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Det videnskabsetiske komitéarbejde har i 2009 
været ligeligt fordelt mellem de to komitéer, ko-
mité I og komité II. Til sammen har de to komi-
téer i 2009 behandlet 257 nye protokoller og 373 
tillægsprotokoller. Tilsvarende tal for 2008 var 
henholdsvis 239 nye protokoller og 299 tillægs-
protokoller. Hertil kommer, at sekretariatet har 
modtaget 196 skriftlige henvendelser, hvoraf en 
del inden besvarelse har været forelagt formand-
skabet. Til sammenligning modtog sekretariatet i 
2008 150 skriftlige henvendelser. Af de behand-
lede sager har 96% været afgjort inden for den 
foreskrevne frist.

Samtlige nye protokoller har været behandlet på 
møder i en af de to komitéer. I visse tilfælde har 
den ansvarlige forsker været indkaldt til en drøf-
telse med komitéen forud for sagens afgørelse. 
Denne praksis har specielt været anvendt i til-
fælde, hvor komitéen som led i sagsbehandlingen 
har haft behov for uddybende forklaringer. Som 
hovedregel behandles tillægsprotokoller af en af 
de to formænd sammen med sekretariatet. Det 
er en forudsætning for, at en protokol accepteres 
som en tillægsprotokol, at projektets oprindelige 
formål fastholdes, og at de ønskede ændringer 
er uvæsentlige i forhold til den videnskabsetiske 
problemstilling. 

I 2009 måtte komité I tage afsked med næstfor-
manden Vitus Jordan. Vitus Jordan havde også 
været medlem af Den videnskabsetiske Komité 
for Århus Amt, og det var således et meget erfa-
rent og engageret medlem, som komitéen måtte 
tage afsked med. Komitéen valgte i stedet Su-
sanne Buch Nielsen som ny næstformand, mens 
Merete Villsen blev udpeget som ny lægperson til 
komitéen.

Til sidst vil formandskaberne gerne fremhæve se-
kretariatets kvalitetsniveau og den måde, hvorpå 
de enkelte sager er forberedt forud for komité-
møderne. Sekretariatet, som består af to juridisk 
uddannede fuldmægtige samt en sekretær, yder 
de to komitéer en helt unik og professionel ser-
vice, som komitéen gerne vil takke dem for.

Året der gik
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Komitéernes sekretariat
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De to Videnskabsetiske Komitéer for Region 
Midtjylland betjenes af et fælles sekretariat be-
stående af to jurister og en sekretær. Sekretaria-
tet er placeret i Regionshuset i Viborg.

Sekretariatets opgaver falder i to dele – at være 
sekretariat for komitéen og at være sekretariat 
for forskerne.

Som komitéens sekretariat er sekretariatets 
hovedopgave at forscreene nye anmeldelser af 
projekter og nye anmeldelser af tillægsprotokol-
ler inden projekterne behandles af komitéerne. 
Forscreeningen består i en vurdering af om de 
formelle krav, som komitéloven stiller til indhol-
det af en ansøgning, er opfyldt. Hvis projektet 
ikke lever op hertil, kontaktes forsker, som får 
besked på at indsende behørigt materiale. For-
screeningsproceduren skal sikre, at komitéen har 
fl est mulige oplysninger til rådighed på mødet, 
så komitéen alene skal forholde sig til det viden-
skabsetiske indhold, der ikke behandles under 
for screeningen.

Når et projekt er blevet behandlet på et komité-
møde sender sekretariatet brev til forsker med 
komitéens bemærkninger til projektet, komité-
ens uddybende spørgsmål, konkrete rettelser og 
endelig om projektet kan godkendes eller afvises. 
Såfremt en forsker har behov for uddybende in-
formation vedrørende de spørgsmål komitéen 
har udfærdiget til projektet kan forsker ringe til 
sekretariatet og få vejledning. 

Udover behandling af de anmeldte projekter står 
sekretariatet også for planlægning af komité-
møderne, udsendelse af dagsordener, styring af 
økonomi, vederlag og diæter, udpegning af nye 

medlemmer mv. Derudover producerer sekreta-
riatet en årsberetning i samarbejde med komité-
medlemmerne og deltager i relevante arbejds-
grupper og mødefora.

Som forskernes sekretariat er sekretariatets ho-
vedopgave vejledning og sparring.

Sekretariatet vejleder både telefonisk og via e-
mail om for eksempel spørgsmål om et projekt 
er anmeldelsespligtigt til komitéen, hvordan man 
indhenter et informeret samtykke fra en forsøgs-
person, komitéernes mødedatoer, ansøgningsfri-
ster, hvor mange eksemplarer af projektmateria-
let, der skal indsendes osv.

Sekretariatet forsøger at lette forskernes vej 
igennem junglen af love og regler ved at opda-
tere hjemmesiden www.komite.rm.dk med de ny-
este regler, vejledninger og informationer, så det 
er muligt at få hjælp, uanset om man arbejder på 
sit projekt i sekretariatets åbningstid eller ej.

Sekretariatet udarbejder desuden et nyhedsbrev, 
som forskerne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at 
få nye regler og praksis direkte ind i postkassen. 
Nyhedsbrevet udkommer kun, når der er noget 
nyt at formidle.

Udover vejledning i telefonen og via e-mail på-
tager sekretariatet og komitéens medlemmer 
sig løbende en række forskellige undervisnings-
opgaver på universitet, GCP-enheden, eller fx på 
kurser for medicinalindustrien. 

Sekretariatet kan kontaktes på telefon 8728 4410 
eller e-mail komite@rm.dk. 

mailto:komite@rm.dk


Forsøgsprotokoller på engelsk?

I det videnskabsetiske komitésystem foregår der 
for tiden en debat om, hvorvidt forskerne efter 
revision af den nuværende komitélov fremover 
skal have mulighed for at indsende protokoller 
på engelsk. Som praksis er nu, kan man kun an-
melde et engelsksproget projekt til godkendelse 
i en videnskabsetisk komité, hvis alle dele af an-
meldelsen er oversat til dansk (dog tillades ved 
multinationale undersøgelser, at statistikdelen af 
protokollen ikke oversættes).

Det er et stort arbejde at oversætte en engelsk-
sproget protokol til dansk. Ofte er de engelsk-
sprogede projekter lægemiddelforsøg, der er 
multinationale og det kræver mange resurser, ar-
bejdsmæssigt og økonomisk, at skulle oversætte 
hele materialet – en investering som kunne have 
været brugt mere hensigtsmæssigt. Dertil kom-
mer, at de videnskabeligt udpegede medlemmer 
af de videnskabsetiske komitéer selv er vant til 
at læse og skrive videnskabelige arbejder på en-
gelsk. Det skal heller ikke underkendes, at det kan 
være svært at oversætte en protokol præcist. 
Lige så snart der er tale om en oversættelse, er 
der en risiko for unøjagtigheder og fortolknings-
tvivl. De oversatte danske protokoller ville såle-
des i mange tilfælde have været lettere at forstå, 
hvis de ikke var oversat til dansk!

Af ovennævnte grunde overvejer man nu i for-
bindelse med revision af det videnskabsetiske 
komitésystem om man skal fravige det mange-
årige krav om danske protokoller og tillade, at 
protokollen kan indsendes på engelsk, mens læg-
mandsresuméet plus informationen til deltagerne 
naturligvis stadig skal være på dansk. En praksis, 

som udvalget vedrørende revision af det viden-
skabsetiske komitésystem i øvrigt tilslutter sig. I 
de videnskabs etiske komitéer i de øvrige nordiske 
lande samt Holland accepterer man engelske pro-
tokoller.

Betænkeligheder

Som nævnt er der gode grunde til ikke at kræve 
protokollerne oversat til dansk. Imidlertid er der 
også nogle betænkeligheder ved en sådan ud-
vikling. Man skal være opmærksom på, at en æn-
dring vil medføre forandringer i sagsbehandlin-
gen og ikke mindst kræve ændringer af kravene 
til indholdet af ansøgningerne i øvrigt.

Hvordan sikrer man en ordentlig lægmandsbe-
handling af sagerne, hvis protokollen kun forelig-
ger på engelsk? Man kan ikke kræve, at for at blive 
udpeget som lægperson i en videnskabsetisk ko-
mité skal vedkommende være fortrolig med, ikke 
blot det engelske sprog, men med lægefagligt 
engelsk? Der ligger deri en diskrepans med sel-
ve begrebet lægmand. Som nytiltrådt lægperson 
kan det være svært nok at skulle forholde sig til 
de mange medicinske termer på dansk.

Men er det overhovedet et problem, når læg-
mandsresuméet er på dansk?

Kan man forestille sig en ordning hvor lægperso-
nerne kun godkender lægmandsresuméet mens 
fagpersonerne godkender hele protokollen? Er 
dokumentet juridisk gældende ved en sådan op-
deling? Hvordan sikres det, at der er 100 % over-
ensstemmelse mellem lægmandsresuméet og 
protokollen? 

Du ju spik inglisj?
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Tillader man protokoller på engelsk er der en ri-
siko for, at lægpersonerne mister noget af deres 
indfl ydelse i sagsbehandlingen, hvilket ikke er 
hensigten.

Et udvidet lægmandsresumé

Hvis engelsksprogede protokoller fremover skal 
være tilladt må de eksisterende krav til læg-
mandsresuméet udvides. Der bør udarbejdes 
en skabelon for lægmandsresuméet, som stiller 
specifi kke krav til indholdet for at sikre tilstræk-
kelig indsigt i projektet. Såfremt kravene til læg-
mandsresuméet ikke er opfyldt vil ansøgningen 
blive returneret med besked om, hvilke mangler 
der skal udbedres inden komitéen ser sig i stand 
til at behandle projektet. 

Ifølge den gældende tjekliste skal et lægmands-
resumé indeholde følgende: 
1.  Baggrund og formål. 
2.  Forsøgsdeltagere. 
3.  Metode. 
4.  Risici, bivirkninger, ulemper mv. 
5.  Videnskabsetisk redegørelse. 
6.  Økonomi og eventuelt vederlag til forsøgs-

personerne. Kravet er endvidere, at resumé-
et skrives i ”et almindeligt dansk sprog uden 
brug af fagudtryk”.

