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Flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol for behandling av 
astma 
Kategori i MedNytt: Legemiddel 

Område i MedNytt: Lunge 

Generisk navn: flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol 

Handelsnavn: 

MT søker/innehaver: GlaxoSmithKline (1) 

Synonymer virkestoff: FF/UMEC/VI 

Synonymer indikasjon: Bronchial Asthma; Astma; Bronkialastma; Asthma bronchiale 

Status for bruk og godkjenning 

Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:  
 
 
 
 
 
 
 
Metoden omfatter en ny kombinasjon av kjente virkestoffer. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge, EU eller i USA, men er 
under vurdering hos det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA) og US Food and Drug Administration (FDA) (1). 

Forventet finansieringsordning  

Sykehus    ☐  

Blå resept  ☒  

Egenfinansiering ☐  

Usikkert       ☐  

 

Beskrivelse av den nye metoden  

Flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol er en kombinasjon av et glukokortikoid (FF), en langtidsvirkende muskarinantagonist 
(UMEC) og en langtidsvirkende beta-2-agonist (VI) som er formulert i et og samme inhalasjonspreparat til bruk en gang daglig. 

Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag (2) 

Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene som i perioder fører til sammentrekninger av muskulaturen i 
bronkialveggen og slimopphopning. Typiske symptomer er hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling. Tilstanden skiller 
seg fra kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) ved at den er reversibel. Prevalensen av astma i Norge er usikker, men det er 
anslått at om lag 10 % av befolkningen kan ha astma. Hvor mange som er aktuelle for trippelbehandling med FF/UMEC/VI er 
usikkert. 

Dagens behandling (3)  

Antiinflammatorisk behandling med inhalasjonsglukokortikoider utgjør grunnsteinen i moderne astmabehandling. Tidlig innsatt 
behandling øker mulighetene for normalisering av symptomer og lungefunksjon. Alle pasienter bør ha hurtigvirkende 
betareseptoragonist (SABA) til inhalasjon tilgjengelig som basisbehandling. Hvis tilleggsbehandling med 
inhalasjonsglukokortikoider (ICS) ikke gir rask bedring anbefales det å starte kombinasjonsbehandling med andre 
stabiliserende legemidler. Både langtidsvirkende beta-2-reseptoragonister (LABA) og leukotrienreseptorantagonister har 
egenskaper som kan virke komplementært til glukokortikoidbehandlingen.  Anti-IgE er aktuelt hos pasienter med alvorlig 
astma, eldre enn 6 år, med høyt plasma-IgE og der astma er ukontrollert selv med høye doser inhalasjonsglukokortikoider. 
Målet med astmabehandlingen er symptomkontroll for å opprettholde en tilnærmet normal lungefunksjon og å unngå alvorlige 
astmaanfall. 

Status for dokumentasjon 

Metodevurderinger eller systematiske oversikter -norske 

Ingen relevante identifisert 

Metodevurdering eller systematiske oversikter -internasjonale 

Nå Om 6 mnd Om 1 år Om 2årUklart

?
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Ingen relevante identifisert  

Metodevarsler  

Det foreligger minst ett internasjonalt metodevarsel: 

 Fluticasone furoate + umeclidinium + vilanterol: Trelegy · Asthma, inadequately controlled with dual steroid/beta 
agonist therapy. (07. februar 2017). [London]: Specialist Pharmacy Services, NHS. Hentet 29. mai 2017 fra 
https://www.sps.nhs.uk/medicines/fluticasone-furoate-umeclidinium-vilanterol/ 

Klinisk forskning 

Den antatt viktigste studien for vurdering av metoden er vist i tabellen under:  
Populasjon 
(N =antall deltagere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfall Studienummer* og 
fase 

Forventet 
ferdig  

Voksne pasienter med 
inadekvat kontrollert 
astma til tross for 
behandling med 
ICS/LABA 
(estimert n=2250) 

FF/UMEC/VI 
(100/31,25/25µg), 
(100/62,5/25 µg), 
(200/31,25/25 µg), 
(200/62,5/25 µg) 
 
Albuterol/sambutamol 
ved behov 

FF/VI (100/25 µg), 
(200/25 µg) 
 
Flutikason/salmeterol 
(FSC) (250/50 µg) 
 
Albuterol/salbutamol 
ved behov 

Forandring i FEV1 
fra baseline (uke 
24) 

NCT02924688 
Fase III 

Februar 2018 

*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov 

Hvilke aspekter kan være relevante for en metodevurdering 

Klinisk effekt  ☒  

Sikkerhet/bivirkninger  ☒  

Kostnader/ressursbruk  ☒  

Kostnadseffektivitet  ☒  

Organisatoriske konsekvenser  ☐  

Etikk ☐  

Juridiske konsekvenser ☐  

Annet ☐  
 

Hva slags metodevurdering kan være aktuell 

Hurtig metodevurdering ☒  

Fullstendig metodevurdering ☐  
 

Hovedkilder til informasjon  

1) Fluticasone furoate + umeclidinium + vilanterol : Specialist Pharmacy Service, NHS. [oppdatert 07. februar 2017]. 
Tilgjengelig fra: https://www.sps.nhs.uk/medicines/fluticasone-furoate-umeclidinium-vilanterol 

2) Brøgger J, et al Long-term changes in adult asthma prevalence. The European respiratory journal. 2003;21(3):468-
72. 

3) Bronkial astma, Norsk legemiddelhåndbok[27.01.2016]. Tilgjengelig fra: 
http://legemiddelhandboka.no/Terapi/14403?expand=1 

 
Se under arkfanen mer om oss for mer informasjon om prosess og prosedyre for metodevarsling.  

Første varsel 29.05.2017 
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