
 

”Polypills” vid prevention av 
hjärt-kärlsjukdom? 

En litteraturstudie  

Greta Sundin 

  

 
 
  
Examensarbete i farmaci 15 hp 

Receptarieprogrammet 180 hp 

Rapporten godkänd: VT 2014 

Handledare: Maria Sjölander 

 Examinator: Martin Bäckström



 

 



 

3 
 

Sammanfattning 

Inledning: 1,4 miljoner svenskar är drabbade av hjärt-kärlsjukdomar som 
hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt och stroke, och kostnaderna för sjukdomarna uppgår 
årligen till mer än 60 miljarder kronor. Sjukdomarna är starkt förknippade med ålder 
och kön, men har också ett antal andra riskfaktorer. I första hand behandlas förhöjda 
riskfaktorer med livsstilsförändringar och vid otillräcklig effekt sätts läkemedel in. 
Läkemedel som används vid behandling av riskfaktorer vid prevention av hjärt-
kärlsjukdom är olika klasser av hypertensiva, lipidsänkande och viktreducerande 
läkemedel. Ett polypill är en beredningsform som innehåller flera olika aktiva 
läkemedelssubstanser. I dagsläget finns några typer av kombinationsläkemedel på 
läkemedelsmarknaden, bland annat kombinationer av tiaziddiuretika och 
kaliumsparande medel (Normorix®, Sparkal®) eller kombinationen paracetamol och 
kodein (Citodon®). Studier pågår för att utreda om ett polypill med ett större antal 
ingående läkemedelssubstanser skulle kunna förebygga och behandla hjärt-
kärlsjukdom. Det finns ett stort intresse för denna beredningsform, men åsikterna 
skiljer sig åt huruvida beredningsformen är lämplig för preventiv behandling av hjärt-
kärlsjukdom. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa befintlig dokumentation kring 
användandet av polypills vid prevention av hjärt-kärlsjukdom. 
Metod: Sökningar gjordes i Pubmed mellan datumen 27/3-22/5 2014 och sju 
randomiserade kliniska prövningar och en observationsstudie valdes ut.  
Resultat: I fyra studier var försökspersonerna mellan 40-80 år och hade ålder som 
enda riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Resultaten av dessa studier påvisade en 
reduktion av den kardiovaskulära risken med 33-70 %. I en observationsstudie sågs en 
förbättrad ettårs-överlevnad efter akut hjärtinfarkt vid behandling med tre 
läkemedelssubstanser.  
I fyra placebokontrollerade studier studerades effekten av polypills jämfört med 
placebo. I tre av dessa påvisade resultaten en reduktion av riskfaktorerna systoliskt och 
diastoliskt blodtryck, LDL-kolesterol, totalkolesterol och triglycerider vid behandling 
med polypills. I tre studier jämfördes polypills effekt mot konventionell behandling. I 
två av dessa studier påvisade inte resultatet någon signifikant skillnad mellan 
studiegrupperna.  
I två av studierna rapporterades andelen biverkningar med polypillbehandling till 29-
58 % och i tre studier var biverkningsprofilerna för polypills och konventionell 
behandling jämförbara. I fem av studierna rapporterades det om hög följsamhet, över 
80 %, till läkemedelsbehandlingen hos studiegrupperna som fick polypills.  
Diskussion: Studieresultaten indikerar att det finns vissa fördelar i form av 
riskreduktion med preventivbehandling hos individer med ålder som enda riskfaktor. 
Vid beaktning av dessa studiers resultat över polypillrets effekt kan dessa föreslå en 
reduktion av riskfaktorer vid preventiv behandling med polypills jämfört med placebo. 
Av studieresultaten kan även tolkas att andelen biverkningar av 
läkemedelsbehandlingen är starkt relaterade till vilka substanser som ingår i 
beredningen, och att följsamheten till läkemedelsbehandlingen skulle kunna förbättras 
med beredningsformen polypills. 
Slutsats: Fler kliniska långtidsstudier av effekter och tolerabilitet  är önskvärda liksom  
jämförande studier där polypills jämförs med konventionell behandling i form av 
enskilda substanser. Vidare studier bör också utröna vilka substanser som är lämpliga 
att använda i den aktuella beredningsformen. Följsamheten skulle kunna förbättras, 
men beredningsformen skulle troligen inte vara passande för alla. 
Nyckelord: polypills, prevention, hjärt-kärlsjukdom, kardiovaskulära riskfaktorer. 
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Introduktion 

