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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?
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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.
Under en planlagt gjennomgang av studiedata for de pågående studiene i klinisk
utviklingsprogrammet GED-0301, vurderte den uavhengige, eksterne
dataovervåkningsutvalget (DMC) total fordel / risiko. DMC har fastslått at det var mangel på
positiv klinisk effekt, og at den kliniske studien derfor skulle avbrytes, siden den generelle
fordelen / risikoen ikke rettferdiggjorde videreføring av studiene. Det bør bemerkes at
anbefalingen om å avslutte studien ikke var på grunn av nye oppståtte sikkerhetsfunn.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Celgene har akseptert DMC sin avgjørelsen, og studien GED-0301-CD-004 vil derfor heller
ikke bli initiert.
Datoen for studiens slutt, Last Patient Last Visit i Norge var 23 November 2017, og globalt var den 4
January 2018.
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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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