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Hospitalernes samarbejde med 
Rusland 

I forlængelse af aktuel orientering til regionsrådet om situationen i Ukraine har 

Peter Westermann (F) stille opfølgende spørgsmål, som hermed besvares. 

Spørgsmålet lyder: 

 

Jeg vil gerne vide mere om status og fremtidsudsigter på de nævnte hospitals-

samarbejder:  

“Det viser sig, at det kun er tre hospitaler i Region Hovedstaden, som har 

samarbejder med partnere fra Rusland. Det drejer sig primært om forsknings-

samarbejder. Konkret er der aktuelt et samarbejde på Amager og Hvidovre 

Hospital, to samarbejder på Region Hovedstadens Psykiatriske Hospital og 15 

samarbejder på Rigshospitalet.” 

Svar: 

Amager og Hvidovre Hospital, Region Hovedstadens Psykiatriske Hospital og 

Rigshospitalet har henholdsvis 1, 2 og 15 samarbejder med samarbejdspart-

nere fra Rusland. Al samarbejde er oplistet i skemaerne herunder, inkl. beskri-

velse af status og fremtidsudsigter for de enkelte samarbejder.  

De andre hospitaler og virksomheder i Region Hovedstaden har ingen nuvæ-

rende eller planlagte samarbejder med Rusland. 
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Region Hovedstadens samarbejder med Rusland 

Amager og Hvidovre Hospital 

(Forventet) 

Startdato 

(Forventet) 

Slutdato 

Samarbejdspartner Samar-

bejdsom-

råde 

(Ca.) Februar 

2018  

Der arbejdes på 

at sætte samar-

bejdet på pause 

Vasilenko Clinic of internal dis-

eases propedeutics, gastroen-

terology and hepatology, Seche-

nov University, Moscow, Rus-

sian Federation  

Kronisk 

pankreatit 

(I Scandi-

navian-

Baltic Pan-

creatic 

Club Fo-

rum of Ex-

cellence) 

 

 

Region Hovedstadens Psykiatriske Hospital 

(Forventet) Start-

dato 

(Forventet) Slut-

dato 

Samarbejdspart-

ner 

Samarbejdsom-

råde 

2014 2022 Russisk forsker Forskningsprojek-

tet, SAFE-II, der 

undersøger for-

skellige aspekter 

vedr. døgnrytmer 

hos personer med 

depression.  

Ikke oplyst Ikke oplyst Russisk statsbor-

ger ansat i en PhD 

NIMH 

En betydelig del af 

PhD-forløbet vil 

finde sted på NIMH 

(USA), og i den pe-

riode vil pågæl-

dende være ansat 

af NIMH.  
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Rigshospitalet 

Forventet) 

Startdato 

(Forventet) 

Slutdato 

Samarbejds-

partner 

Samarbejdsområde 

0kt 2020 24.6.2022 Læge fra Mo-

skva 

Masterstuderende i MHD (ma-

ster of headache disorders) på 

Københavns Universitet  

1.4.2021 30.6.2022 I.M Sechenov 

First Moscow 

State Medical 

University 

Professor (Afd. for Hjerne- og 

Nervesygdomme, Rigshospita-

let) ulønnet tilknyttet det an-

førte russiske hospital som “vi-

siting” (adjungeret) professor.  

2011 2031 Professor i 

Ekaterinburg 

Hovedpineforskning 

Oktober 2021 Januar 2024 Firmasponso-

reret study 

(Merck) med 4 

russiske aktive 

sites 

Protokol MK-7684A-004 til ma-

lignt lymfom (NCT05005442) 

Oktober 2021 Januar 2024 Firmasponso-

reret study 

(Janssen) med 

4 russiske ak-

tive sites 

Protokol LYM1002 til lymfom 

og CLL (NCT04876092) 

September 

2019 

Januar 2024 Firmasponso-

reret study 

(Novartis) med 

3 russiske ak-

tive sites 

Protokol ADORE til myelofi-

brose (NCT04097821) 

28/02/2021 Ingen slutdato Johnson & 

Johnson (Ma-

terialise) 

Kæbekirurgi * 

Igangværende  Ingen slutdato FSBI Gama-

leya, Moscow, 

Russia 

(+3 klinikker, 

men aftale 

med Gama-

leya) 

2019-2021 ‘CARE’ EU Horizon 

2020 finansieret forskningspro-

jekt med fokus på at etablere 

samarbejde mellem EU og 

Rusland inden for HIV, Hepati-

tis og TB forskning. 