1,4 miljoner svenskar är drabbade av hjärt-kärlsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt, 
kärlkramp, hjärtsvikt och stroke (1). 4 av 10 svenskar avlider till följd av sjukdomar i 
hjärta och kärl och kostnaderna för hjärt-kärlsjukdom uppgår till mer än 60 miljarder 
kronor årligen. 
Det finns ett antal kartlagda riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom; förutom ålder och kön 
finns ett antal riskfaktorer som antingen är påverkbara eller icke-påverkbara (3). Till 
påverkbara riskfaktorer hör hypertoni, rökning, lipidrubbningar, hyperglykemi, 
ohälsosamma kostvanor, psykosocial stress och psykosocial status. Till opåverkbara 
riskfaktorer hör faktorer som ålder, kön och ärflighet.  För att uppskatta den relativa 
risken för hjärt-kärlsjukdom används olika riskskattningsinstrument, till exempel 
”Framingham Risk Score” eller ”SCORE”. Med hjälp av dessa instrument kan man 
skatta risken baserat på kön, ålder, systoliskt/diastoliskt blodtryck, kolesterol och 
rökning för personer upp till 65 år. Efter riskskattning och individuell bedömning tas 
beslut om vilka åtgärder som ska vidtas – vid sjukdomsprevention hos personer utan 
känd hjärt-kärlsjukdom eller diabetes rekommenderas i första hand 
livsstilsinterventioner som ändrade kost- och motionsvanor, rökstopp, alkoholvanor, 
som kan kompletteras med läkemedelsbehandling vid otillräcklig effekt på riskfaktorer. 
Läkemedelsbehandling motiveras ofta för personer upp till 65 år utan diabetes 
och/eller känd hjärt-kärlsjukdom när riskfaktorer är kraftigt förhöjda, t. ex. kolesterol 
>8,0 mmol/L, LDL-kolesterol >6,0 mmol/L och blodtryck >180/110 mmHg. 
Läkemedel som påverkar riskfaktorer är hypertensiva, lipidsänkande och 
viktreducerande läkemedel. Vid hypertonibehandling kombineras ofta två eller flera 
hypertensiva läkemedel av olika klasser i låg dos för att reducera risken för 
biverkningar. Behandlingen inleds ofta med ACE-hämmare (t.ex. enalapril, lisinopril, 
ramipril) eller angiotensinreceptorblockerare (t. ex. kandesartan, losartan), och/eller 
tiaziddiuretika i låg dos ( t. ex. hydroklortiazid. bendroflumetiazid) eller 
kalciumantagonister (t.ex. felodipin, amlodipin). Ofta inleds läkemedelsbehandling vid 
systoliskt blodtryck överstigande 160 mmHg. Vid lipidsänkande behandling sätts i 
första hand simvastatin eller atorvastatin in. Behandlingen bedöms vara 
kostnadseffektiv vid primärprevention, dock krävs ofta uppföljning av patienten 
eftersom höga doser av statiner kan medföra allvarliga dosberoende biverkningar som 
lever- och muskelbiverkningar. Vid lågt HDL-värde kan behandling med fibrater 
övervägas. Viktreducerande läkemedelsbehandling kan övervägas vid risk för typ 2-
diabetes eller betydande övervikt, och behandling kan styrka effekten av 
livsstilsförändringar. Vid primärprevention av hjärt-kärlsjukdom är det enligt 
Läkemedelsverket okänt om nyttan av behandling med acetylsalicylsyra överväger 
risken för blödningskomplikationer. 
 
 
Ett polypill är en beredningsform innehållande flera olika verksamma substanser (3). 
Beredningsformen finns redan idag på läkemedelsmarknaden i form av en kombination 
av till exempel tiaziddiuretika och kaliumsparande  medel (Normorix®, Sparkal®), 
eller kombinationen paracetamol och kodein (Citodon®). Studier pågår för att utreda 
huruvida ett polypill med ett större antal ingående läkemedelssubstanser skulle kunna 
förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdom,  men beredningsformen befinner sig 
fortfarande i utvecklingsfasen och testas kontinuerligt. Tanken med polypills är att de 
eventuellt kan förbättra följsamhet och tillgänglighet för patienten, men 
beredningsformen skulle  även kunna medföra vissa nackdelar, t. ex. sämre flexibilitet 
vid behandling med läkemedelssubstanser som kräver individuell dosjustering. Det 
finns ett stort intresse av denna beredningsforms potentiella nytta vid prevention av 
hjärt-kärlsjukdom. Andra åsikter menar att det inte finns några fördelar med att 
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behandla t.ex. en viss åldersgrupp preventivt, utan menar att läkemedelsbehandlingen 
bör anpassas individuellt. 
Det är ännu inte klarlagt vilka läkemedelssubstanser eller vilka doser som skulle vara 
optimala  i beredningsformen och ännu saknas jämförande studier i större 
utsträckning. Polypills som har studerats för kardiovaskulär prevention har innehållit 
olika kombinationer av bland annat hypertensiva läkemedel, blodfettssänkande 
statiner, tiaziddiuretika och acetylsalicylsyra. 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa dokumentation kring 
användning av polypills vid prevention av hjärt-kärlsjukdom  som hjärtinfarkt och 
stroke, samt att besvara frågeställningarna:  