Set i lyset af de krav, der stilles til forsøgspro-
tokollen og lægmandsresuméernes nuværende 
omfang kan man stille følgende skærpede krav til 
resuméerne:

Oplysninger om forsøgsdeltagerne, fx in- og eksklu-
sionskriterier skal uddybes. Der skal også foreligge 
beskrivelse af forløbet for indhentelse af informe-
ret samtykke, herunder rekruttering, afgivelse af 
information til forsøgsdeltagerne og betænknings-
tid. Endvidere skal der redegøres for anvendelse af 
patientoplysninger og om evt. forskning i allerede 
indsamlet biologisk materiale. Det skal fremgå, at 

positive/negative resultater offentliggøres – samt 
om der er indgået sponsor aftaler.

En af de større udfordringer bliver hvilke krav, man 
kan stille til beskrivelse af design og metoder, når 
det samtidigt skal være læseligt for en lægperson 
Som lægperson er  forståelsen af projektets de-
sign ofte mangelfuld efter gennemlæsning af re-
suméet. Ofte kan eventuelle spørgsmål besvares 
ved opslag i protokollen. Det gælder spørgsmål 
om randomisering, evt. placebo-gruppe, dannelse 
af forsøgets forskellige deltagergrupper osv. Men 
nogle gange er selv en dansk protokol for kompli-
ceret at forstå for en lægperson. Som lægperson 
er det naturligvis ikke meningen, at man skal have 
indsigt i principper for styrkeberegning mv., men 
det må være muligt på en ikke-videnskabelig måde 
at forklare designet enkelt og forståeligt

Afslutning

Kan vi forvente en lige så god sagsbehandling, 
hvis protokollen er på engelsk? 

Problemstillingen afspejler den generelle debat 
om indførelse af engelsk som akademisk hoved-
sprog i den danske universitetsverden. Det me-
dicinske fakultet er nok et af de steder i univer-
sitetsverdenen, hvor denne udvikling er længst 
fremme. Her foregår størstedelen af forsknings-
aktiviteten allerede på engelsk. Men det ændrer 
ikke ved det faktum, at så længe det videnskabs-
etiske komitésystem er baseret på et fl ertal af 
lægpersoner, skal fremstillingen af nye projekter 
være forståelig også for ikke fagfolk. Så meget 
desto større krav må lægfolk og potentielle for-
søgspersoner stille til forskerne og lægerne om, 
at de kan kommunikere forståeligt på dansk!
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Ekspertudtalelser

I den gældende komitélov er der krav om an-
vendelse af ekspertudtalelser ved projekter, der 
involverer mindreårige forsøgspersoner, eller 
personer som er inhabile. Det fremgår af komi-
téloven § 9, stk. 4: ” Ved behandling af en ansøg-
ning om forsøg på mindreårige skal komitéen ind-
hente konsulentbistand fra en ekspert i pædiatri. 
Ved behandling af en ansøgning om forsøg på 
personer omfattet af værgemålslovens §  5 ved-
rørende personlige forhold og voksne inhabile 
skal komitéen indhente konsulentbistand fra en 
ekspert, der har kendskab til den pågældende 
persongruppe.” Derudover står der i den samme 
paragraf at ” Komitéerne skal gøre brug af konsu-
lentbistand i de tilfælde, hvor de ikke selv råder 
over fornøden faglig ekspertise til at bedømme 
forelagte projekter.” Sidstnævnte mulighed an-
vendes dog kun i beskedent omfang. 

Ved udpegning af fagpersoner til det videnskabs-
etiske komitésystem er der tilstræbt, at der op-
nås repræsentation fra såvel de medicinske, ki-
rurgiske som laboratorie relaterede specialer. I 
takt med den stigende faglige kompleksitet inden 
for den sundhedsvidenskabelige forskning, hvor 
nye forskningsområder løbende kommer til, samt 
det forhold at de faglige problemstillinger bliver 
tiltagende subspecialiseret, så vil disse forhold 
medføre et stadigt stigende krav til fagperso-
nerne i komitéerne. I den sammenhæng er det 
væsentligt, at der i de regionale videnskabsetiske 
komitéer oftest kun er 5 fagpersoner, som skal 
vurdere indsendte projekter fra alle specialer. Der 
vil derfor uvilkårligt være områder indenfor nogle 
af de subspecialiserede fagområder, hvor fagper-
sonerne ikke har opdateret viden a priori. Dette 
forventes derimod at fremgå af protokollen for 
de enkelte forskningsprojekter. 

For at et projekt kan godkendes er det en forud-
sætning: ”at projektet skal bidrage til udvikling 
af ny, værdifuld viden” (§ 12 stk. 1, nr. 3). Her 
kan det være vanskeligt at vurdere hvad det an-
meldte biomedicinske projekt bidrager med af 
ny viden i forhold til den evidens, der allerede 
foreligger inden for et område. Det er derfor vig-
tigt, at forsker redegør for den aktuelt opnåede 
viden, med henvisning til den væsentligste lit-
teratur indenfor området, og derefter skitserer 
hvor det planlagte studie kan supplere med ny 
viden. Det er forskers ansvar at der foreligger 
en fyldestgørende redegørelse for disse forhold. 
Komitéens medlemmer har ikke ressourcer til at 
gennemlæse den eksisterende litteratur inden-
for alle de indsendte projektemner, men såfremt 
det skønnes nødvendigt vil der blive anmodet 
om fremsendelse af en mere uddybende beskri-
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velse af projektet eller komitéen vil anmode om 
en ekspertvurdering af projektets lødighed, hvis 
dette skønnes indiceret. 

Det kan dog forsat være særdeles vanskeligt at 
vurdere, om et projekt kan bidrage til udvikling af 
ny, værdifuld viden. Der er i den forbindelse be-
hov for at refl ektere over om dette er relevante 
retningslinjer, for hvad dækker begreberne ”ny” 
og ”værdifuld” over? Det vil være urimeligt at 
gentage et studie og involvere fl ere forsøgsper-
soner, hvis der allerede foreligger klare og enty-
dige resultater fra tidligere. Men det ligger også 
implicit i den forskningsfaglige tradition, at resul-
tatet fra et enkeltstående studie ikke er tilstræk-
keligt til at begrunde for eksempel indførelse af 
en ny behandling. Derimod kræves det ofte, at 
et nyt behandlingstilbud skal revurderes i et el-
ler fl ere kliniske studier, inden det bliver indført 
som standardbehandling. Der er derfor ofte tale 
om et skøn i vurderingen af de nye projekter; hvor 
mange studier skal der til, førend man har valide-
ret behandlingseffekten?

Et eksempel fra tidligere forskningsprojek-
ter kunne være undersøgelser af trombolyse-
behandling til akut blodprop i hjertet, hvor der 
blev gennemført adskillige studier tilbage i slut-
ningen af fi rserne. Allerede de første mindre 
kliniske studier viste, at der var en klar behand-
lingsgevinst på overlevelsen. Der skulle dog ad-
skillige tusinde patienter til, førend man klart 
kunne defi nere inden for hvilken tidsperiode det 
ville være relevant at give denne behandling, 
lige som det blev klart, at der var en betragtelig 
øget blødningsrisiko for ældre patienter. Det vil 
sige behandlings gevinsten ved trombolyse var 
velkendt, der var således ikke nogen ny viden på 
behandlings effekt. Men indikation og kontraindi-
kationer ændrede sig undervejs, som studierne 
blev færdiggjort, hvilket må siges at være værdi-
fuld viden. På den baggrund burde man måske 
overveje om kriterierne med ”ny, værdifuld viden” 

skal revurderes i forbindelse med den pågående 
revision af komitéloven.

Ekspertvurderinger kan også komme på tale i for-
bindelse med, at man ønsker en vurdering af om 
de risici eller ulemper patienten udsættes for er 
acceptable i forhold til den viden et projekt måtte 
generere. Dette er relevant i for eksempel pla-
cebo-kontrollerede studier. I henhold til Helsinki 
Deklarationen fremgår det: Where for compelling 
and scientifi cally sound methodological reasons 
the use of placebo is necessary to determine the 
effi cacy or safety of an intervention and the pa-
tients who receive placebo or no treatment will 
not be subject to any risk of serious or irrevers-
ible harm. Extreme care must be taken to avoid 
abuse of this option”.

Mange placebo-kontrollerede studier foregår 
som add-on projekter, hvor alle patienter mod-
tager en basis behandling, og hvor det nye læ-
gemiddel vurderes som supplerende behandling 
i sammenligning med placebo. I den forbindelse 
er det væsentligt, at der foreligger klare kriterier 
for hvilke patienter der kan indgå, hvilke kriterier 
der udløser rescue behandling (nødmedicin) og 
hvilke kriterier der vil medføre at patienten skal 
udgå af studiet. Et eksempel herpå kan være be-
handling af type 2 diabetes, hvor der i de senere 
år er kommet mange nye behandlingstilbud. På 
den baggrund udbad den Centrale Videnskabse-
tiske Komité en ekspertudtalelse fra Dansk Endo-
krinologisk Selskab vedrørende nogle generelle 
retningslinjer for inddragelse af patienter med 
type 2 diabetes i forskningsprojekter. Dette har 
medført at der nu ligger klare retningslinjer med 
angivelse af: 

1) hvilke patienter der kan indgå i placebokon-
trollerede undersøgelser ud fra deres hæmo-
globin A1c niveau, 

2) hvor længe man kan tillade placebo behand-
ling, og 
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På samme måde kunne man forestille sig, at eks-
pertudtalelser vedrørende forskning med inha-
bile voksne personer vil skulle ledsages af nogle 
krav om en række formalia, der skal være opfyldt. 
Dette for at sikre sig, at eksperten har tilstræk-
kelig indsigt inden for området og samtidigt er 
uafhængig af den forsøgsansvarliges interesser. 
Sidstnævnte vil også være befordrende for den 
sikkerhed, der må kræves i forbindelse med de 
skærpede omstændigheder, der gør sig gælden-
de ved forsøg der omfatter midlertidigt inhabile i 
forbindelse med akutte sygdomstilstande. Præ-
cisering og klare retningslinjer inden for disse 
områder vil formentlig kunne medvirke til at for-
bedre mulighederne for forskning med akutte, 
inhabile voksne patienter, som i dag kun i mindre 
udstrækning kan indgå i biomedicinske forsk-
ningsprojekter.
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3) hvilke monitoreringsparametre, der skal med -
føre nødbehandling og eventuelt eksklusion 
fra studiet. Tilsvarende retningslinjer vil for-
mentlig også være formålstjenlige inden for 
andre specialer.

