Poängalgoritm

MANAGE PD

Poängkategorier

Kategori 1:

Kategori 2:

Kategori 3:

Uppgifterna du angivit tyder på att patienten har adekvat symtomkontroll med nuvarande
behandling. Fortsätt att monitorera patienten enligt kliniska riktlinjer samt din professionella
bedömning.

Uppgifterna du angivit tyder på att patienten kan få bättre effekt om behandlingen optimeras. Vid
denna tidpunkt kanske det inte är aktuellt med pump- eller DBS-behandling men beakta patientens
anamnes och behandlingspreferens samt medicinsk bedömning vid behandlingsrekommendation.

Uppgifterna du angivit tyder på att patienten inte har adekvat symtomkontroll med nuvarande
behandling och skulle kunna ha nytta av pump- eller DBS-behandling. Detta bör utredas vidare
genom en mer utförlig medicinsk bedömning där även patientens behandlingspreferens tas i
beaktning.

© 2020 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstraße 50, 67061 Ludwigshafen am Rhein, Germany. Med ensamrätt. Parkinson’s Foundations
logotyp tillhör Parkinson’s Foundations och används efter skriftligt tillstånd. Det är förbjudet att använda Parkinson’s Foundations namn eller
logotyp utan föregående tillstånd. Användning av och åtkomst till denna webbplats omfattas av våra användarvillkor och vår sekretesspolicy. Allt
innehåll på denna webbplats är enbart avsett som information till legitimerad sjukvårdspersonal i Sverige och är inte avsett som medicinska råd
för en särskild patient. Denna information är inte avsedd för patienter. Bara sjukvårdspersonal som gör en oberoende klinisk bedömning och tar
hänsyn till patientens unika egenskaper får fatta beslut om lämplig patientvård och behandling.

ABBV-SE-00005-MC v1

Poängalgoritm

MANAGE PD

Poäng för Avsnitt 1
Screening för inadekvat symtomkontroll med nuvarande perorala läkemedel
Tar peroral levodopa ≥ 5 gånger/dag
≥ 2 timmar tid i OFF/dag
Förekomst av oförutsägbara motoriska fluktuationer
Förekomst av besvärande dyskinesier
Begränsningar ≥ 1 vid aktiviteter i det dagliga livet

Om svaret är NEJ på ALLA frågorna
i Avsnitt 1 klassificeras patienten
som Kategori 1

Om svaret är JA på NÅGON fråga
i Avsnitt 1 fortsätter patienten till
Avsnitt 2
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Poäng för Avsnitt 2
Frekvenspoäng

Nivå av beroende
(aktiviteter i det dagliga livet)

0
1
2
3

0
1
2
3

Aldrig
Sällan
Ibland
Oftast/hela tiden

Oberoende vid alla aktiviteter
Oberoende vid de flesta aktiviteter
Behöver hjälp/stöd vid vissa aktiviteter
Helt beroende vid alla aktiviteter

Svårighetsgrad

Fall per månad

1 Mild
2 Måttlig
3 Svår

0 Inga fall
1 1
2 2 eller fler

Om levodopa-dosintag ≤ 3 valts i Avsnitt 1 OCH ”Ja” valts för NÅGON av de andra kategorierna (t.ex. ≥ 2 timmar i
OFF/dag, förekomst av oförutsägbara motoriska fluktuationer, förekomst av besvärande dyskinesier, begränsningar vid
aktiviteter i det dagliga livet), klassificeras patienten som Kategori 2, oavsett symtomens frekvens/svårighetsgrad.
Om ”Ja” valts för NÅGON av kategorierna (t.ex. ≥ 2 timmar i OFF/dag, förekomst av oförutsägbara motoriska
fluktuationer, förekomst av besvärande dyskinesier, begränsningar vid aktiviteter i det dagliga livet) i avsnitt 1 OCH
levodopa-dosintag ≥ 4 valts, se algoritmen på nästa sida för klassificering av kategori.
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≥ 4 dosintag av levodopa och:
(Frekvens x svårighetsgrad) poäng ≥ 3 för:
Oförutsägbara motoriska fluktuationer*
Icke-motoriska OFF-symptom
Gångstopp (“freezing”) under tiden i OFF
Hallucinationer/psykos utan insikt

(Frekvens x svårighetsgrad) poäng < 3 för:
Oförutsägbara motoriska fluktuationer*
Icke-motoriska OFF-symptom
Gångstopp (“freezing”) under tiden i OFF
Hallucinationer/psykos utan insikt

2 eller 3 poäng för:
Perioder i OFF*
Besvärande dyskinesier*
Nedsättning vid aktiviteter i det dagliga livet*

Kategori

3

Kategori

2

Kategori

3

*Om svaret i avsnitt 1 är nej utesluts frågorna i avsnitt 2.
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≥ 4 dosintag av levodopa och:
< 2 poäng för:
Perioder i OFF*
Besvärande dyskinesier*
Påverkan på aktiviteter i dagliga livet*

1 eller 2 poäng för:
Fall

Kategori

2

Kategori

3

Kategori

0 poäng för:

2

Fall

*Om svaret i avsnitt 1 är nej utesluts frågorna i avsnitt 2.

Observera: Du har fått poängen för ”dystoni med smärta” och ”störd impulskontroll” i informationssyfte så att du kan
ta hänsyn till dessa områden när du utvärderar patienten för att ge behandlingsrekommendationer. Svårighetsgraden och
frekvensen som ligger till grund för dessa poäng påverkar inte resultatet.
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