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Dobbel platehemming i 6 eller 12
måneder etter STEMI (2012/135)

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Studien inkluderte 1100 pasienter med gjennomgått akutt hjerteinfarkt, behandlet med utblokking av
en kransåre. Etter 6 mnd ble 870 pasienter randomisert til enten å bruke to platehemmere ytterligere 6
mnd, eller kun en platehemmer videre på ubestemt tid. Det primære endepunktet død, hjerteinfarkt, ny
revaskularisering , slag eller alvorlig blødning var likt for begge grupper, med en trend i retning av
bedre resultat for gruppen med 6 mnd behandling (4,8% vs. 6,6% hendelser). Statistisk var denne
gruppen overbevisende ikke underlegen (non-inferior) sammenliknet med 12 mnd
behandling. Studien underbygger at det er trygt å fjerne en platehemmer etter 6 mnd, også hos
pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Studien ble gjennomført i henhold til fastlagt plan. Totalt 34 pasienter ble inkludert ved
Rikshospitalet, som var det eneste norske senter som bidro til studien. Studien ble presentert som
hotline ved den store amerikanske hjertekongressen ACC i november 2017, og er nå under vurdering
for publikasjon. Vedlegger presentasjonen fra ACC. Straks studien er publisert vil publikasjonen
vedlegges dette skjema.
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