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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.
Clinical Study Report - synopsis, er konfidensiell. Det henvises derfor til clinicaltrials.gov hvor
studiens resultater og konklusjoner vil bli offentliggjort.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Både basestudie REK ref. 2013/1577, og forlengelsesstudie REK ref. 2016/99, ble utført i
henhold til studieprotokoll og protokoll amendment frem til de ble stoppet som følge av en
anbefaling fra en ekstern dataovervåkningskomité som vurderte nytte/risiko gjennom en interim
sikkerhetsanalyse. Viser til memo innsendt 8. mars 2018 for både base- og forlengelsesstudie.
Siste studiebesøk på verdensbasis ble utført 17. april 2018.
På verdensbasis ble 1454 studiedeltakere randomisert, hvorav 1451 fikk studiebehandling. I
Norge ble både base- og forlengelsesstudie utført ved to studiesentre, mot opprinnelig planlagt
fire. 18 deltakere ble inkludert, mot opprinnelig planlagt 25.
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