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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Studien ble gjennomført etter plan. Totalt i studien ble det inkludert 2466 pasienter. St. Olavs hospital
var eneste norske sykehus som deltok i studien og her ble 23 pasienter inkludert. "Primary safety
enpoint" var det sammensatte endepunktet kardial død, hjerteinfarkt eller stenttrombose. "Primary
efficacy endpoint" var klinisk drevet "target vessel revascularization."
Etter 390 dager hadde "Primary safety enpoint" funnets sted hos 9.5% i DES-gruppen og hos 12.9% i
BMS gruppen (p< 0.001). I samme periode hadde "Primary efficacy endpoint" funnet sted hos5.1% i
DES-gruppen og hos 9.8% i BMS-gruppen (p< 0.001).
Konklusjonen på studien var at hos pasienter med økt risiko for blødning var en biolimus-stent bedre
enne enn bare metal stent både i forhold til sikkerhet og effekt.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjektet ble gjennomført etter plan. Analyse av data for subpopulasjoner pågår fortsatt og nye
publikasjoner vil komme, men hovedpublikasjonen var i NEJM i oktober 2015.
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4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK
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