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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.
På grunn av gjentatte forsinkelser er ovennevnte studie ennå ikke startet, til tross for godkjenning fra
komiteen 17. mars 2014.
Det ble besluttet av Novartis den 15. mai 2015 å ikke gå videre til fase II i denne fase Ib/II studien.
Beslutningen ble tatt fordi man ikke oppnådde forventede resultater etter at 38 pasienter hadde mottatt
behandling i fase Ib-delen.
Norge (Oslo universitetssykehus) skulle kun delta i fase II delen.
Se vedlagt Early termination of trial notification for en mer detaljert beskrivelse av bakgrunnen for
ikke å gå videre til fase II.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Ikke aktuelt.

3. Vedlegg

#

Type

Filnavn

1.

Sluttmelding /
publikasjon

CMEK162X2203 Early
27.05.15
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