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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.
Dette var en ikke-intervensjonsstudie studie med rivaroksaban sammenliknet med standard
antikoagulasjon hos 5142 pasienter med akutt DVT med eller uten lungeemboli.
Hovedmålet var å analysere langtids-sikkerhet ved bruk av rivaroksaban til behandling av akutt DVT
i vanlig klinisk praksis.
Det total antallet av primære endepunkts-variabler av alvorlig blødning, symptomatisk
tilbakevendende VTE og totaldødelighet var lav i begge behandlingsgruppene, men lavere rater av
disse hendelsene ble observert for rivaroksaban-behandling, sammenliknet med standard
antikoagulasjons-behandling. Imidlertid var pasientpopulasjonenes karakteristika i utgangspunktet
signifikant forskjellige med hensyn til alder, nedsatt nyrefunksjon og aktiv kreftsykdom. En
propensity score-stratifisert analyse av de primære endepunkts-variablene viste lik sikkerhet og
effektivitet i rivaroksaban- og standard antikoagulasjons-gruppene. Funnene i rivaroksaban-gruppen i
denne studien er konsistente med funnene fra fase 3 EINSTEIN-DVT studien, hvilket bekrefter at
resultatene i denne studien kan overføres til pasienter som behandles i vanlig klinisk praksis.
Pasienter i behandlingsgruppen som fikk rivaroksaban hadde kortere sykehusopphold (målt som
initial lengde på sykehusopphold), sammenliknet med pasienter som fikk standard antikoagulasjon.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Totalt ble det mellom 2012 and 2015 inkludert 5158 pasienter i 21 land (Europeiske land +
IsraelandCanada). In Norge ble det inkludert 85 pasienter; 14 ved Oslo universitetssykehus, 17
vedBærumSykehus og 54 pasienter ved Fredrikstad Sykehus.
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