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2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Det var registrert 4.688 personer i FH-registeret på studietidspunktet, hvorav 113 observerte dødsfall.
Hjerte- og karsykdom var dødsårsak hos 46 % av disse pasientene, mens 30.1 % døde av
kreft. Gjennomsnittlig alder ved dødstidspunktet var 62.2 år hos personene som døde av hjerte- og
karsykdom. Fordelt på kjønn var gjennomsnittlig alder for hjerte- og karrelatert død henholdsvis 67.2
år for kvinner og 57.2 år for menn. Ved å se nærmere på hva som forårsaket hjerte- og karrelaterte
dødsfall fant vi at hjerteinfarkt var hovedårsak til 71.2 % av dødsfallene. FH-pasienter i alderen 0-59
år høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom sammenliknet med den generelle norske
befolkningen.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Masterprosjektet ble gjennomført i henhold til søknad, prosjektbeskrivelse og gjennomføringsplan.
Prosjektnummer 2011/1343 "Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær
hyperkolesterolemi" bygger på dette prosjektet og er fremdeles pågående. Vi viser også til REKs
vedtak med referanse 2012/2008/REK, deres dato 20.12.2012 hvor sammenkobling av prosjektene er
beskrevet.

Lenke til eventuell publikasjon

https://www.duo.uio.no/handle/10852/28567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25468658
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