling 
med oralt MDV3100 hos patienter 
med progressiv kastrationsresi-
stent metastatisk prostatacancer, 
som ikke tidligere har modtaget 
kemoterapi. (PREVAIL)

20100255 Et randomiseret, mixed-blindet, 
multicenter-, parallelgruppe- og 
fase III-forsøg med behandlings-
ophør og genbehandling med det 
formål at undersøge effekten af og 
sikkerheden ved 2 perorale doser 
af CP-690,550 hos forsøgsperso-
ner med moderat til svær kronisk 
plaque-psoriasis

20100256 Histologisk evaluering af inflam-
mation ved lateral epicondylitis. 
Sammenholdt med ultrasonisk 
kvantiteret inflammation (senetyk-
kelse og neovaskularisation), samt 
inflammation vurderet ved MR-
scanning

20100257 Toradol – Kvalitetsudviklingspro-
jekt for smertebehandling efter 
hjertekirurgi

20100258 Forekomst af smerter hos børn 
efter inguinalhernie operation – en 
opfølgende spørgeskemaundersø-
gelse

20100259 Et ikkeblindet multicenter- og fase 
III-forsøg med det formål at vur-
dere sikkerheden og tolerabiliteten 
på lang sigt ved 2 perorale doser 
af CP-690,550 hos forsøgsperso-
ner med moderat til svær kronisk 
plaque-psoriasis
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20100260 Et 40 ugers randomiseret, dob-
beltblindt, placebokontrolleret 
multicenterforsøg til vurdering af 
effekten og sikkerheden ved Rita-
lin® LA i behandlingen af voksne 
patienter med ADHD, der startede i 
barndommen

20100261 Et åbent, enkeltgruppe, multicen-
terforsøg med det formål at vur-
dere den langsigtede sikkerhed og 
tolerabilitet af 0,5 mg fingolimod 
(FTY720) indgivet peroralt en gang 
dagligt hos patienter med recidive-
rende former for multipel sklerose

20100262 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
klinisk fase III-forsøg kontrolleret 
med GARDASIL® (humant papil-
lomvirus-vaccine [type 6, 11, 16, 
18] (rekombinant, adsorberet)) til 
undersøgelse af immunogenicitet 
og tolerabilitet af V503 (9-valent 
humant papillomvirus [HPV] L1 
virus-lignende partikel [VLP]-vac-
cine) hos præpubertære og puber-
tære piger (9 15 år)

20100263 Detektion og karakterisering af 
cubilin i normalt og malignt mam-
mavæv ved immunhistokemiske 
analyser af snit af paraffinindstøbt 
væv

20100264 Smerteoplevelse hos personer 
med Asperger syndrom: Subjektive 
og objektive aspekter

20100265 En evaluering af effekten af pa-
tientuddannelsen: Lær at tackle 
kroniske smerter

20100266 Mismatch negativity (MMN) og 
sprog – kategorisk perception og 
elektroencefalografi (EEG)

Sagsnr. Titel

20100267 Bevægemønster og passagetider i 
mavetarmkanalen hos raske

20100268 Cystatin C som markør for proxi-
male tubulusfunktion – et obser-
vationelt studie mhp. vurdering af 
Cystatin C udskillelse i urinen hos 
raske voksne

20100269 Remote ischemic preconditioning 
in renal transplantation – udnyttel-
se af kroppens naturlige værn mod 
iltmangel til forebyggelse af akut 
nyresvigt ved nyretransplantation

20100270 Non-invasiv udredning med CT-
scanning til udelukkelse af iskæ-
misk hjertesygdom hos nyresyge 
patienter under udredning før 
nyretransplantation