 

2021 – HIV, Hepatitis, TB og 

COVID19 forskning – Euro-

SIDA/RESPOND (prospektivt 

observations kohorte studie) 
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Igangværende  Ingen slutdato Novgorod Cen-

tre for AIDS 

prevention and 

control (Veliky, 

Novogorod) 

HIV, Hepatitis, TB og CO-

VID19 forskning – Euro-

SIDA/RESPOND (prospektivt 

observations kohorte studie) 

Igangværende  Ingen slutdato Department of 

Phthisiology 

and Pulmonol-

ogy, Samara 

State Medical 

University of 

Minzdrav of 

Russia, Sa-

mara. 

HIV, Hepatitis, TB og CO-

VID19 forskning – Euro-

SIDA/RESPOND (prospektivt 

observations kohorte studie) 

 Igangværende  Ingen slutdato Botkin Hospital 

of Infectious 

Diseases 

HIV, Hepatitis, TB og CO-

VID19 forskning – Euro-

SIDA/RESPOND (prospektivt 

observations kohorte studie) 

 Igangværende  Ingen slutdato Academician 

I.N.Blokhina 

Nizhny Novgo-

rod Scientific 

Research Insti-

tute of Epide-

miology and 

Microbiology 

HIV, Hepatitis, TB og CO-

VID19 forskning – Euro-

SIDA/RESPOND (prospektivt 

observations kohorte studie) 

Igangværende  Ingen slutdato Centre for 

HIV/AIDS & 

and infectious 

diseases, Kali-

ningrad 

HIV, Hepatitis, TB og CO-

VID19 forskning – Euro-

SIDA/RESPOND (prospektivt 

observations kohorte studie) 

Igangværende  Ingen slutdato Russiske hos-

pitaler 

Afdeling for Hjerne- og Nerve-

sygdomme: Data Monitoring 

Committee for et klinisk forsøg 

gennemført af et medicinal-

firma, hvori der er russiske 

hospitaler involveret som for-

søgssteder. 

Maj 2019. Samarbejde 

afsluttet med 

indsendelse 

af artikel d. 

1.2.2022 til 

BJOG. Under 

review.  

 

Rigshospitalet 

har modtaget 

forespørgsel 

om yderligere 

forsknings-

samarbejde. 

Lektor på Ka-

zan State Me-

dical Academy 

of CME og 

onko-gynæko-

log på Kazan 

Regional Can-

cer Center, 

Rusland. 

Validering af model til at risi-

kostratificere udfyldninger på 

æggestokkene på anonymise-

ret data fra Kazan Regional 

Cancer Center.   
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Dette er sat 

på stand by, 

og Rigshospi-

talet fortsæt-

ter ikke sam-

arbejdet på 

nuværende. 

 * Afdeling for Kæbekirurgi har omfattende samarbejde med brug af patientspecifikke 

løsninger (guides og implantater) med J&J og deres samarbejdspartner Materialise. 

Materialise har 40 mennesker (ingeniører) på kontor i Kiev, der arbejder med design 

af de implantater, som afdelingen blandt andet bruger inden for kæbekirurgi (ortodon-

tisk-kirurgi, rekonstruktion, korrektion af posttraumatiske, men tillige med rekonstrukti-

oner inden for hoved-halskræft etc.) Kontoret er nu lukket. Afdelingen er i kontakt med 

begge firmaer, og man forsøger at kompensere for de udfordringer situationen i Ukra-

ine skaber, men forudser mulige forsinkelser på blandt andet design, der kan forsinke 

produktionen af implantater. 