I den nuværende organisation er der ingen for-
melle krav til de personer, der varetager eks-
pertudtalelser, men i kraft af den stigende sub-
specialisering kunne man forestille sig at for 
eksempel pædiatere som skal vurdere et givet 
forskningsprojekt skal have dokumenteret ind-
sigt i det pågældende subspeciale. Derudover 
vil det være væsentligt at sikre uafhængighed 
mellem forsker og den person der varetager eks-
pertvurderingen. I dag er der ingen retningslin-
jer for hvorvidt eksperten for eksempel må være 
ansat på samme afdeling. 



Habilitet hos voksne kan være et svært begreb 
at afgrænse, ikke kun når det drejer sig om komi-
télovens bestemmelser (§ 17), men også når det 
drejer sig om værgemålsloven eller bestemmel-
ser for f.eks. faglige bedømmelsesudvalg, hvor 
såvel begrebets betydning som afgrænsning er 
anderledes end i komitéloven.

I det forløbne år har vi ved konkret sagsbehand-
ling i komitéen fl ere gange drøftet habilitetspro-
blemer og etiske dilemmaer, og hvordan vi kan 
lære af det, så vi bedst muligt kan vejlede den 
enkelte forsker.

Det har især været relevant i de biomedicinske 
projekter, der har omhandlet ældre medborgere, 
hvoraf nogle af disse med baggrund i demens og/
eller delir ikke har været i stand til at afgive infor-
meret samtykke.

Det første spørgsmål, der melder sig, er, om pro-
jektets karakter betyder at det kun kan gennem-
føres, hvis der inkluderes inhabile forsøgsperso-
ner eller om man med tilsvarende nytte vil kunne 
få de samme oplysninger med inddragelse af ha-
bile forsøgspersoner. 

Det næste spørgsmål, der melder sig, er, om de-
mens og/eller delir er fundet betydende som præ-
diktor for den påtænkte interventions primære 
outcome mål som f.eks. den postoperative mor-
talitet. Hvis dette er tilfældet, så skal der skønnes 
over, hvor stor en andel af forsøgspersonerne til 
det påtænkte projekt, der på randomiserings-
tidspunktet er demente – og/eller delirøse,  samt 
i hvilken grad begge tilstande gør sig gældende. 
Desuden skal det fremgå af protokollen at betin-
gelserne beskrevet i komitélovens § 13 er opfyldt.

Vi har haft fl ere projekter involverende ældre 
medborgere, hvor kun en mindre andel af den 
potentielle forsøgsgruppe ville kunne afgive in-
formeret samtykke, hvorfor der hos resten skulle 
indhentes stedfortrædende samtykke ved den 
nærmeste pårørende og den praktiserende læge 
alternativt embedslægen under de vilkår, at pa-
tienten ikke på nogen måde ytrede protester her-
imod. Hos en del af de patienter der har afgivet 
stedfortrædende samtykke, og hvor der ikke bag 
deliret er demens, vil den midlertidige inhabili-
tet svinde, således at der efter et stykke tid kan 
indhentes  informeret samtykke fra forsøgsper-
sonen selv. Det fordrer at der i forsøgsprotokol-
len skal være beskrevet procedurer for hvordan 
disse forhold håndteres.  

Anvendelse af stedfortrædende samtykke hos 
ældre kan afstedkomme det særlige problem at 
få afgrænset hvad der kan opfattes som nærme-
ste pårørende, hvis det ikke er muligt at få kon-
takt med en habil ægtefælle, børn eller anden 
slægtning, der kan indregnes som nærmeste på-
rørende. Det er en konkret vurdering, der afgør, 
hvem der er nærmeste pårørende, der er i den 
nuværende komitélov ikke nogen klar afgræns-
ning af begrebet. Der lægges vægt på familiefor-
holdet og på relationens tæthed. Den nærmeste 
pårørende, der afgiver det stedfortrædende sam-
tykke, skal have forsøgspersonens tillid og kende 
denne godt, så det sikres, at samtykket er i for-
søgspersonens interesse. Det stedfortrædende 
samtykke fra den praktiserende læge, alternativt 
embedslægen, afgives på baggrund af lægens 
kendskab til forsøgspersonen eller lægens evne 
til at gøre sig bekendt med forsøgspersonen og 
dennes helbredsforhold sammenholdt med læ-
gens vurdering af indholdet af forskningsprojek-

Habilitet og etiske dilemmaer    
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tet. Lægens samtykke skal indhentes for at sikre 
den voksne inhabil en ekstra beskyttelse.

I vurdering af sager af ovennævnte karakter skal 
man sikre sig, at der foretages en systematisk og 
opfølgende vurdering af demens- og delirgrad, og 
at der er en høj etisk standard knyttet til, at den 
ældre forstår, hvad det er, der er givet informeret 
samtykke til – at det ikke blot drejer sig om den 
ældres imødekommenhed over for sin behand-
ler – men at det drejer sig om at den ældre får en 
reel forståelse af projektet herunder dets mulige 
gevinster og risici. Det kræver stor indsigt og em-
pati af den, der giver den mundtlige information 
og at  den skriftlige information er udformet sag-
ligt, klart og sprogligt let at forstå, meget mere 
end over for patienter med velbevarede kognitive 
funktioner. Selv hos habile kan det være vanske-
ligt nok at få tilstrækkelig og nødvendig informa-
tion videregivet på en måde, så den forstås og 
huskes af forsøgspersonen (Falagus, 2009).

Alle handlinger i sundhedsvæsenet, herunder 
klinisk forskning, er funderet i nogle etiske prin-
cipper som 1) At gøre godt (benefi cience), 2) Ikke 
at gøre skade (primum non nocere), 3) Social 
retfærdighed og 4) Respekt for autonomi. Etiske 
dilemmaer opstår, når det ikke er muligt at hånd-
tere disse principper uden at der indgås nogle 
kompromisser (Beauchamp, 2001).

Det afgørende er, at de goder, der eventuelt kan 
opnås ved de skitserede projekter hos ældre, 
dvs. en ny evidensbaseret viden med mulig be-
handlingsmæssig gevinst, kan opveje de ulemper 
(risici, gener) der er forbundet med projektdelta-
gelsen.  Ældre med demens eller delir udgør en 
ressourcesvag gruppe, hvor der ikke tidligere har 
været meget tradition eller mulighed for at ska-
be evidensbaseret viden. Men det sker under de 
vilkår, at nogle patienters selvbestemmelsesret 
midlertidigt eller gennem hele projektperioden 

overdrages til stedfortræder. Denne overdragel-
se er et formynderskab som forudsætter forstå-
else og respekt for, at det er forsøgspersonens in-
teresser, der skal varetages. Der stilles skærpede 
krav til sådanne projekters deltagerinformation 
og mundtlige formidling. Disse krav skal sikre, at 
der gives en grundig og saglig information og at 
der herigennem skabes forståelse hos den pårø-
rende for, at der mangler konkret evidensbaseret 
viden om det givne behandlingstilbud. Alene heri 
ligger et etisk problem, da alle – habile som inha-
bile – skal have lige ret til , at der forskes i nye be-
handlingsmuligheder.

Sagsbehandlingen i videnskabsetisk komité skal 
være med til at sikre, at den pårørende får de 
bedste muligheder for at træffe det svære valg 
på vegne af den aktuelt inhabile forsøgsperson 
om deltagelse i projektet.

Referencer:
Beauchamp T & Childress J.  Principles of 
Biomedical Ethics. 
Oxford University Press; 2001

Falagus ME. et al. Informed consent: 
how much and what do patients understand?
Amer J Surgery 2009; 198,420-425
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Vi vil gerne sige tak til nedenstående speciallæger for 
konsulentbistand i 2009:



Nøgletal for 2009

1. Fremsendte projekter og tillæg 2009

Nye projekter 257

Tillægsprotokoller 373

2. Forespørgsler

Antal skriftlige forespørgsler 196

3. Typer af anmeldte projekter

Lægemiddelforsøg 69

Afprøvning af nyt medicinsk udstyr 3

Andre 185

4. Afgørelser truffet i 2009

Godkendt uden bemærkning 99

Godkendt med bemærkning 109

Projekt ikke godkendt 0

Projektet ikke omfattet af loven 23

Henlagt (af komitéerne eller trukket 
tilbage af forsker)

2

Afgjort i CVK (uenighedssager) 1

Bedømmelsen ikke afsluttet 
(primo januar 2010)

23
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Sagsbehandlingstider 2009

De videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland skal ifølge lov nr. 402 af 28. maj 2003 § 10, stk. 1 
afgøre en ansøgning inden 60 dage. Nedenstående statistikker vedrører afgørelser truffet i 2009. Det 
vil sige, at der også indgår sager, der er indsendt i 2008. 

Afgjort i perioden 01.01.2009 – 31.12.2009

Antal afgjorte projekter i perioden 258

Antal projekter afgjort inden for 60-dages fristen 248

Antal projekter, der har overskredet 60 dages fristen 10
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Indsendte projekter

Denne statistik viser, hvilke afdelinger, de ind-
sendte projekter kommer fra. Tabellen indehol-
der alle afdelinger fra Region Midtjylland, der 
indgår i de indsendte projekter, og antallet af 
afdelinger overstiger derfor årets samlede sags-
antal.

Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus, Nørrebrogade

Neuroradiologisk afdeling 3

Radiologisk afdeling 1

Reumatologisk afdeling U 1

Medicinsk-Endokrinologisk afdeling M 11

Klinisk Biokemisk afdeling 2

Neurofysiologisk afdeling 1

Lungemedicinsk afdeling B 2

Geriatrisk afdeling G 1

Neurokirurgisk afdeling NK 1

Hæmatologisk afdeling R 2

Neurologisk afdeling F 11

Øjenafdeling J 3

Ortopædkirurgisk afdeling E 5

Øre-, Næse- og Hals afdeling H 3

Patologisk Institut 1

Dermato-Venerologisk afdeling S 5

Onkologisk afdeling D 12

Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus, Nørrebrogade

Medicinsk Kardiologisk afdeling A 4

Medicinsk Endokrinologisk afdeling C 4

Kirurgisk afdeling L 2

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling O 1

Arbejdsmedicinsk Klinik 1

Medicinsk 
Hepato-Gastroenterologisk afdeling V

2

PET Centret 5

Forskningsklinikken for Funktionelle 
Lidelser

1

Klinisk Epidemiologisk afdeling 1

Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade

Medicinsk-Kardiologisk afdeling A 1

Hæmatologisk afdeling R 2

Medicinsk-Endokrinologisk afdeling C 8

Kirurgisk afdeling P 4

Ortopædkirurgisk afdeling E 3

Geriatrisk afdeling G 1
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Århus Universitetshospital, Skejby

Anæstesiologisk afdeling 3

Kardiologisk afdeling 27

Diagnostisk Radiologisk afdeling 1

Klinisk Biokemisk afdeling 6

Nefrologisk afdeling 4

Infektionsmedicinsk afdeling 2

Pædiatrisk afdeling 10

Thoraxkirurgisk afdeling 6

Urologisk afdeling 3

Klinisk Mikrobiologisk afdeling 3

Gynækologisk Obstetrisk afdeling 9

Afdeling for 
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

1

MR-afdelingen 1

Molekylær Medicinsk afdeling 1

Århus Universitetshospital, Risskov

Center for psykiatrisk forskning 1

Almenpsykiatrisk afdeling N 1

Almenpsykiatrisk afdeling S 1

Gerontopsykiatrisk afdeling D 1

De psykiatriske specialklinikker 3

Ungdomspsykiatrisk afdeling 1

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Medicinsk afdeling 1

Fertilitetsklinikken 1

Regionshospitalet Holstebro

Medicinsk afdeling 2

Urinvejskirurgisk afdeling U 1

Neurologisk afdeling 1

Ortopædkirurgisk afdeling 2

Regionshospitalet Herning

Medicinsk afdeling 2

Kirurgisk og Ortopædkirurgisk afdeling 1

Onkologisk afdeling 3

Regionshospitalet Silkeborg

Medicinsk afdeling 3

Ortopædkirurgisk afdeling 2

Hammel Neurocenter 3

Regionshospitalet Randers

Medicinsk afdeling M1 1

Medicinsk afdeling M2 1

Ortopædkirurgisk afdeling O 1
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Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Medicinsk afdeling 3

Organkirurgisk afdeling 1

Reumatologisk afdeling 2

Klinisk fysiologisk afdeling 3

Øvrige

Universitetsinstitut 75

Almen praksis 2

Speciallæge praksis 6

Andet 19
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Journalnr. Titel

20090001 FEJLOPRETTET.

20090002 Bølgefrontstyret behandling af 
nærsynethed med LASIK.

20090003 Bølgefrontstyret rebehandling 
efter LASIK.

20090004 Effekten af torakoskopisk sympa-
tektomi på den kardiopulmonære 
funktion vurderet ved pulsvariabili-
tet og CPX.

20090005 Undersøgelse af ikke-bevidst spil-
letrang samt oplevelse af beløn-
ning og straf blandt ludomaner.

20090006 Prænatal diagnostik med anven-
delse af MR skanning og BOLD 
sekvens.

20090007 Måling af blodgasser i knoglemarv.

20090008 In vivo kolonisation af probiotika i 
dentale biofi lm.

20090009 Undersøgelse af tarmens bevæg-
mønstre ved magnet tracking hos 
patienter med irritabel tyktarm vs. 
tarmraske personer.

20090010 PATENT-1. Randomiseret, dobbelt-
blind, placebokontrolleret, multina-
tional multicenterundersøgelse til 
vurdering af effekt og sikkerhed af 
peroralt BAY 63 2521 (1 mg, 1,5 mg, 
2 mg eller 2,5 mg 3 gange dagligt) 
til patienter med symptomgivende 
pulmonal arteriel hypertension 
(PAH.)

Journalnr. Titel

20090011 Udvælgelse af embryoner til IVF 
behandling ved hjælp af timelapse.

20090012 Behandling af anale fi stler. Anal 
Fistula Plug vs. Advancement Flap. 
Et randomiseret, prospektivt, blin-
det multi-center studie.

20090013 Sikker initiering af oralt indtag af 
mad og drikke hos patienter med 
erhvervet hjerneskader – randomi-
seret studie af undersøgelsesme-
toder.

20090014 Karakterisering af infl ammatorisk 
respons og sensoriske reaktioner 
af endotoxin i huden hos raske 
forsøgspersoner. EPILAB-901.

20090015 Undersøgelser over fordelingen 
af adrenerge alpha2-receptorer i 
hjernen.

20090016 Behandlingsmetoder og ikke-
motoriske vanskeligheder hos 8-12 
årige børn med spastisk lammelse, 
vurderet efter det Grovmotoriske 
Klassifi kationssystem.

20090017 Muskeltræthed og akut restitution 
efter forskellige træningsformer 
indenfor cykling: Implikationer for 
præstationsoptimering.

20090018 Brug af multisynergiberegninger til 
vurdering af gangfunktionen hos 
patienter med en halvsidig lam-
melse efter et slagtilfælde.

20090019 Aktiviteter og forbrug af Psykofar-
maka.

Oversigt over anmeldte projekter 2009



22 Årsberetning 2009  °  De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland

Journalnr. Titel

20090020 TS HYPE - Turner syndrom og 
hypertension; et dobbelt-blindet 
randomiseret interventionsstudie.

20090021 Model for fremstilling af fl erlaget 
vaginal slimhinde.

20090022 Udvikling af urinmarkører til identi-
fi kation af nyresygdomme.

20090023 A comparison of pharmaco-
dynamics and pharmacokinetics 
of Insulin Aspart, Biphasic Insulin 
Aspart 70 and 50 & Fast-acting Hu-
man Insulin in patients with Type 1 
diabetes, A randomised, quadruple 
cross-over trial.

20090024 Fysiologiske parametre som 
prædiktor af epileptiske anfald; en 
præliminær undersøgelse.

20090025 Et randomiseret fase II-sepone-
ringsforsøg med deforolimus hos 
patienter med ikke-småcellet 
lungecancer (NSCLC) med KRAS 
mutationer.

20090026 Sirtuin medierede effekter af 36 
timers faste og 1 times fysisk 
arbejde.

20090027 En hospitalsbaseret koordineret 
intervention for sygemeldte med 
uspecifi kke smerter i nakke, skul-
der eller øvre ryg.

20090028 Angelman syndrom i Danmark. 
Korrelation mellem genotype og 
fænotype.

20090029 Kvaliteten af hæmodynamiske mål 
bestemt med Innocor® og ekkokar-
diografi .

Journalnr. Titel

20090030 Iskæmisk fjern-prækonditionering 
som metode til opnåelse af beskyt-
telse mod iskæmi-reperfusions 
beskadigelse af humane blodkar 
in-vitro.

20090031 Infl iximab som førstevalgsbehand-
ling til patienter med tidlig aktiv 
aksial spondylartropati (INFAST).

20090032 Klinisk forsøg med standardbe-
handling versus celecoxib (SCOT-
forsøget) Et stort, strømlinet 
forsøg i lægemiddelsikkerhed.

20090033 Transøsofageal ekkokardiografi sk 
Global Longitudinal Peak Systolic 
Strain (GLPSS) som mål for ven-
stre ventrikels funktion.

20090034 Et fase IIIb multicenter, 52-ugers 
randomiseret, blindet, dobbelt 
dummy, parallelgruppeeffekt-
forsøg med det formål at sam-
menligne effekten af inhaleret 
indacaterol 150 mikrogram 1 gang 
dagligt med inhaleret tiotropium 
18 mikrogram 1 gang dagligt på 
lungefunktionen, antallet af eksa-
serbationer og relaterede hæn-
delser hos patienter med Kronisk 
Obstruktiv Lungesygdom.

20090035 Social kognition ved nydebuteret 
skizofreni.

20090036 Primordialfollikler i ovarier fra 
kvinder med PCO og androgenise-
rede kvinder sammenlignet med 
normale kvinder.

20090037 Sammenligning af Biatain Ag 
bandager med Biatain bandager i 
behandlingen af venøse bensår.
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Journalnr. Titel

20090038 Et åbent, randomiseret, multicen-
terforsøg med sammenligning af 
effekten og sikkerheden af pacli-
taxel (micellært) nanopartikler og 
paclitaxel (Cremophor® EL) hos 
patienter med recidiv af epitelial 
ovariecancer, primær peritoneal-
cancer eller tubacancer.

20090039 Et randomiseret, åben parallel-
gruppestudie med sammenlig-
ning af degarelix og goserelin i 
kombination med antiandrogen-
beskyttelse (bicalutamide) mod 
midlertidig testosteronforhøjelse 
med henblik på formindskelse af 
prostatavolumen hos prostatacan-
cer patienter egnede til medicinsk 
kastration.

20090040 Et åbent, prospektivt, randomise-
ret, langvarigt effektivitetsforsøg, 
der sammenligner den bedste 
medicinske praksis med eller uden 
supplerende rygmarvsstimulering 
hos patienter med kroniske smer-
ter på grund af diabetisk neuro-
pati.