 Finns det någon särskild åldersgrupp där behandling med polypills skulle 
kunna vara särskilt fördelaktig? 

 Vilken effekt har polypills på riskfaktorer, t.ex. högt blodtryck och höga 
blodfetter, jämfört med placebo eller behandling med enskilda substanser hos 
personer med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom? 

 Vilka kliniska (följsamhet, biverkningar) fördelar/nackdelar finns vid 
användning av beredningsformen polypills jämfört med behandling med 
enskilda substanser? 

 

Metod 

Sökningar av litteratur gjordes i databasen Pubmed mellan datumen 27/3 – 22/5 2014.  
 

 Sökord som användes i Pubmed 27/3 2014 var: 
Polypill cardiovascular disease 
Filter: clinical trial, review, free full text available, published in the recent five years, 
species humans or other animals. 
Antal sökträffar: 26 st 
Antal granskade artiklar: 8 st 
Antal valda artiklar: 2 st kliniska studier som fanns tillgängliga i fulltext, tydliga studier 
som behandlade effekten av polypills som behandlingsstrategi vid prevention av hjärt-
kärlsjukdom hos personer med hög ålder som enda riskfaktor, jämfört med placebo. 

 

 Sökord som användes i Pubmed 2/4 2014 var: 
Polypill cardiovascular risk 
Filter: full text available, clinical trial 
Antal sökträffar: 11 st 
Antal granskade artiklar: 3 st 
Antal valda artiklar: 1 klinisk studie som fanns tillgänglig i fulltext och som hade bra 
metodbeskrivning och omfattade över 2000 personer, och behandlade polypills effekt i 
jämförelse med placebo vid prevention av hjärt-kärlsjukdom hos personer mellan 45-
80 år 

 

 Sökord som användes i Pubmed 7/4 2014 var: 
Primary prevention polypill 
Filter: clinical trial 
Antal sökträffar: 8 st. 
Antal granskade artiklar: 2 st (valt bort redan valda studier) 
Antal valda artiklar: 1 st fullföljd randomiserad klinisk studie tillgänglig i fulltext, som 
jämförde effekten av behandling med polypills och placebo hos personer över 50 års 
ålder med uppföljningstiden 1 år. 
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 Sökord som användes i Pubmed 19/5 2014 var: 
adherence polypill 
Filter: published in the last 5 years 
Antal sökträffar: 43 st. 
Antal granskade artiklar: 5 st (valdes bort då de inte var fullföljda studier) 
Antal valda artiklar: 1 klinisk studie som fanns tillgänglig i fulltext som studerade 
polypills nytta i jämförelse med konventionell behandling under en tidsperiod av cirka 
24 månader. 

 

 Sökord som användes i Pubmed 19/5 2014 var: 
Side effects polypill 
Filter:published in the last 5 years 
Antal sökträffar: 28 st. 
Antal granskade artiklar: 3 st (valt bort metaanalyser och artiklar) 
Antal valda artiklar: 1 randomiserad parallellgruppsstudie tillgänglig i fulltext som 
pågick under tre månader och som jämförde polypills mot konventionell behandling. 
  

 Sökord som användes i Pubmed 22/5 2014 var: 
Cardiovascular fixed dose combination 
Filter: clinical trial, published in the last 5 years 
Antal sökträffar: 47 st. 
Antal granskade artiklar: 1 st 
Antal valda artiklar: 1 klinisk studie som fanns tillgänglig i fulltext och som jämförde 
polypills mot konventionell behandling.  

