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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.
Trippel behandling med fluticasone furoate (FF), umeclidinium (UMEC), og vilanterol
(VI) resulterte i færre hendelser med moderate eller alvorlige KOLS forværrelser enn fluticasone
furoate–vilanterol eller umeclidinium –vilanterol i denne populasjonen. Trippel behandling
resulterte også i færre sykehusinnleggelser p.g.a. KOLS enn umeclidinium–vilanterol.
Det ble ikke identifisert noen nye eller uventede sikkerhets funn for FF/UMEC/VI i denne studien
med tanke på kjente klasse effekter med ICS (Inhaled CorticoSteroids), LAMAs
(Long-Acting-Muscarine-Antagonist), and LABAs (Long-Acting-Beta-Agonist) og denne
pasientpopulasjonen med moderate til alvorlige KOLS pasienter.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Denne studien ble gjennomført i henhold til opprinnelig søknad, plan for gjennomføring, "Good
Clinical Practices (GCPs)" og GlaxoSmithKline Standard Operating Procedures (SOPs) for alle
involverte prosesser inkludert arkiveringen av essensielle dokumenter.
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