20090041 Relationer mellem funktionelle 
gangtests og test af muskelstyrke 
og kondition hos raske voksne fra 
20-80 år.

20090042 Trombocytters betydning for blod-
størkning hos patienter med svær 
hæmofi li A.

20090043 Bøn og coping: Analgesi som følge 
af personlig bøn undersøgt i et 
klinisk effektstudie.

Journalnr. Titel

20090044 Et migration, knogle kvalitet, po-
lyetylen slid og hypersensitivitets 
studie Sammenligning af Kobolt-
Krom med Oxinium™ femur kompo-
nent i TKA Et randomiseret klinisk 
studie med Journey™ TKA.

20090045 Bestemmelse af den cerebrale 
iltmetabolisme vha. MR-teknikker: 
valideret ved PET.

20090046 PATENT -2. Forlænget, langtids-, 
multinational-, multicenter-under-
søgelse til vurdering af sikkerhed 
og tolerabilitet af peroralt BAY 63 
2521 (1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 
mg 3 gange dagligt) til patienter 
med symptomgivende pulmonal 
arteriel hypertension (PAH).

20090047 Optimering af glykæmisk kontrol 
med insulin hos diabetikere med 
hjerteinsuffi ciens – effekt på hjer-
tefunktion og skeletmuskulatur.

20090048 Hypofraktioneret versus normo-
fraktioneret helbrystbestråling til 
lymfeknude-negative brystkræft-
patienter: et randomiseret fase II 
studium.

20090049 Delbrystbestråling versus hel-
brystbestråling til kvinder ≥ 60 
år opereret med brystbevarende 
operation for lav-risiko brystkræft: 
et randomiseret fase II studium.

20090050 Fysisk aktivitet, diæt og kognitiv 
adfærdsrådgivning som en kombi-
neret intervention til at reducere 
kropsvægt blandt social- og sund-
hedspersonale.

20090051 Haemophilus infl uenzae infektion 
og kolonisation ved cystisk fi brose.
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Journalnr. Titel

20090052 Transthyretin-associeret amyloido-
se resultat undersøgelse(THAOS) 
En global, multicenter, længereva-
rende observationsundersøgelse 
af patienter med dokumenteret 
transthyretin(TTR) mutationer el-
ler vild-type TTR amyloidose.

20090053 Transthyretin-associeret amyloido-
se resultat undersøgelse(THAOS) 
– substudie med afgivelse af 
blodprøve En global, multi-center, 
længerevarende observations-
undersøgelse af patienter med 
dokumenteret transthyretin (TTR) 
mutationer eller vild-type TTR 
amyloidose.

20090054 Smerter og føleforstyrrelser før og 
efter operation: En klinisk under-
søgelse suppleret med undersø-
gelse af nerve-vævs indhold af Na+ 
kanaler.

20090055 En multicenter-, randomiseret, 
dobbeltblindet, placebo-kontrol-
leret, parallelgruppe-, fase 2-eva-
luering af sikkerhed og effekt af 
indgift af TZP-102 én gang dagligt 
til behandlingen af symptomatisk 
gastroparese hos patienter med 
diabetes mellitus.

20090056 Lav anterior resektion syndrom” 
efter operation for rectum cancer. 
Patofysiologiske mekanismer.

20090057 VLDL-triglycerid optagelse i visce-
ralt fedt.

20090058 Det endocannabinoide system 
(ECS) i humant fedtvæv. Under-
søgelse af aktiviteten af ECS i 
fedtvævet og betydningen af ECS 
for lav-aktivitets infl ammationen 
ved adipositas.

Journalnr. Titel

20090059 En randomiseret kontrolleret un-
dersøgelse af effekten af psykolo-
gisk intervention på smerteople-
velse og grad af handikap hos børn 
med gigt.

20090060 Eksperimetel smertemodel med 
topikal capsaicin og varme evoke-
rede potentialer.

20090061 Ultralydsscanning af avanceret 
endometriose -anvendelse af 3-D 
ultralydsscanning af rectovaginale 
infi ltrater.

20090062 Undersøgelse af effekten af en 
lav-dosis propranolol på et stres-
sinduceret autonomt respons og 
på muskelsmerte.

20090063 Et åbent, randomiseret multicen-
ter fase II-forsøg, som sammen-
ligner reduktionen i antallet af 
maligne stamceller under behand-
ling med Dasatinib vs. Imatinib 
hos patienter med nyligt diagno-
sticeret kronisk myeloid leukæmi i 
kronisk fase.

20090064 Et randomiseret, dobbeltblindet 
Fase 3-forsøg til evaluering af sik-
kerhed og effekt af apixaban hos 
patienter med nyligt akut koronar 
syndrom.

20090065 Et åbent, enkeltdosis-, multicen-
ter-, dosisbestemmelsesforsøg til 
karakterisering af farmakokinetik 
og tolerabilitet af BTDS 5-20 µg/t 
hos børn, som har behov for opioid 
analgesi mod svære mundsmerter 
sekundære til kemoterapi-induce-
ret mucositis.
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20090066 Intrauterin Eksponering og Børne-
psykiatriske Lidelser.

20090067 Ændringer i lungefunktionen hos 
Peritoneal dialyse patienter. Effek-
ten af forskellige peritoneal dialyse 
volumina.

20090068 Sammenligning af den målte totale 
splanchniske blodgennemstrøm-
ning med fundene ved ultralyds-
undersøgelse af de mesenterielle 
arterier hos patienter med kronisk 
intestinal iskæmi.

20090069 Kvalitetskontrol af et ucementeret 
proksimalt coated femurimplantat 
uden krave til patienter der får 
kunstig hofteled.

20090070 Postoperativ blodtransfusion til 
ældre i plejebolig med hoftefraktur 
- et klinisk randomiseret kontrol-
leret studie.

20090071 Udredning og behandling af 
samfunds-erhvervet pneumoni: Et 
kombineret før samt efter inter-
ventionsstudie med kontrol og et 
molekylærbiologisk metodestudie.

20090072 An open-label, multi-centre, 
dose escalating, phase I/rando-
mized phase II study to investi-
gate the safety and tolerability of 
RO5072759 given as monotherapy 
in patients with CD20+ malignant 
disease.

20090073 Postoperativ smertebehandling til 
patienter opereret for abdominal 
aortaaneurisme.

Journalnr. Titel

20090074 Idiopatisk trombocytopenisk pur-
pura: Karakterisering af koagulo-
patien samt virkning af nye hæmo-
statiske interventioner in vitro.

20090075 Et fase III, randomiseret, dobbelt-
blindet, parallelgruppe-, placebo-
kontrolleret multicenterforsøg til 
vurdering af effekten og sikker-
heden af beta-3-agonisten YM178 
(25 mg én gang daglig og 50 mg 
én gang daglig) hos patienter med 
symptomer på overaktiv blære.

20090076 Randomiseret fase II forsøg: 
Bevacizumab, interferon-alfa og 
interleukin-2 ved metastaserende 
renalcellecarcinom.

20090077 Frigivelse af PAPP-A efter Heparin 
administration, ved plakruptur og i 
forbindelse med ballonudvidelse.

20090078 Hæmostatisk potentiale af koagu-
lations faktor koncentrater versus 
frisk frosset plasma og trombocyt-
ter i forbindelse med stor hjerteki-
rurgi.

20090079 Musik som smertelindrende mid-
del: Hvilke mekanismer ligger til 
grund for denne effekt og hvilke 
personlighedstyper kan have 
større gavn af musikkens terapeu-
tiske virkning?

20090080 Det neurale grundlag for absolut 
gehør.

20090081 Den prognostiske værdi af 18F-
FAZA Positron Emissions Tomo-
grafi  hos patienter med hoved hals 
karcinom.
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20090082 Bestemmelse af tumorhypoksi 
med 18F-FAZA Positron Emmisions 
Tomografi  i tumorer hos patienter 
med operabel hoved hals karcinom.

20090083 Kraniofaciale og orale aspekter ved 
Klinefelter syndrom.

20090084 Magnetisk resonans-scanning 
til individuel vejledt placering af 
venstre ventrikel elektroden hos 
patienter med biventrikulær pace-
maker.

20090085 Effekten af massage på depres-
sion.

20090086 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret, fase 3 forsøg 
til at undersøge brugen af NPSP 
558, et rekombinant humant bi-
skjoldbruskhormon [rhPTH(1-84)] 
til behandling af voksne med hypo-
paratyroidisme.

20090087 Metabolisk syndrom hos patienter 
med ny-diagnosticeret skizofreni.

20090088 Et randomiseret, dobbeltblindt, 
placebokontrolleret multicenter-
forsøg med henblik på at under-
søge AMG 785 hos voksne med 
skeletal modenhed med frisk uni-
lateral diafysær tibiafraktur efter 
permanent frakturfi ksation med 
marvsømning.

20090089 Et eksploratorisk forsøg til vurde-
ring af naturalistiske sikkerheds- 
og effektresultater hos patienter, 
der overgår til ustekinumab fra 
tidligere behandling med methot-
raxat (TRANSIT).

Journalnr. Titel

20090090 Sammenligning af forskellige 
metoder til tromboelastografi sk 
diagnosticering af peri-operativ 
koagulopati.

20090091 Odontologiske senfølger af cancer-
behandling af børn.

20090092 Et 26-ugers multinationalt, multi-
center, åbent, toarmet, parallelt, 
randomiseret, “treat-to-target”-
forsøg til sammenligning af effekt 
og sikkerhed ved opløselig insuli-
nanalog kombinationsbehandling 
(SIAC) én gang dagligt plus mål-
tidsinsulin aspart til de øvrige mål-
tider vs. basal-bolus-behandling 
med insulin detemir plus måltids-
insulin aspart hos forsøgspersoner 
med type 1-diabetes.

