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Dagorden Referat 

 Velkommen 
 

 TARGET-ABC – første patienter og erfaring med 
implementering 

 
 

 Kort præsentationsrunde 
 
 

 Patienternes perspektiv 
 
 
 

 
 

 

 Status på CORTICO:COP 
 
 

 Eosinophil pathway blockade hos patienter med 
genetisk kortikosteroid sårbarhed – et randomiseret 
studie med IL5α blokade intervention 

 

Julie Janner og Mia Moberg bød velkommen 
 
PhD stud. Josefin Eklöf gav opdatering på sit studie. De første 
patienter er inkluderet på Gentofte, Herlev og Bispebjerg. Et 
enkelt inklusionskriterie er ændret, således at patienterne ikke 
længere skal have haft eksacerbation behandlet med 
Prednisolon, men i stedet behandlet med antibiotika.  
 
 
Patientrepræsentant Merete Raaschou fortalte om sine 
oplevelser i sundhedsvæsenet i forbindelse med at få 
diagnosen KOL, som hun beskrev som en lavstatus sygdom. 
Fortale om, hvor vigtigt det er at blive set som menneske og 
ikke bare patient. Merete har stillet sig selv til rådighed for 
studerende inden for sundhedsvæsenet.  
 
 
PhD stud. Pradeesh Sivapalan gav opdatering på sit studie. 
Planen er at inklusionsfasen kan afsluttes til sommer.  
 
Jens-Ulrik Stærh Jensen gav opdatering på studie om anti-IL5 til 
patienter med KOL, som har ≥2 indlæggelseskrævende 
eksacerbationer. Protokol er indsendt til AstraZeneca.  
 



 
 

 Status på AIR 
 
 
 
 
 
 
 

 Pga tidspres udgik diskussion om 
rygestopintervention. Det bliver taget op til næste 
møde, hvor specialister inden for rygestop vil blive 
inviteret. 

 
 

 Næste møde bliver i slutningen af august i Aalborg 
hos overlæge Ulla Møller Weinreich 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kristoffer Marså gav opdatering på AIR. Der er indsendt 
ansøgning til VEK. Der skal sendes ansøgning til datatilsynet.  
Vi talte om, at man kunne overveje en opfølgning efter 12 
måneder, i stedet for at afslutte studiet efter 6 måneder.  
Vi diskuterede det primære endepunkt HADS.  

 

  

 

 

 


