
 

Forskningsprojekter *  Neonatalklinikken 
Titel Opstart Forven- 

tet slut 
Projektansvarlig på GN N* 

ETTNO  (Transfusionsgrænser hos børn <1000 g) 2011 2016 Jes Reinholdt 0 

Babylux (Mobil Optisk Neuromonitor) 2014 2016 Gorm Greisen 0 

Neomune (Early Milk and microbiota to improve later 
immunity) 

2013 2017 Sandra Meinich 
Petersen 

4 

NORD trial 2014 2016 Christian Heiring 5 

PPHN 2014 2018 Steen Hertel 1 

SafeBoosC 2010 2018 Gorm Greisen 0 

Probiotica og NEC 2010 2015 Gorm Greisen 0 

Protein i modermælk 2011 2015 Elisabeth Iyore 0 

Dopamin og hjernens autoregulation 2011 2016 Vibeke Eriksen 0 

Asthma hos voksne for tidligt fødte  2012 2015 Gorm Greisen 0 

Pålidelighed af cerebral oximetri 2012 2015 Bjørn Andresen 0 
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N* = antal GN-børn som deltog i projektet. GN-børn betyder børn som har været indlagt på 

neonatalklinikken i 2014. Deltagelse i projektet betyder at barnet er undersøgt eller behandlet i forbindelse 

med forskningsprojektet, forældrene har bidraget med at svare på spørgeskema eller lignende, eller hvor 

der er uddraget kliniske data fra barnets journal.  

 

Klinikken havde 6 fuldtidsforskere i 2014.  

Janne Weis afsluttede sit phd-studie og arbejder med familie-orienteret behandling og omsorg. Ragnhild 

Maastrup forsvarede sin disputats ved Lunds universitet og arbejder fortsat med amning af tidligt fødte 

børn. Simon Hyttel-Sørensen og Anne-Mette Plomgaard er phd-studerende og arbejder med SafeBoosC – 

en afprøvning af cerebral oximetri kombineret med en behandlingsvejledning hos ekstremt tidligt fødte 

børn med fokus på nær-infrarød spektroskopi med et randomiseret klinisk forsøg som styres fra 

Neonatalklinikken og inddrager 7 andre neonatalafdelinger i Europa. Det randomiserede forsøg blev 

afsluttet og det primære outcome er publiceret. 2 års efterundersøgelsen pågår. Mie Seest Dam og Sandra 

Meinich Petersen er phd-studerende i NEOMUNE-forskningsnetværket som styres fra NEXS Københavns 

Universitet, støttet af det strategiske forskningsråd. 

 

Neonatalklinikken deltog fortsat i en tysk multicenter randomiseret afprøvning af forskellige grænser for 

blodtransfusion til børn med fødselsvægt under 1000 g, hvor det også nu drejer sig om opfølgning ved 2 års 

alder. 

 

Som noget nyt er Joan Neergaard Larsen  og Natacha Dennig Nielsen  ansat som forskningssygeplejersker, 

dvs de kan bruge 1 dag om måneden på forskning og derudover ved særlig aftale og eventuelt ekstern 

financiering.    

 

Forskningsudvalget mødes cirka hver anden måned. I forbindelse med revision af administrationen af 

forskningsmidler har klinikken fået en forskningsfond, bestyrelsen udgøres af Steen Hertel, Mette 

Andersen og Gorm Greisen.  
Link til vores hjemmeside er: Forskning(direkte til Forskning) 

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/neonatalklinikken/forskning/Sider/default.aspx