20090093 Et 26-ugers, randomiseret, åbent, 
toarmet, parallelgruppe ”treat-to-
target”-forsøg til sammenligning 
af effekt og sikkerhed ved opløse-
lig insulinanalog kombinationsbe-
handling (SIAC) to gange dagligt 
med bifasisk insulin aspart (BIAsp) 
30 to gange dagligt, med eller uden 
metformin, med eller uden DPP-4-
hæmmere, med eller uden piogli-
tazon, hos forsøgspersoner med 
tye 2-diabetes med utilstrækkelig 
glykæmisk kontol på pre-mix eller 
self-mix insulinregime én eller to 
gange dagligt med eller uden OAD.

20090094 Relationen mellem ekstern spring-
hofte, fodfejlsstilling og muskel-
styrke over hofteleddet.

20090095 Predictive coding, binocular rivalry, 
og hjernefunktion.
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20090096 Randomiseret, dobbelt-blindet, 
placebo-kontrolleret, fase III studie 
af adjuverende sunitinib versus 
placebo hos patienter med clear-
celle renalcellecarcinom og høj 
recidivrisiko efter nefrektomi.

20090097 Betydningen af D-vitamintilskud 
til gravide for graviditetens forløb, 
fosterets udvikling og knoglemine-
raltætheden i ammeper.

20090098 Undersøgelse af AZD 1386 i en 
eksperimental smertemodel hos 
patienter med betændelse i spise-
røret.

20090099 Undersøgelse af ‘predictive coding’ 
som underliggende mekanisme i 
auditiv perception og social inter-
aktion ved hjælp af EEG.

20090100 En eksperimentel undersøgelse af 
særlige aspekter ved den visuelle 
perception hos mennesker med 
autismespektrumforstyrrelser.

20090101 Sammenligning mellem FemoSeal® 
og manuel kompression efter koro-
nararteriografi .

20090102 Studier af signal transduktion og 
genekspression ved infl ammation 
i huden.

20090103 SORT-OUT V.

20090104 Behandling af Nefrogen Systemisk 
Fibrose(NSF) patienter med Ima-
tinib Mesylate (Glivec). Et åbent 
klinisk studie blandt patienter med 
moderat til svær NSF.

Journalnr. Titel

20090105 Randomiseret klinisk undersøgelse 
til fastlæggelse af effekten af et 
postkirurgisk træningsprogram 
til patienter som har gennemgået 
ortognatkirurgi. Et pilotstudie.

20090106 Et enkeltdosis-, åbent, 2-vejs 
overkrydsnings-, klinisk farmako-
logiforsøg med CHF 1535 50/6 HFA 
pMDI (fast kombination af BE-
CLOMETASONDIPROPIONAT 50µg 
plus formoterolFUMARAT 6 µg ) 
via spaceren AeroChamber Plus™ 
versus den frie kombination af 
markedsført BECLOMETASON HFA 
pMDI og formoterol HFA pMDI via 
spaceren AeroChamber Plus™ hos 
børN med astma.

20090107 Et åbent fase II-sikkerhedsforsøg 
på to forsøgscentre med én be-
handlingsgruppe til undersøgelse 
af peroral administration af 10 
mg ZD4054 én gang dagligt hos 
patienter med metastatisk hor-
monresistent prostatakræft, der 
tidligere har fået kemoterapi.

20090108 Endetarmens funktion og det auto-
nome nervesystems indfl ydelse på 
denne- En undersøgelse af raske 
børn og patienter med kronisk for-
stoppelse og ufrivillig afføring.

20090109 Komplement aktivering via soluble 
patogen genkendelsesmolekyler 
hos patienter med Crohns sygdom.

20090110 Er nedsat biokemisk respons på 
aspirin forbundet med øget kardio-
vaskulær morbiditet og mortalitet 
hos høj-risiko patienter med koro-
nar hjertesygdom?
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20090111 PSA-ERECT: Et randomiseret, 
åbent, multicenter-, 2-armet fase 
III forsøg med  (docetaxel) til pa-
tienter medÒandrogen deprivation 
+/- Taxotere ikke-metastaserende 
prostatacancer og en stigende 
PSA.

20090112 Autonom dysrefl eksi ved ryg-
marvsskade.

20090113 Sakral reinnervation hos patienter 
efter kronisk komplet medullær 
læsion. Somatisk-autonom refl eks 
bue.

20090114 Undersøgelse af AZD1386 til pa-
tienter med nerve smerter.

20090115 KIRURGISK REKONSTRUKTION AF 
DET MEDIALE PATELLOFEMORALE 
LIGAMENT Et randomiseret studie 
sammenlignenede to forskellige 
operative teknikker hos pateinter 
med kronisk patella instabilitet.

20090116 Kirurgisk behandling af brusk 
læsioner Et prospektivt kohorestu-
die af bruskcelle implantation med 
Cartilink-3.

20090117 Jernsubstitution efter øvre ma-
vetarmblødning Sammenligning 
af effekten af kompliant peroral 
jernbehandling (Ferro Duretter®) i 
3 måneder efter udskrivelse versus 
engangsdosis af jern intravenøst 
(Ferinject®) før udskrivelse hos pa-
tienter med akut blødning fra øvre 
mavetarmkanal. Et dobbeltblindet 
randomiseret forsøg.

Journalnr. Titel

20090118 Et randomiseret, åbent, enkeltdo-
sis forsøg med dosisoptrapning, 
der skal undersøge sikkerhed, 
tolerans, farmakokinetik og farma-
kodynamik for pegyleret langtids-
virkende humant væksthormon 
(NNC126-0083) sammenlignet med 
Norditropin  hos børn med vækst-
hormonmangelâNordiFlex.

20090119 Et randomiseret, dobbeltblindt 
multicenterforsøg, der sammenlig-
ner de novo darbepoetin alfa-dosis 
én gang om måneden med én gang 
hver anden uge til anæmikor-
rektion hos forsøgspersoner med 
kronisk nyresygdom, som ikke er i 
dialysebehandling.

20090120 OXINO 1.

20090121 Ændringer i specifi kke immunglo-
buliner og basofi l aktivitet ved 
allergivaccination ved allergisk 
rhinitis forårsaget af græspollen.

20090122 Dermal vasodilatation og protein 
ekstravasation hos patienter med 
langvarig diabetes kompliceret 
med proteintabende nefropati.

20090123 Et randomiseret, åbent multicen-
terforsøg i fase III, hvor administra-
tion af lapatinib plus capecitabin 
sammenlignes med administration 
af trastuzumab plus capecitabin 
til patienter med ErbB2-positiv 
metastatisk brystcancer, der har 
været eksponeret for antracykliner 
eller taxaner.

20090124 Ponseti- versus Københavner-me-
toden ved behandling af klumpfod. 
Et randomiseret klinisk prospektivt 
studie.
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20090125 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret multicenter- 
og parallel-gruppeforsøg over 
sikkerheden, tolerabiliteten og 
effekten af YM150 i kombination 
med standardbehandling ved se-
kundær forebyggelse af iskæmiske 
vaskulære hændelser hos forsøgs-
personer med akutte koronare 
syndromer.

20090126 Oxidativt stress i patienter med 
arvelige fejl i fedtforbrændingen.

20090127 Effekten af en kompressions-
strømpe efter total knæalloplastik.

20090128 Et enkeltcenter, randomiseret, 
dobbeltblindet, overkrydsningsfor-
søg til vurdering af virkningerne af 
liraglutid på postprandial lipidre-
spons hos forsøgspersoner med 
type 2-diabetes sammenlignet 
med placebo.

20090129 Et singlecenter, åbent, klinisk 
forsøg af den optimale behand-
lingsperiode og langtidseffekt af 
Funktionel Elektrisk Stimulation 
(FES) på natlig tænderskæren.

20090130 Forbedret effekt af sakral nerve 
stimulation for fækal inkontinens 
ved ændring af stimulations para-
metre.

20090131 Funktionelle ændringer i isolerede 
modstandskar hos patienter med 
terminalt nyresvigt.

20090132 Hepatisk insulinfølsomhed og 
VLDL-triglyceridomsætning.

Journalnr. Titel

20090133 Promote-Q-defi brillatorsystem til 
kardial resynkroniseringsterapi. 
Vurdering af ny teknologi CR-09-
037-EU-HF.

20090134 Et åbent eksplorativt forsøg til 
fastlæggelse af den farmakody-
namiske effekt af XEN-D0101 når 
indgivet peroralt, i enkeltdoser ved 
to styrker, til særskilte forsøgsper-
songrupper, som får foretaget en 
elektrofysiologisk undersøgelse 
efter kateterablationsbehandling.

20090135 Seraphin AC-055-303, Forsøg med 
en ERA til pulmonal arteriel hyper-
tension for at forbedre det kliniske 
udfald (ikke-blindet).

20090136 Hvorledes kan andres mening på-
virke vores ytringer, handlinger, og 
hjerneaktivitet?

20090137 Klinisk evaluering af EMG signaler 
optaget med Grindcare 3.

20090138 Behandling af vedvarende betæn-
delse omkring kunstige hoftepro-
teser. Udskiftning af den kunstige 
hofteprotese i et-trins procedure 
med isættelse af en ucementeret 
kunstig hofteprotese udført i acce-
lereret patientforløb. (Cementless 
One-stage Revision with accele-
rated perioperative care and reha-
bilitation of the chronic Infected 
Hip Arthroplasty).
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20090139 Evaluering af MUNIX og longitu-
dinal follow-up af MUNE hos ALS 
patienter, international multicen-
ter studie English title: A novel 
neurophysiological measurement 
(MUNIX) in neuromuscular disor-
ders; test-retest reliability and lon-
gitudinal follow up measurements 
in ALS patients in a multi-centre 
study.

20090140 Bestemmelse af leverens omsæt-
ning af galaktose og galaktose-
analogen FDGal hos leversyge og 
raske.

20090141 Undersøgelse af den hemo-neurale 
hypotese: Har blodgennemstrøm-
ningen i hjernen en indfl ydelse på 
hvordan nervecellerne virker og 
arbejder?