 

 Sökord som användes i Pubmed 22/5 2014 var: 
Polypill prevention 
Filter: clinical trial, published in the last 5 years. 
Antal sökträffar: 10 st. 
Antal granskade artiklar: 1 st 
Antal valda artiklar: 1 klinisk studie som fanns tillgänglig i fulltext och som uppskattade 
effekten av kombinationsterapi med ACE-hämmare, statiner och acetylsalicylsyra. 
 
Sökningar genomfördes 2/4 2014 via sökmotorn www.google.se med sökorden  
what is a polypill 
Antalet sökträffar: 57100 st 
Antal granskade publikationer: 1 st 
Antal valda publikationer: 1 st publikation från Heart Foundation som besvarade 
vanliga frågor om beredningsformen polypills. 
 
Sökning har gjorts på Läkemedelsverkets hemsida (www.mpa.se) 2/4 2014 med 
sökorden hjärt-kärlsjukdom 
Sökningen gav 653 träffar, varav publikationen ”Förebyggande av aterosklerotisk hjärt-
kärlsjukdom” , samt ”Behandlingsrekommendation” valdes ut som källor till 
bakgrundsdokumentation kring hjärt-härlsjukdom och dess behandling. 
 
Sökning gjordes därefter på sökmotorn www.google.se 23/5 2014 med sökorden 
hjärtkärlsjukdom statistik. 
Sökningen gav 33900 st träffar varav publikationen ”Hjärtrapporten 2013” från Hjärt-
Lungfonden valdes ut som källa till bakgrundsdokumentation kring statistik över hjärt-
kärlsjukdom. 
 
 

http://www.google.se/
http://www.mpa.se/
http://www.google.se/
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Resultat 

 
Rodgers et al. 
 
I en randomiserad placebo-kontrollerad studie utförd av The Program to Improve Life 
and Longevity (PILL) Collaborative Group studerades i sju länder effekten och 
biverkningar av ett polypill vid behandling av personer med förhöjd kardiovaskulär risk 
(4). Mellan 17 oktober 2008 och 22 december 2009 rekryterades 378 personer till 
studien, de flesta var mellan 50-70 år gamla 0ch kom från länderna Australien, 
Brasilien, Indien, Nederländerna, Nya Zeeland, England och USA. Personerna som 
rekryterades var vuxna (>18 år) som saknade annan läkemedelsbehandling och som, 
enligt beräkning med Framinghams funktion, bedömdes ha en förhöjd kardiovaskulär 
risk. Studiegruppen (n=189) gavs ett polypill innehållande acetylsalicylsyra 75 mg, 
lisinopril 10 mg, hydroklortiazid 12,5 mg samt simvastatin 20 mg. Placebogruppen 
(n=189) tilldelades en identisk tablett utan verksam läkemedelssubstans. Vid 
uppföljning av studiegrupperna vid 2 veckor, 6 veckor och 12 veckor efter studiens 
början, samt 4 veckor efter att studien avslutats, uppmätttes blodtryck och blodfetter 
och studiepersonerna intervjuades angående eventuella upplevda biverkningar. 
Studieresultaten analyserades dels genom Intention-To-Treat-analys, samt genom att 
jämföra mätvärdena mellan interventionsgruppen och placebogruppen med hänsyn 
tagen till eventuella samvarierande faktorer. 
Resultatet av studien påvisade en reduktion av systoliskt och diastoliskt blodtryck, 
halten LDL-kolesterol, totalkolesterol samt triglycerider (tabell 1). 
Ur interventionsgruppen rapporterade 58 % biverkningar och motsvarande andel för 
placebogruppen var 42 % (p=0,001). De vanligaste rapporterade biverkningarna var 
magirritation, ökad blödningsbenägenhet, hosta och yrsel. Den självrapporterade 
följsamheten till ordinationen uppskattades till 82 % för polypillgruppen och 86 % för 
placebogruppen (p=0,1). 
I studien uppskattades det att personer med hög risk för kardiovaskulära sjukdomar 
skulle minska risken med 60 % om de behandlades med hypertensiva, blodförtunnande 
och lipidsänkande läkemedel. Denna riskreduktion uppskattades utifrån jämförande 
data från andra systemiska översikter där varje läkemedelsklass uppvisat liknande 
riskreduktion. Författarna menar också att man skulle kunna uppnå en mycket 
kostnadseffektiv behandlingsstrategi med preventiv långtidsbehandling med hjälp av 
polypills hos personer med förhöjd kardiovaskulär risk. 
 
 
Tabell 1. Reduktion av riskfaktorer vid 12 veckors behandling med polypills jämfört 
med placebo hos personer med förhöjd kardiovaskulär risk beräknat med 
Framinghams funktion. 

