
 

“Severe asthma – a clinical challenge” 
En opdatering på udredning og behandling af svær astma 
 

Dato og tid:  Tirsdag den 19. september 2017 kl 15.30 – 19.00 
Mødested: Hotel Scandic Århus City, Østergade 10, Århus C 
Målgruppe:  Læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner 
Tilmelding:   Senest den 8. september til annette.holm@astrazeneca.com 
 
AstraZeneca har i samarbejde med Overlæge Tina Skjold, Århus Universitetshospital, sammensat et 
spændende program med fokus på den svære astma patient:  
Vi kommer både omkring udredning og behandling af svær astma, danske referenceværdier for 
lungefunktion samt sygeplejerskens rolle hos patienter med svær astma – set med internationale 
øjne. 
 

Moderator: Overlæge Tina Skjold, Århus Universitetshospital 
 

Program: 
Kl 15.30-15.45:  Registrering samt kaffe/the, frugt og kage 
 

Kl 15.45-16.00:  Produktnyt 
  v/Key Account Manager Annette Holm, AstraZeneca  
 

Kl 16.00-16.45: Udredning og behandling af svær astma samt fænotyper 
   v/1. reservelæge, ph.d. Anne-Sofie Bjerrum, Århus Universitetshospital. 
 

Kl 16.45-17.15:  Differentialdiagnoser samt biologisk behandling til svær astma  
  v/overlæge, ph.d. Tina Skjold, Århus Universitetshospital. 
 
Kl 17.15-17.30:  Pause – let traktement. 
 

Kl 17.30-17.55:  Danske referenceværdier for lungefunktion  
  v/1. reservelæge, ph.d.stud. Lars Kristensen, Århus Universitetshospital. 
 

Kl 17.55-18.55:  The role of the specialist nurse in severe asthma clinic 
Focus will be on multidimensional assessment of airway pathophysiology, 
comorbidities, risk factors and self management behavior, and on tailoring nurse 
led interventions to the results of the assessment and working collaboratively 
within a multidisciplinary team. 

   v/professor, sygeplejerske Vanessa McDonnald, Australien. 
 

Kl 18.55- 19.00: Afrunding af dagen 
  v/overlæge, ph.d. og moderator Tina Skjold, Århus Universitetshospital.
   

Med venlig hilsen 
AstraZeneca A/S 
Nordic-Baltic MC 
 
Annette Holm     
Key Account Manager       

:  annette.holm@astrazeneca.com   
:  2374 8154     

 
Når du tilmelder dig dette møde, indsamler AstraZeneca dine personoplysninger (fx navn, e-mail). Formålet med indsamlingen er at administrere og bekræfte din 
deltagelse i mødet. AstraZeneca opbevarer dine oplysninger i en periode på 6 måneder fra den dato, hvor mødet finder sted. Ved at kontakte os skriftligt, kan du 
anmode om kopi af de oplysninger, som AstraZeneca har om dig, og/eller anmode om korrektion af dine oplysninger. Ved at sende os dine oplysninger, accepterer du 
behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet. 
 
Se pligttekst på bagsiden 
 
Arrangementet vil blive anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter AstraZenecas opfattelse i 
overensstemmelse med reglerne på området, selvom arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI. 
 

DK-1782-06-17-RIA 



 

Reklamebekendtgørelsens § 1, stk. 3 definition af sundhedspersoner: ”Ved sundhedspersoner forstås læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, 
veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag.” 
 
Indikationer: Astma: Symbicort Turbuhaler  er indiceret til voksne og unge  (12 år og derover)  til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af en kombination 
(inhalationskortikosteroid og langtidsvirkende β2-adrenoceptoragonist) er hensigtsmæssig: Hos patienter, der ikke er velkontrolleret på inhalationskortikosteroider og 
korttidsvirkende β2-adrenoceptoragonister ved behov eller hos patienter, der allerede er velkontrolleret på både inhalationskortikosteroider og langtidsvirkende β2-
adrenoceptoragonister. . KOL: Symbicort Turbuhaler  er  indiceret tilvoksne i alderen 18 år og derover til symptomatisk behandling af patienter med KOL med FEV1 < 
70% af forventet normalværdi (post-bronkodilator) og med eksacerbation i anamnesen på trods af regelmæssig bronkodilatorbehandling.  
 
