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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.
For pasienter med atrieflimmer som hadde gjennomgått PCI viste studieresultatene en signifikant
lavere risiko for klinisk relevant blødning ved bruk av dobbel antitrombotisk behanding (dabigatran
etexilat og en P2Y12 inhibitor) sammenlignet med trippel antitrombotisk behandling (warfarin , en
P2Y12 inhibitor og aspirin).
I tillegg var det ingen signifikant forskjell i forekomst av tromboemboliske hendelser mellom gruppen
som fikk behandling med dobbel antitrombotisk terapi (begge dosene av dabigatran testet samlet) og
de som fikk trippel antitrombotisk terapi, men studien hadde ikke tilstrekkelig styrke til å teste dette
med sikkerhet og resultatene må derfor tolkes med forsiktigeht.
Når det gjelder sikkerhetsprofilen for dabigatran etexilat i denne studiepopulasjonen er den i
overensstemmelse med tidliegere studieresultater for dette legemidlet.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Protokoll ble revidert to ganger etter initiell protokoll. Grunnen til revideringen var at
rekrutteringen globalt ikke gikk som planlagt og antall pasienter totalt i studien ble derfor redusert.
Dette fikk også innvirkning på planlagt primære endepunkter som gikk fra effekt og sikkerhet til å
bare se på sikkerhet.
Norge rekrutterte allikevel i henhold til den initielle planen.
I tillegg ble det i løpet av studien bestemt å samle inn flere opplysninger knyttet til revaskularisering.
Den uavhengige komiteen ønsket å se på revaskulariseringsprosedyrene for å være sikker på at
de ikke var planlagte.
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