
Kvinder mellem 18 og 50 år med Turner syndrom søges til 

forskningsprojekt 

    

Endokrinologiske, kardiovaskulære, farmakologiske og fysiologiske aspekter ved 

kønshormonbehandling ved Turner Syndrom – forsøg 1 

 

 

Du kan deltage i dette forskningsprojekt hvis du:  

 

1. Har Turner syndrom og får behandling med østrogen 

 

2. Har lyst til at deltage i et projekt, der forsøger at finde den optimale dosering af 

østrogenbehandling til kvinder med Turner syndrom 

 

 

Vi vil undersøge, hvilken dosis af hhv. gel og tablet, der svarer til den samme mængde østrogen.   

Det er vigtig og hidtil ukendt viden, der kan bruges til at sammenligne fordele og ulemper ved 

tablet- og gelbehandling på lang sigt.  

 

Samlet forløber projektet over 35 dage. Du siger ja til at møde op til forsøgsdag på hospitalet i alt 4 

gange. Som forsøgsdeltager bliver du tilfældigt udvalgt til at modtage østrogenbehandling som 

enten tablet eller som gel i 14 dage. Herefter vil der være en periode på 7 dage, hvor du ikke skal 

have østrogenbehandling. Efter de 7 dage skal du igen have østrogenbehandling i 14 dage; Du skal 

her have østrogen på tablet, hvis du fik gel i første forsøgsperiode, og du skal have gel, hvis du fik 

tablet i første forsøgsperiode.  

I løbet af forsøget, skal du have samme dosis østrogen, som du får i forvejen og efter forsøget skal 

du gå tilbage til din vanlige behandling med østrogen.  

 

Du vil efter endt forsøgsdag modtage svar på dine undersøgelser per brev hvis du ønsker det. Og der 

vil være mulighed for, at vi kontakter din vanlige behandler med oplysninger, der kan optimere din 

behandling, hvis du ønsker det.  

 

Vi refunderer alle omkostninger i forbindelse med transport til og fra forsøgsdagene og der er 

mulighed for at få en overnatning på hotel i Skejby fra dagen før alle forsøgsdage. 

 

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk komite, projektnummer: 1-10-72-9-20 og 

Lægemiddelstyrelsen: 2019-001881-14. 

 

Har du interesse i projektet, kontakt da venligst: 

Læge og Ph.d.-studerende  

Camilla Mains Balle 

Klinik for Hormon- og Knoglesygdomme 

Aarhus Universitetshospital, Skejby 

E-mail: auh.hok.turner.projekt@rm.dk 

Telefon: 24 67 04 56, man-fre kl. 10-14. 