Riskfaktor 
Reduktion av mätvärden efter 12 veckors behandling 

(95 % CI) 

Systoliskt blodtryck 9,9 mmHg (7,7-12,1   p<0,0001) 

Diastoliskt blodtryck 5,3 mmHg (3,9-6,7   p<0,001) 

LDL-kolesterol 0,8 mmol/L (0,6-0,9   p<0,0001) 

Totalkolesterol 0,8 mmo/L (0,7-1,0   p<0,001) 

Triglycerider 0,2 mmol/L (0,1-0,3   p=0,001) 
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Wald DS et al. 
 
I England utfördes mellan december 2010 – mars 2011 en randomiserad, dubbelblind, 
placebokontrollerad crossover-studie av behandlingseffekten av ett polypill vid 
primärprevention av kardiovaskulära sjukdomar (5). Studietypen valdes enligt 
författarna för att undvika att riskfaktorreduktionen underskattades. I studien deltog 
86 personer som redan behandlades med simvastatin och blodtryckssänkande 
läkemedel, samt var äldre än 50 år gamla och inte hade någon konstaterad 
kardiovaskulär sjukdomshistoria. Man valde att rekrytera personer som redan 
ordinerats blodtryckssänkande läkemedel och simvastatin eftersom det ansågs kunna 
bidra till bättre följsamhet till ordinationen under studieperioden.  Deltagarna 
bedömdes ha en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar enbart baserat på deras 
ålder. Vid randomiseringen avbröts deltagarnas tidigare läkemedelsbehandling. 
Studiepopulationen delades in i två grupper varav den ena (n=43) först fick ett polypill 
bestående av amlodipin 2,5 mg, losartan 25 mg, simvastatin 40 mg och hydroklortiazid 
12,5 mg under 12 veckors tid. Därefter fick dessa en identisk placebotablett under 12 
veckor (wash-out period). Den andra studiegruppen (n=43) gavs först placebo och 
därefter polypills. På grund av studiens utformning utgjorde  studiedeltagarna sina 
egna kontroller. I slutet av varje 12-veckorsperiod uppmättes blodtryck, blodfetter och 
deltagarna fick besvara ett frågeformulär om upplevda biverkningar av behandligen. 
Studieresultaten analyserades genom en jämförelse dels mellan individuella mätvärden 
hos studiedeltagarna före och efter interventionen, dels genom en jämförelse mellan 
studieresultaten och tidigare genomförda meta-analyser. En statistisk analys 
genomfördes med hjälp av ”Stata”. 
Resultatet av studien påvisade en reduktion av systoliskt och diastoliskt blodtryck. 
Även halten LDL-kolesterol, totalkolesterol och triglycerider reducerades efter 
interventionen (tabell 2). 
24 av 84 personer (28,6 %) rapporterade en eller flera biverkningar av interventionen, 
främst rapporterades muskelvärk, jämfört med 11 av 84 personer (13 %) av 
placebogruppen (p=0,01). Följsamheten uppskattades med hjälp av tabletträkning och 
visade god följsamhet för både placebogruppen och polypillgruppen; 98 % av 
studiedeltagarna tog mer än 85 % av sina ordinerade läkemedel under studieperioden. 
Wald et al. skriver i studien att den förväntade riskreduktionen för ischemisk 
hjärtsjukdom var 72 %, och för stroke 64 % vid behandling med polypills jämfört med 
placebo baserat på förhållandet mellan de två riskfaktorerna högt blodtryck och höga 
blodfetter. Vidare menar författarna att detta polypill har hög potential för att 
förebygga hjärt-kärlsjukdom vid primärprevention. 
 
 
Tabell 2. Reduktion av riskfaktorer vid 12 veckors behandling med polypills jämfört 
med placebo hos personer med förhöjd kardiovaskulär risk beräknat med ålder som 
enda riskfaktor, men som tidigare behandlats med blodtryckssänkande 
läkemedel/statiner. 

Riskfaktor 
Reduktion av mätvärden efter 12 veckors 

behandling (95 % CI) 

Systoliskt blodtryck 17,9 mmHg (15,7-20,1   p<0,001) 

Diastoliskt blodtryck 9,8 mmHg (8,1-11,5   p<0,001) 

LDL-kolesterol 1,4 mmol/L (1,2-1,6   p<0,001) 

Totalkolesterol 1,6 mmo/L (1,3-1,8   p<0,001) 

Triglycerider 0,4 mmol/L (0,2-0,6   p=0,001) 
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Malekzadeh F et al. 
 
