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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
Det primære målet i dette prosjektet var å sammenligne effekt av semaglutide 1.0 mg s.c. vs.
placebo, som tillegg til SGLT2-hemmer alene eller i kombinasjon med metformin eller SU.
Behandlingstid var 30 uker.
Effekt ble evaluert ved å vurdere endring i HbA1c fra baseline og etter 30 ukers behandling.
Prosjektet startet i Mars 2017 og sluttrapporten var ferdig i februar 2019 med følgende
konklusjoner:
Semaglutide 1,0 mg s.c viste superior forbedring i glykemisk kontroll
samt vektreduksjon sammenlignet med placebo som tillegg til SGLT2-hemmer alene eller i
kombinasjon med metformin eller SU.
Behandling med Semaglutide 1.0 mg s.c. i kombinasjon med SGLT2-hemmer viste at dette var
sikkert og godt tolerert.
Effekt og sikkerhetsprofil av Semaglutide var i overensstemmelse med resultater fra tidligere fase
3 studier i SUSTAIN porgrammet.
Resultatene i denne studien støtter den gunstige nytte-risiko vurdringen fra andre fase 3 studier i
SUSTAIN programmet.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Studien ble gjennomført i henhold til opprinnelig søknad og plan for gjennomføring og i henhold
til insendte endringsmeldinger. Studien ble gjennomført i 6 land. I Norge ble 27 deltagere
randomisert på 4 site, noe som var litt mindre enn hva som ble estimert ved oppstart da 30
deltagere på 6 site var planlagt i Norge.
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