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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.
Siste pasients siste besøk ble gjennomført i USA den 28. mai 2015. Den 15. juli 2015 ble det
gjennomført en "Close Out Visit" her ved Rikshospitalet, og vårt senter er nå stengt. Siste
pasientbesøk her ble gjort 13. mars 2015. Studiens data er ikke analysert og sluttrapport foreliger
derfor ennå ikke. Følgelig kan en konklusjon ikke framstilles.
Sluttrapport ettersendes når denne foreligger.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Vi screenet 24 pasienter, hvorav 4 var "screen failure". Tyve pasienter gikk videre til en
screeningperiode, og av disse ble 16 ikke radomisert av ulike protokollgrunner. Fire pasienter ble
randomisert og 3 fullførte studien, og 1 avsluttet tidlig på grunn av bivirkninger. Studien ble
gjennomført i henhold til planen.
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