En annan dubbelblind randomiserad placebo-kontrollerad studie genomfördes i Iran, 
där man studerade effekterna av ett polypill innehållande hydroklortiazid 12,5 mg,     
acetylsalicylsyra 81 mg, enalapril 2,5 mg och atorvastatin 20 mg (6). Studiegruppens 
deltagare var friska människor i medelåldern eller äldre (50-79 år)  med hög ålder som 
enda konstaterade riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Studien inkluderade 475 deltagare 
utan tidigare diagnosticerad hjärt-kärlsjukdom och som ej tidigare behandlats med 
blodtryckssänkande eller blodförtunnande läkemedel och statiner. Innan studien 
inleddes genomgick deltagarna en hälsoundersökning och informerades om vikten av 
livsstilsförändringar. 
Deltagarna delades in i två studiegrupper: polypills (n=241 st) och placebo (n=234 st). 
Dessa följdes upp vid 1 månad, 4 månader, 8 månader och 12 månader  efter studiens 
start. Blodtryck och blodfetter uppmättes och deltagarna fick besvara frågor om 
eventuella upplevda bieffekter av behandlingen. Resultaten analyserades med hjälp av 
det statistiska analysverktyget SPPS version 14,0. 
Studieresultatet påvisade en reduktion av systoliskt och diastoliskt blodtryck, LDL-
kolesterol, totalkolesterol samt triglycerider (tabell 3). Följsamheten till ordinationen 
uppskattades med hjälp av tabletträkning till cirka 89 % i både interventionsgruppen 
och placebogruppen. Baserat på en jämförelse med en genomförd meta-analys där tre 
andra kliniska studier ingick drog Malekzadeh F et al. i studien slutsatsen att ett 
polypill innehållande dessa fyra läkemedelssubstanser kan reducera incidensen av 
hjärt-kärlsjukdom med 1/3, och kan därför förväntas medföra kostnadseffektiv 
behandling. Vidare skriver författarna att fler studier över beredningsformens 
bioekvivalens behövs, samt fler studier omfattande personer med hög risk för 
kardiovaskulära sjukdomar. 
 
 
Tabell 3. Reduktion av riskfaktorer vid 12 månaders behandling med polypills jämfört 
med placebo hos personer med förhöjd kardiovaskulär risk beräknat med ålder som 
enda riskfaktor och som saknade tidigare läkemedelsbehandling. 

Riskfaktor 
Reduktion av mätvärden efter 12 månaders 

behandling (95 % CI) 

Systoliskt blodtryck 4,5 mmHg (p<0,001) 

Diastoliskt blodtryck 1,6 mmHg (p=0,032) 

LDL-kolesterol 0,46 (p<0,001) 

Totalkolesterol 0,63 mmol/L (p<0,001) 

Triglycerider 0,16 (p=0,005) 
 
 
 
Yusuf S et al. 
 
I Indien utfördes en 12 veckor lång dubbelblind randomiserad studie över effekterna 
och tolerabiliteten av ett polypill innehållande hydroklortiazid 12,5 mg, atenolol 50 mg 
ramipril 5 mg, simvastatin 20 mg och acetylsalicylsyra 100 mg (7). Studien inkluderade 
2053 personer mellan 40-80 år, utan diagnosticerad hjärt-kärlsjukdom men med en 
riskfaktor, t ex diabetes typ 2, högt blodtryck, rökare eller tidigare rökare, eller 
bukfetma. 412 personer ingick i polypillgruppen medan övriga deltagare delades in i 
studiegrupper där läkemedelssubstanserna ingick i en identisk kapsel som den för 
polypill-gruppen. Dessa studiegrupper delades in i aspirin (n=205 st), tiazid (n=205 
st), tiazid+ramipril (n=209 st), tiazid+atenolol (n=207 st), tiazid+ramipril+atenolol 
(n=204 st), tiazid+ramipril+atenolol+aspirin (204 st) och simvastatin (n=202 st). 
Läkemedelsdoserna var identiska, utom för ramipril som initialt under 7 dagar gavs i 
dosen 2,5 mg dagligen för att undvika hypotension hos friska försökspersoner. 
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Studiepopulationen följdes upp vid tio dagar, och vid 4, 8, 12 och 16 veckor. Vid dessa 
kontroller uppmättes blodtryck och blodfetter, och resultaten analyserades och 
jämfördes mellan studiegrupperna. Intention-to-treat-analys genomfördes och 
statistisk signifikans beräknades  med eventuella samvarierande faktorer i beaktning.  
Resultatet av studien påvisade en mindre reduktion av LDL-kolesterol och triglycerider 
vid 12 veckors behandling med polypills jämfört med simvastatin. I jämförelse med 
tiazid+ramipril+atenolol+aspirin-gruppen reducerades systoliskt blodtryck i högre 
grad vid behandling med polypills. Mellan simvastatin-gruppen och polypill-gruppen 
sågs ingen signifikant skillnad för reduktion av totalkolesterol. Baserat på Wald and 
Laws tidigare uppskattningar av riskreduktion uppskattades den individuella effekten 
av acetylsalicylsyra, 3 blodtryckssänkande läkemedel och simvastatin, menar Yusuf S et 
al. i studien att risken för kardiovaskulär hjärtsjukdom och stroke skulle kunna 
reduceras med 62 % respektive 48 % vid behandling med detta polypill. 
 