Administration: Til inhalation 
 
Dosering: Astma: Individuel dosering. Symbicort Turbuhaler bør ikke anvendes ved initial behandling af astma. Der er to måder, at behandle med Symbicort på: A. 
Vedligeholdelsesbehandling: Symbicort tages regelmæssigt som vedligeholdelsesbehandling med en separat hurtigvirkende bronkodilator til anfaldsbrug. Anbefalede 
doser: Voksne (fra 18 år): Basis 1-2 inhalationer 2 gange daglig dog højst 8 inhalationer daglig.  Unge (fra 12-17 år): 1-2 inhalationer 2 gange daglig.  Børn (fra 6 år): 
Der findes en lavere styrke (80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation) til børn mellem 6 og 11 år.. Børn under 6 år: bør ikke anvendes, da der kun foreligger begrænsede 
data. B. Vedligeholdelses- og behovsbehandling: Symbicort Turbuhaler tages regelmæssigt som vedligeholdelsesbehandling og yderligere Symbicort efter behov ved 
symptomer. Dette bør specielt overvejes hos patienter med utilstrækkelig astmakontrol og hyppig behov for anfaldsmedicin eller tidligere astmaeksacerbationer, som 
har krævet medicinsk intervention. Anbefalede doser: Voksne og unge (fra 12 år): Basis 1-2 inhalationer 2 gange daglig. Ved symptomer øges dosis til højst 6 pr. gang 
og højst 12 dagligt i en kortere periode. Ved mere end 8 inhalationer daglig over længere tid, kontaktes lægen. Børn under 12 år: Symbicort vedligeholdelses-og 
behovsbehandling anbefales ikke til børn.  KOL: Anbefalede doser: Voksne: 2 inhalationer 2 gange daglig.  Det er vigtigt at instruere patienten i korrekt anvendelse af 
Turbuhaler.  
 
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstofferne. Indeholder lactose.  
 
Advarsler og forsigtighedsregler: Ved behandlingsophør bør dosis nedsættes gradvist og bør ikke stoppe pludseligt. Hvis behandlingen ikke er effektiv eller 
overstiger den højest anbefalede dosis af Symbicort, bør lægen kontaktes. Alvorlige astma relaterede bivirkninger og eksacerbationer kan forekomme under behandling 
med Symbicort. Patienterne skal rådes til at fortsætte behandlingen, men søge læge hvis astmasymptomerne forbliver ukontrollerede eller bliver værre efter Symbicort 
er initieret.Som ved anden inhalationsbehandling kan der forekomme paradoks bronkospasme med akut øget hvæsende vejrtrækning og åndenød efter inhalation. 
Systemisk påvirkning kan opstå efter anvendelse af inhalationskortikosteroid, især ved høje doser givet i længere perioder. Dette er langt mindre sandsynligt ved 
inhalationsbehandling, end ved peroral behandling.Eventuel systemisk påvirkning kan omfatte Cushings syndrom. Det anbefales at følge væksten jævnligt hos børn i 
langtidsbehandling med inhalationskortikosteroid. Mulige påvirkninger af knogletæthed bør overvejes, specielt hos patienter, der indtager høje doser over længere 
perioder og med sammenfaldende risikofaktorer for osteoporose. Der bør udvises forsigtighed ved igangsættelse af behandling med Symbicort, hvis det antages, at 
tidligere brug af systemiske steroider har ført til nedsat binyrebarkfunktionen. Efter seponering af behandlingen med oralt steroid kan det vare længe, før der opnås 
bedring, og når patienter, der er afhængige af orale steroider, overføres til budesonid til inhalation, kan de fortsat have en øget risiko for nedsat binyrebarkfunktion i 
længere tid. Langtidsbehandling med høje doser af inhalerede kortikosteroider, især når de overstiger de anbefalede doser, kan også føre til klinisk signifikant 
undertrykkelse af binyrebarkfunktionen. Brat seponering af supplerende behandling med systemiske steroider eller inhaleret budesonid bør undgås. Ved skift fra oralt 
lægemiddel til Symbicort Turbuhaler vil patienten opleve en generelt lavere systemisk påvirkning af steroider, hvilket kan udløse allergiske eller reumatiske symptomer 
såsom rhinitis, eksem og muskel- og ledsmerter. For at minimere risikoen for candidainfektioner i mund og svælg, bør patienten skylle munden med vand efter 
inhalation af vedligeholdelsesdosis.Symbicort bør administreres med forsigtighed hos patienter med thyrotoksikose, fæokromocytom, diabetes mellitus, ubehandlet 
hypokaliæmi, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, idiopatisk stenosis subvalvularis aortae, alvorlig hypertension, aneurisme eller andre alvorlige kardiovaskulære 
lidelser som iskæmisk hjertesygdom, hjertearytmier eller svær hjerteinsufficiens. Forsigtighed bør udvises ved behandling af patienter med forlænget QTc-interval. 
Formoterol kan inducere forlængelse af QTc-intervallet. Behovet for, og dosis af kortikosteroider til inhalation bør revurderes hos patienter med aktiv eller inaktiv 
lungetuberkulose eller med svampe- eller virusinfektioner i luftvejene. Behandling med høje doser β2-adrenoceptoragonist kan medføre potentiel alvorlig hypokaliæmi. 
Som for alle β2-adrenoceptoragonister, bør der hos diabetespatienter foretages ekstra kontrol af blodsukkeret. Der er set en øget forekomst af pneumoni, herunder 
pneumoni, der krævede hospitalsindlæggelse, hos KOL-patienter, der fik kortikosteroider til inhalation. Der er visse tegn på, at der er en øget risiko for pneumoni, når 
steroiddosis øges, men dette er ikke blevet vist endegyldigt på tværs af alle studierne. Der er ikke fundet afgørende klinisk evidens på forskelle i størrelsesorden i 
risikoen for pneumoni mellem de enkelte klasser af kortikosteroider til inhalation. Risikofaktorer for pneumoni hos KOL-patienter inkluderer aktiv rygning, højere alder, 
lavt BMI (body mass index) og svær KOL. 
 
