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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.
Studiens primære endepunkt ble oppnådd med statisktisk signifikans.
Totalt sett viste studien at budesonid/formoterol fumarat MDI 320/9.6 mikrogram, administrert to
ganger daglig, sammenlignet med formoterol fumarat MDI 9.6 mikrogram, administrert to ganger
daglig, var effektiv i forhold til forberdert lungefunksjon, symptomer og reduserte KOLS
eksaserbasjoner (forverrelser) hos pasienter med moderat til svært alvorlig KOLS.
MDI = Metered Dose Inhaler (Inhalasjonsspray)
Studien viste en liten dose-respons for budesonid/formoterol fumarat MDI 320/9.6 mikrogram på
FEV1-nivå om morgenen og antall moderate eller alvorlige KOLS eksaserbasjoner.
Budesonid/formoterol fumarat MDI 320/9.6 mikrogram og budesonid/formoterol fumarat MDI
160/9.6 mikrogram ble godt tolerert og det ble ikke funnet nye eller uventede sikkerhetsfunn. Det
ble ikke sett dose-relatert økning i uønskede hendelser.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Studien har gått som planlagt i forhold til opprinnelig søknad og påfølgende endringssøknader til
REK.
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