20090142 Cholesteatomets proteom.

20090143 Automatbasseret spilleadfærd 
blandt ludomaner og ikke-problem 
spillere.

20090144 Undersøgelse af transapikal 
kateter-baseret mitralplastik hos 
patienter med operationskræven-
de mitralklap insuffi ciens.

20090145 Transkutan stimulation ved be-
handling af fækal inkontinens.

20090146 Ernæringstilstand hos personer 
med systemisk sklerodermi.

20090147 Processering af danske sætnings-
typer undersøgt med funktionel 
hjerneskanning (fMRI).

20090148 EuroDolMed smerteundersøgelse.

Journalnr. Titel

20090149 Vitamin B12 i modermælk i relation 
til vitamin B12 status hos spæd-
børn og deres mødre.

20090150 PROTECTA.

20090151 Kirurgisk reduktion og fusion af AO 
type A thorakolumbare frakturer 
uden neurologisk defi cit vs. kon-
servativ behandling. Et randomise-
ret kontrolforsøg.

20090152 Trombocythæmning i den akutte 
fase af ST-elevations myokardie-
infarkt.

20090153 Effekten af transkraniel mag-
netstimulation (TMS) på bevidst 
visuel perception.

20090154 Undersøgelse af betydningen af 
pandemisk infl uenza A (H1N1)v for 
graviditet, fødsel og det nyfødte 
barn.

20090155 Lokalisering af sprogcentre ved 
funktionel magnetisk resonans 
hjerneskanning (fMRI) sammen-
lignet med positron emissions 
tomografi  (PET).

20090156 Et kontrolleret, randomiseret, dob-
beltblindt, overkrydsningsforsøg 
som sammenligner tid til indsæt-
tende smertestillende effekt af 
to formuleringer af ibuprofen til 
behandling af smerter efter oral 
kirurgi.

20090157 Virale CNS infektioner - et klinisk 
studie af associeret neuropatologi.

20090158 Frisætning af POMC-derivater 
efter fysisk aktivitet og efter iskæ-
misk prækonditionering.
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20090159 Gruppetræning af overaktiv blære 
hos voksne Et klinisk, randomi-
seret, komparativt, ikke blindet 
studie til afprøvning af effekten 
af blæretræning i grupper hos 
kvindelige patienter med ideopa-
tisk overaktiv blære mod effekten 
af blæretræning individuelt hos 
kvindelige patienter med ideopa-
tisk overaktiv blære.

20090160 Behandling af stump- og fantom-
smerter efter amputation med bo-
tulinum toksin A: En dobbeltblind, 
placebo-kontrolleret overkryds-
nings-undersøgelse.

20090161 Undersøgelse af strukturelle 
forandringer i hjerner fra blinde 
undersøgt med diffusion tensor 
imaging (DTI) og stereologi.

20090162 Calcaneus forlængelses osteotomi 
ved plano valgus deformitet Auto-
logt knogle transplantat versus 
hydroxyapatit/ß-tricalciumphos-
phat knogle graft.

20090163 Tidlige lateraliserings effekter i 
behandling af informationer fra 
ansigtsudtryk og prosodi målt med 
EEG.

20090164 Sammenligning mellem FemoSeal® 
og Angio-Seal efter Perkutan Coro-
nar Intervention.

20090165 Voxel Baseret Morfometri (VBM) 
hos ludomaner og ikke-ludomaner.

Journalnr. Titel

20090166 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret seponerings-
forsøg med det formål at under-
søge forebyggelse af opblussen 
med canakinumab (ACZ885) hos 
patienter med systemisk juvenil 
idiopatisk artrit og aktive systemi-
ske manifestationer.

20090167 Et åbent forlængelsesforsøg med 
canakinumab (ACZ885) hos patien-
ter med systemisk juvenil idiopa-
tisk artrit og aktive systemiske 
manifestationer.

20090168 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret enkeltdosis-
forsøg med henblik på at vurdere 
den initiale virkning af canakinu-
mab (ACZ885) med hensyn til de 
tilpassede ACR Pediatric 30-krite-
rier hos patienter med systemisk 
juvenil idiopatisk artrit og aktive 
systemiske manifestationer.

20090169 Time-lapse evaluering af embryo-
udviklingen efter stimulering med 
hhv Menopur og recombinant FSH.

20090170 Et kontrolleret, randomiseret, 
åbent multicenterforsøg med 
det formål at vurdere, om tidlig 
påbegyndelse af behandling med 
everolimus (Certican®) og tidlig 
seponering af ciclosporin (Sandim-
mun Neoral®) til de novo hjerte-
transplanterede recipienter kan 
forbedre nyrefunktionen på lang 
sigt og forsinke progressionen af 
kronisk allograftvaskulopati.
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20090171 Et singlecenter, randomiseret, dob-
beltblindt, klinisk placebokontrolle-
ret forsøg af den optimale behand-
lingsperiode og langtidseffekt af 
Funktionel Elektrisk Stimulation 
(FES) på natlig tænderskæren.

20090172 Randomiseret, dobbelt blindet 
placebokontrolleret undersøgelse 
af subkutan immunglobulinbe-
handling af kronisk infl ammatorisk 
demyeliniserende polyradikulon-
europati.

20090173 Perkutan vertebroplastik vs. kon-
servativ behandling af patienter 
med osteoporotiske vertebrale 
kompressionsfrakturer. Et rando-
miseret kontrolforsøg.

20090174 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret forsøg med 
parallelle grupper i fase IIb til vur-
dering af effekten af og sikkerhe-
den ved BI 10773 (10 mg og 25 mg) 
administreret peroralt én gang 
dagligt i 78 uger til patienter med 
type 2-diabetes med utilstrækkelig 
glykæmisk kontrol, der får behand-
ling med basal insulin (glargin, 
detemir eller NPH-insulin) med 
eller uden samtidig behandling 
med metformin og/eller sulfonylu-
rinstof.

20090175 Et randomiseret, dobbelt-blindet, 
placebo-kontrolleret overkryds-
ningsforsøg til undersøgelse 
af virkningen af intravenøs im-
munglobulin (human), 10 % (IGIV, 
10 %) til behandling af multifokal 
motorisk neuropati.

Journalnr. Titel

20090176 Et dobbeltblindt, randomiseret, 
placebokontrolleret, klinisk mul-
ticenterfase III forsøg om ef-
fektiviteten og tolerabiliteten af 
budesonidkapsler vs. placebo til 
vedligeholdelse af remission hos 
patienter med kollagen colitis.

20090177 Langtidsforlængelses-, multina-
tional multicenterundersøgelse til 
vurdering af sikkerhed og tolerabi-
litet af peroralt BAY 63 2521 (1 mg, 
1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg 3 gange 
dagligt) til patienter med inope-
rabel kronisk tromboembolisk 
pulmonal hypertension (CTEPH) 
eller recidiverende eller persiste-
rende pulmonal hypertension efter 
kirurgisk behandling.). CHEST-2-
undersøgelsen.

20090178 Randomiseret, dobbeltblind, 
placebokontrolleret, multinatio-
nal multicenterundersøgelse til 
vurdering af effekt og sikkerhed af 
peroralt BAY 63 2521 (1 mg, 1,5 mg, 
2 mg eller 2,5 mg 3 gange dagligt) 
til patienter med kronisk trombo-
embolisk pulmonal hypertension 
(Chronic Thromboembolic Pul-
monary Hypertension (CTEPH)). 
CHEST-1-undersøgelsen.

20090179 Sandhedsudsagn undersøgt med 
funktionel magnetisk resonans 
skanning (fMRI)

20090180 Fase III studie om hypofraktioneret 
stråleterapi til patienter med pro-
statacancer i intermediær risiko-
gruppe – Hypo-RT-PC.
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20090181 Styrketræning kombineret med 
kosttilskud som intervention til 
genopbygning af muskelmasse 
efter strålebehandling for hoved-
hals cancer.

20090182 Kontrast forstærket CT i forbindel-
se med HRCT hos patienter mis-
tænkt for interstitiel eller obstruk-
tiv lungelidelse.

20090183 To stykker frugt til type 2 diabeti-
kere?

20090184 Forekomsten af m-RNA i cervixcy-
tologiske prøver fra patienter med 
svære præmaligne forandringer 
før og efter conisatio.

20090185 Biomarkører ved glomerulonephri-
tis.

20090186 Sammenhæng mellem agenesia 
dentis og epitelial cancer – herun-
der specielt cancer ovarii.

20090187 Årsag til forhøjet plasma cobala-
min.

20090188 Et randomiseret, dobbeltblindt, 
placebokontrolleret forsøg med 
fl ere doser med det formål at 
evaluere sikkerheden, tolerabilite-
ten og effekten ved AMG 827 hos 
forsøgspersoner med psoriasis.

20090189 Understøttelse af hjemmetræ-
ning i rehabilitering af geriatriske 
patienter med vestibulær dys-
funktion - et klinisk randomiseret 
kontrolleret studie.

20090190 Dopamins rolle i modulering af 
Sensationssøgning.

Journalnr. Titel

20090191 Lektin vejens aktivering ved reu-
matoid artrit.

20090192 Ofatumumab versus rituximab 
salvage-kemoimmunterapi efter-
fulgt af ASCT ved recidiverende 
eller refraktært DLBCL.

20090193 Forsøg med ny medicin (MK-5442) 
mod knogleskørhed.

20090194 Validering af International Bowel 
function Spinal Cord Injury Data 
sets.

20090195 Recovery til kvinder med Anorexia 
nervosa.

20090196 Sammenligning af helkeramik 
broer og metal-keramik broer til 
erstatning af posteriore tænder.

20090197 Virus i sæd.

20090198 En international, prospektiv ko-
horte til at dokumentere effekten 
af en cyklus med BoNT-A injek-
tioner baseret på opfyldelse af 
individuelle personcentrerede mål 
hos voksne forsøgspersoner, som 
lider af spasticitet i armen efter et 
slagtilfælde.