Interaktioner: Farmakokinetiske interaktioner: Potente CYP3A4-inhibitorer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin, telithromycin, 
nefazodon og HIV-proteaseinhibitorer) forøger sandsynligvis plasmaniveauerne af budesonid markant, og samtidig brug skal undgås. Hvis dette ikke er muligt, skal 
tidsintervallet mellem administration af inhibitoren og budesonid være så langt som muligt. Symbicort vedligeholdelses-og behovsbehandling anbefales ikke til patienter 
som anvender potente CYP3A4 hæmmere. Farmakodynamiske interaktioner: Betablokkere kan svække eller hæmme effekten af formoterol. Symbicort bør derfor ikke 
gives samtidig med betablokkere (inklusiv øjendråber) med mindre, der er tvingende årsager. Samtidig behandling med kinidin, disopyramid, procainamid, 
phenothiaziner, antihistaminer (terfenadin) og tricykliske antidepressiva kan forlænge QTc-intervallet og øge risikoen for ventrikulære arytmier. Desuden kan L-Dopa, L-
thyroxin, oxytocin og alkohol svække hjertets tolerance overfor β2-sympatomimetika. Samtidig behandling med monoaminoxidasehæmmere inklusiv stoffer med 
lignende virkning som furazolidon og procarbazin kan fremskynde hypertensive reaktioner. Der er øget risiko for arytmier hos patienter, der er i anæstesi med 
halogenerede hydrocarboner. Samtidig anvendelse af andre beta-adrenerge lægemidler eller antikolinerge lægemidler kan have en potentielt additiv bronkodilaterende 
effekt. Hypokaliæmi kan øge tilbøjeligheden til arytmier hos patienter, som er i behandling med digitalisglykosider.Der er ikke set interaktion mellem budesonid og 
formoterol og andre lægemidler anvendt til behandling af astma.  
 
Graviditet og amning: Bør kun anvendes hvis behandlingsfordel overstiger de potentielle risici.  
 
Bivirkninger:  
Meget almindelige: -  
Almindelige: Candida-infektion i oropharynx, Pneumoni (hos KOL-patienter), hovedpine, tremor, palpitationer, let irritation i halsen, hoste og hæshed.   
Udlevering: B. 
 
Tilskud: Generelt tilskud  
 
Pakninger og priser: Symbicort Turbuhaler (vnr. 005241): 4,5+160 μg/dosis, 3 x 120 doser inhalationspulver. Symbicort Turbuhaler (vnr. 003310): 4,5+160 μg/dosis, 
120 doser. For dagsaktuel pris henvises til www.medicinpriser.dk. 
 
Markedsføringsindehaver: AstraZeneca A/S, Arne Jacobsens alle 13, 2300 København S 
 
Indikationsområde samt øvrige informationer i denne pligttekst er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det godkendte produktresume, dateret 10.02.2017 
for Symbicort. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres hos AstraZeneca A/S, Arne Jacobsens alle 13, 2300 København S eller ses på 
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.produktresume.dk 
 
Approval for pligttekst 
1.036.468,011 
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