20100271 Betydning af renal og perifer va-
skulær modstand for progression 
af kronisk nyreinsufficiens

20100272 Relation mellem træningskarak-
teristika og overbelasningsskader 
hos uerfarne løbere

20100273 Kontrast UltraLydsskanning af 
Tyndtarmen hos patienter med 
Crohns sygdom – et pilotstudie 
(KULT)

20100274 Funktionsevne før og efter ledbe-
varende hofteoperation

20100275 Lynhurtig Måling af Depression 
ved fMRI

20100276 Groovin’ to the Music: The relati-
onship between body movement, 
pleasure and groovebased music
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20100277 DEFEND-1 langsigtet opfølgning: 
Durable-Response Therapy Eva-
luation for Early or New Onset 
Type 1 Diabetes Forlængelsesun-
dersøgelse Study Protocol: TRX4_
DM_008_WW_10

20100278 Har nitrat i kosten en indflydelse 
på hvordan blodgennemstrømnin-
gen i hjernen ændres ved nerve-
aktivitet og ændrer acetazolamid 
blodgennemstrømningen i hjernen 
igennem nitrat

20100279 Et internationalt, randomiseret, 
dobbeltblindet, fase III-forsøg med 
dobbelt-dummy til vurdering af 
effekten af og sikkerheden ved 
300 mg eller 600 mg intravenøs 
zanamivir to gange dagligt sam-
menlignet med 75 mg peroral 
oseltamivir to gange dagligt i 
behandlingen af hospitalsindlagte 
voksne med influenza

20100280 Vurdering af trombocytopoiesen 
med andelen og antallet af umod-
ne trombocytter ved kemoterapiin-
duceret trombocytopeni

20100281 Th17-cellers involvering i forløbet 
af akut alkoholisk hepatitis

20100282 Langvarig CO2-genånding vha. ån-
dedrætsmaske som behandling af 
kronisk idiopatisk hyperventilation 
(IHV) – et pilotstudie

20100283 Effekt af Metformin-behandling på 
Vitamin B12 status hos patienter 
med Poly Cystisk Ovarie Syndrom 
(PCOS)

20100284 Måling af leverens glukoseomsæt-
ning hos leversyge og raske forsøgs-
personer ved hjælp af PET/CT-skan-
ning med glukose-analogen FDG

Sagsnr. Titel

20100285 Canonic Studiet

20100286 Immunologisk kortlægning af 
metal påvirkningen af det peri-im-
plantære væv ved hofteproteser

20100287 Dyb sedation med spontan respira-
tion kombineret med lokalanalgesi 
kontra generel anæstesi til gynæ-
kologiske patienter på Dagkirur-
gisk Center på Regionshospital 
Horsens

20100288 Betydningen af intracellulær pH 
regulering for udvikling af bryst-
kræft

20100289 Projekt Hjerterehabilitering

20100290 Hypnose og adfærdsinhibition

20100291 Langtids resultater af distal hume-
rusosteotomi efter supracondylær 
humerusfraktur

20100292 Afbrydelser i sygeplejepraksis 
– Begrænsning af unødvendige 
afbrydelser kan optimere patien-
ternes rehabilitering

20100293 Feedback facilitators rolle i 360°’s 
feedback i den lægelige videreud-
dannelse. Udvikling af metode til 
vurdering af performance

20100294 Kan undersøgelse af interdigitale 
nerver i fødderne øge den diagno-
stiske sensitivitet af den nerveled-
ningsundersøgelse ved polyneuro-
pati

20100295 Karakterisering af endogene 
retrovirus’ rolle i forbindelse med 
Systemisk Lupus Erythematosus 
(SLE)
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20100296 Undersøgelser af fysiologiske ef-
fekter ved inaktiverende mutatio-
ner i den Calcium Følsom Receptor 
(CaSR)

20100297 Tilbage til hverdagsliv efter hjerte-
sygdom – Undersøgelse af effek-
ten af fysisk træning i hjertereha-
bilitering

20100298 Virkning af single shot posterior 
– og subcostal transversus abdo-
minis plane (TAP) blokade efter 
laparoskopisk gastrisk bypass

20100299 Kolorektal transport og tømning 
hos patienter med supraconal ryg-
marvsskade

20100300 Biofunktionelle kulhydraters effek-
ter på det metaboliske syndrom

20100301 Interventions studier med Isoste-
viol til belysning af dosis respons 
forhold samt langtidseffekt hos 
personer med type 2 diabetes
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