20090199 Sund nordisk kost i forebyggelsen 
af det metaboliske syndrom - År-
hus universitets del af et multicen-
ter studie.

20090200 Psykoedukation til forældre til 
børn med ADHD. 

20090201 Behandling af patienter med 
helbredsangst. En randomiseret, 
kontrolleret undersøgelse af grup-
peterapi (ACT) sammenlignet med 
en venteliste. 



34 Årsberetning 2009  °  De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland

Journalnr. Titel

20090202 Venøse ”arterialiserede” blodprø-
ver anvendt ved akutte medicinske 
patienter.

20090203 Unge mænds livsstil og sædkva-
litet - et epidemiologisk studie i 
Danmark. 

20090204 Serrate polypper og risikoen for 
kolorektalcancer. 

20090205 Etablering og karakterisering af 
knogle- og bruskceller fra humane 
embryonale stamceller.

20090206 Reduktion af hypertrofi ske ar / 
keloid dannelse ved brug af ste-
roidhormoncreme occlusions-
behandling på CVK indstikssteder 
hos børn. 

20090207 NEVO II undersøgelsen. 

20090208 Et multicenter, dobbelt blind og 
placebo kontrolleret fase-3 stu-
dium for at undersøge effekten 
og sikkerheden af ACT-293987 til 
patienter med pulmonal arteriel 
hypertension. 

20090209 MD7110852, et fase IIb-forsøg med 
dosisvurdering af pazopanib-øjen-
dråber i forhold til intravitreale 
injektioner med ranibizumab til 
behandling af neovaskulær alders-
relateret maculadegeneration. 

20090210 Betydning af hormoner og vita-
min D for udviklingen af multipel 
sklerose.

20090211 Tæt kontrol af blodsukker ved brug 
af et computerbaseret system 
til beslutningsstøtte hos alment 
intensive patienter: et kontrolleret, 
randomiseret klinisk forsøg.

Journalnr. Titel

20090212 En sammenligning af prasugrel på 
tidspunktet for perkutan koronar 
intervention (PCI) eller som forbe-
handling på diagnosetidspunktet 
hos patienter med ikke-ST-eleva-
tionsmyokardieinfarkt (NSTEMI): 
ACCOAST-forsøget 

20090213 Anvendelse af fuldblod til test 
af partiklers effekter alene og i 
kombination med cellebaserede 
testsystemer.

20090214 FEJLOPRETTET.

20090215 Samtidig eksponering for luftfor-
urening og pollen - Kontrollerede 
humane eksponeringsforsøg og 
atmosfærisk modellering. 

20090216 Analyse af mitokondrieproteiner 
fra patienter med forstyrret stof-
skifte. 

20090217 Metodologiske studier af capsa-
icin-induceret sekundær hyperal-
gesi hos raske forsøgspersoner. 

20090218 Undersøgelse af postoperative 
bolus infusioner ved primær hof-
tealloplastik. 

20090219 CRYSTAL-AF (CRYptogenic STroke 
And underLying AF). 

20090220 L-NMMA’s effekt på nyrefysiologi-
ske og kardiovaskulære variable 
hos raske forsøgspersoner i et 
randomiseret, placebo-kontrolle-
ret, overkrydset dosis-respons-
studium.

20090221 Vurdering af den kognitive funkti-
on hos cancer patienter. En validi-
tets studie.
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20090222 Effekten af en overførbar cirkule-
rende beskyttelsesfaktor (faktor 
X) ved remote iskæmisk prækondi-
tionering på humant atrievæv fra 
patienter med og uden diabetes 
mellitus.

20090223 Udtryk og karakterisering af endo-
gene retrovirus i forbindelse med 
multiplel sklerose, rheumatoid 
arthrit, Crohn’s sygdom, Colitis 
ulcerosa, og Diabetes type 1.

20090224 Effektiv resynkronisering hos 
patienter med atriefl imren og 
biventrikulær pacemaker i hvile og 
under aktivitet.

20090225 Emotionsregulering hos ambulan-
te patienter med socialfobi.

20090226 Effekten af gabapentin på tho-
racal epidural analgesi efter 
thoracotomi – en randomiseret, 
dobbeltblind, placebokontrolleret 
undersøgelse.

20090227 Et klinisk forsøg til vurdering af 
tolerabilitet og sikkerhed ved 
brug af GRAZAX® hos voksne med 
græspollen-allergi.

20090228 Ændring af muskelmorfologien 
og muskelfunktion som følge af 
Sarkopeni.

20090229 Processerer hjernen lyd som stati-
stisk regelmæssighed.

20090230 Modulation af cirkulerende frie 
fede syrer hos type 2 diabetikere 
med hjertesvigt: Effekt på myokar-
dielt lipidindhold, hjertefunktion, 
og arbejdskapacitet.

Journalnr. Titel

20090231 Tidlig rehabilitering efter fast-
track total hoftealloplastik opera-
tion - En undersøgelse af effekten 
af progressiv styrketræning.

20090232 Et 26 ugers, multinationalt, multi-
center, åbent, toarmet, parallelt, 
“treat to target”-forlængelsesfor-
søg til sammenligning af sikkerhe-
den ved og effekten af opløselig 
insulinanalogkombination (SIAC) 
en gang dagligt plus måltidsinsulin 
aspart til de resterende måltider 
vs. basal bolus-behandling med 
insulin detemir plus måltidsinsulin 
aspart hos forsøgspersoner med 
type 1-diabetes.

20090233 FEJLOPRETTET.

20090234 Bestemmelse af intraepidermal 
nerve fi ber tæthed og små fi ber 
funktion hos raske personer og 
hos patienter med neuropati.

20090235 Magnesium & obstruktiv lungesyg-
dom.

20090236 Reno- og kredsløbsprotektiv effekt 
af vitamin-D-analog (paricalcitol) 
hos patienter med moderat til 
svær kronisk nyreinsuffi ciens.

20090237 Det Danske Blod Donor Studie.

20090238 Undersøgelse af indeklima og hel-
bred blandt plejehjemsbeboere.

20090239 Sprog hos børn med autisme.
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20090240 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
parallelgruppe-, aktivt kontrolleret 
multicenterforsøg med det formål 
at vurdere effekten og sikkerheden 
af LCZ696 sammenlignet med en-
alapril på morbiditet og mortalitet 
hos patienter med kronisk hjer-
teinsuffi ciens og nedsat uddriv-
ningsfraktion.

20090241 Undersøgelse af genexpression, 
time-lapse og near infrared spec-
troscopy (NIR) til at identifi cere 
forskelle i humane blastocysters 
implantationspotentiale.

20090242 Effekten af BIOTRONIK Hjemme 
Overvågning på Risiko for Slag-
tilfælde for patienter med ICD og 
CRT-D anordninger og på Antikoa-
gulations behandling.

20090243 Persisterende ductus arteriosus 
hos børn i Danmark - forekomst, 
behandling og risikofaktorer.

20090244 Påvirkning af hæmostasen ved 
langvarig asparaginase behandling 
til børn og unge med ALL.

20090245 ABSORB EXTEND klinisk undersø-
gelse: En fortsættelse af den klini-
ske evaluering af BVS Everolimus 
Eluting Coronary Stent System i 
behandlingen af forsøgspersoner 
med de novo native koronararte-
rielæsioner.

20090246 Langsigtet, enkelarmet, ikke-blindt 
forsøg for at vurdere sikkerheden 
ved og tolerabiliteten af ACT-
293987 til patienter med pulmonal 
arteriel hypertension.

20090247 FEJLOPRETTET.

Journalnr. Titel

20090248 Randomiseret kontrolleret un-
dersøgelse: Tre behandlinger for 
komorbiditet ved stofmisbrug.

20090249 Magnesium & obstruktiv lunge-
sygdom Delstudie: Dagligt Mablet-
tilskud til steroid-resistente svære 
astmatikere.

20090250 Magnesium & obstruktiv lungesyg-
dom Delstudie: Farmakokinetik-
studie af Mablet som oralt tilskud 
og MgSO4 ved infusion.

20090251 Magnesium & obstruktiv lunge-
sygdom Delstudie: Metacholin-
provokation af Mablet-behandlede 
astmatikere.

20090252 Magnesium & obstruktiv lunge-
sygdom Delstudie: Dagligt Mablet-
tilskud til KOL-patienter.

20090253 Immunogeniciteten af og sikker-
heden ved vaccine IC51 (IXIARO®, 
JESPECT®) mod japansk encepha-
litis til børn i ikke-endemiske lande. 
Et ikke-kontrolleret, ikke-blindet 
fase III-FORSØG.

20090254 Forekomsten af postoperativ 
obstipation hos patienter med 
hoftefraktur.

20090255 Undersøgelse af hjertets metabo-
lisme efter åben hjertekirurgi med 
hjælp af et mikrodialyse kateter 
indlagt i hjertets venøse afl øb.

20090256 Bevægemønster og transittider i 
mavetarmkanalen hos patienter 
med systemisk sklerodermi.
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20090257 Cerebral respons hos idiopatisk 
fækal inkontinente behandlet med 
bilateral sakral nerve stimulation 
vurderet ved PET-scanning.

20090258 ESWL af solitære nyresten. Effekt 
af supplerende behandling med 
diuretikum og alfa-blokerende 
medicin.

20090259 Botulinum toksin A til tidlig be-
handling af nakke relateret besvær 
efter akut whiplash traume. En 
prospektiv, dobbeltblind undersø-
gelse.

20090260 Et randomiseret, dobbeltblindet, 
placebokontrolleret forsøg i fase 
III med parallelle grupper til vurde-
ring af effekten af og sikkerheden 
ved linagliptin (5 mg) administre-
ret peroralt én gang dagligt over 
24 uger hos patienter med ≥ 70 
år) med utilstrækkelig glykæmisk 
kontrol (HbA1c ≥ type 2-diabetes 
(alder  7,0) til trods for behandling 
med metformin og/eller sulfonylu-
rinstof og/eller insulin.

20090261 FEJLOPRETTET.

20090262 FEJLOPRETTET.
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