 
 
Patel A et al. 
 
I Australien genomfördes en öppen prospektiv randomiserad klinisk studie med syftet 
att studera polypills nytta vid preventiv behandling av hjärt-kärlsjukdom (8). 
Studiedeltagarna (n=623 st) valdes ut mellan januari 2010 och maj 2012 och var 
personer >18 år med uppskattad hög kardiovaskulär risk eller med en sjukdomshistoria 
av kardiovaskulära sjukdomar, med indikationer för läkemedelssubstanserna i 
polypillren. Studiedeltagarna delades in i grupperna polypills (n=311) och 
konventionell behandling (n=312). 2 olika polypills studerades; polypill 1 innehållande 
acetylsalicylsyra 75 mg, simvastatin 40 mg, lisinopril 10 mg och atenolol 50 mg, samt 
polypill 2 innehållande acetylsalicylsyra 75 mg, simvastatin 40 mg, lisinopril 10 mg och 
hydroklortiazid 12,5 mg. Läkemedelsbehandlingen skedde i samråd med behandlande 
läkare och under studieperioden kunde behandlingen justeras genom 
byte/tillägg/avslutande av läkemedelsbehandlingen. Initialt uppmättes blodtryck och 
blodfetter hos alla deltagare och uppföljning av dessa värden gjordes efter 12 månader, 
24 månader och vid sista besöket. Deltagarna fick även själva rapportera följsamhet, 
upplevda biverkningar och upplevd livskvalitet. 
Resultaten analyserades där relativ risk beräknades, korrelationsanalys genomfördes 
och man tog hänsyn till eventuella samvarierande faktorer som ålder och kön. Man 
gjorde även en subgruppanalys där deltagarna delades in efter kön, ålder, andra 
sjukdomar, rökvanor och val av polypill. Skillnaden i incidens analyserades med och 
Intention-to-treat-analys genomfördes. 
Resultatet av studien visade för värdena systolisk blodtryck och totalkolesterol inga 
signifikanta skillnader mellan de randomiserade grupperna (tabell 4). Vid 
subgruppanalysen sågs mer fördelaktiga resultat för personer som ej förut behandlats 
med polypills. Det fanns inga signifikanta skillnader i rapporteringen av allvarliga 
biverkningar eller livskvalitet mellan studiegrupperna. 
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Tabell 4. Jämförelse av mätvärden på riskfaktorer före läkemedelsbehandling och 
efter i genomsnitt 18 månaders behandling med polypills jämfört med konventionell 
behandling. Siffrorna inom parentes motsvarar mätvärden vid studiens start för 
respektive grupp. 

Riskfaktor 
Intervention 

Polypill 
Konventionell 

behandlingsstrategi 
Systoliskt blodtryck, 

mmHg 139,0 (143,4) 140,5 (142,5) 
Diastoliskt blodtryck, 

mmHg 79.0 (81,0) 79,9 (80,9) 

Totalkolesterol, mmol/L 4,39 (4,4) 4,31 (4,5) 

LDL-kolesterol, mmol/L 2,23 (2,3) 2,24 (2,5) 

Triglycerider, mmol/L 2,01 (2,1) 2,01 (2,0) 
 
 
 
Soliman E et al. 
 
I Sri Lanka, Indien, genomfördes en tre månader lång öppen randomiserad 
parallellgruppsstudie över effekten av ett polypill innehållande acetylsalicylsyra 75 mg, 
simvastatin 20 mg, lisinopril 10 mg och hydroklortiazid 12,5 mg, jämfört med 
konventionell behandling (9). Studien sponsrades av World Health Organization 
(WHO) och syftet var att uppskatta polypillrets effekt vid kardiovaskulär riskreduktion 
och att utvärdera dess bieffekter. 216 deltagare valdes ut och randomiserades mellan 
februari-juli 2009; 105 personer utgjorde interventionsgruppen med polypills, och 111 
personer fick konventionell behandling. Studiepopulationen utgjordes av kvinnor >50 
år och män >40 år med 20 % förhöjd kardiovaskulär risk beräknat på en 10-årsperiod. 
Personer med diagnosticerad hjärt-kärlsjukdom uteslöts från studien. Studiedeltagarna 
undersöktes vid studiens start och därefter en gång i månaden under totalt tre 
månader. De fick även rapportera om eventuella upplevda bieffekter och följsamhet. 
Förskrivarna fick besvara en enkätstudie rörande deras uppfattning om 
beredningsformen polypills och dess syfte vid prevention av hjärt-kärlsjukdom. 
Studieresultatet analyserades och standardavvikelse beräknades med hjälp av 
deskriptiv statistik. För att jämföra studieutfallet gjordes ett Student T och Chi-square-
test, och Intention-to-treat-analys genomfördes. 
Resultatet av studien visade att över 80 % av deltagarna i polypill-gruppen hade >80 % 
självrapporterad följsamhet till behandlingen. Uppgifter rörande följsamheten för 
gruppen med konventionell behandling angavs inte i studien. Biverkningsprofilen för 
de olika två studerade behandlingsstrategierna var jämförbara (tabell 5). Det sågs ingen 
signifikant skillnad i 10 års riskreduktion (p=0,56), systoliskt blodtryck (p=0,60) eller 
totalkolesterol (p=0,07) mellan de två studiegrupperna. Resultatet av förskrivarnas 
enkätstudie påvisade en hög acceptans av polypills som behandlingsmetod vid 
prevention av hjärt-kärlsjukdom. 
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Tabell 5. Procentuell förekomst av bieffekter under tre månaders behandling med 
polypills jämfört med konventionell behandling. 

Rapporterad  Polypillgruppen  Konventionell  

Bieffekt (n=99) behandling (n=104) 

Smärta i epigastriet 15,50 % 19,20 % 

Muskelsmärta 26,80 % 27,90 % 

Hosta 25,80 % 17,30 % 

Övriga symptom 15,50 % 11,50 % 
 
 
 
Thom S et al. 
 
I en randomiserad klinisk prövning undersöktes om ett polypill kunde förbättra 
följsamheten vid läkemedelsbehandling, jämfört med konventionell behandling (10). 
Studiedeltagarna var män och kvinnor >18 år med diagnosticerad hjärt-kärlsjukdom 
eller en 15 % förhöjd femårsrisk för hjärt-kärlsjukdom som hade indikation för 
läkemedelsbehandling. 2004 personer rekryterades mellan juli 2010 och juli 2011, och 
kom från Indien, England, Irland och Nederländerna. Dessa randomiserades till 
interventionsgruppen (n=1002 st) eller gruppen med konventionell behandling 
(n=1002 st). Interventionsgruppen gavs antingen ett polypill innehållande 
acetylsalicylsyra 75 mg, simvastatin 40 mg, lisinopril 10 mg och atenolol 50 mg (n=589 
st), eller ett polypill innehållande acetylsalicylsyra 75 mg, simvastatin 40 mg, lisinopril 
10 mg och hyrdoklortiazid 12,5 mg (n=413 st). Behandlande förskrivare hade under 
studieperioden möjligheten att lägga till/byta ut/avsluta studiedeltagarnas 
läkemedelsbehandling. Vid studiens början uppmättes studiedeltagarnas blodtryck och 
blodfetter, och vid uppföljning efter en månad, sex månader och arton månader fick 
deltagarna lämna nya prover och rapportera deras upplevda livskvalitet, följsamhet och 
eventuella allvarliga biverkningar. Intention-to-treat-analys genomfördes och statistisk 
signifikans beräknades. I resultatanalysen tog man hänsyn till eventuella 
samvarierande faktorer och genomförde en subgruppsanalys. Resultatet av studien 
påvisade att vid studiens slut hade 86,3 % av deltagarna i polypill-gruppen själva 
rapporterat att de fortsatt med läkemedelsordinationen, jämfört med 64,7 % av 
deltagarna med konventionell behandling. I studien påvisades även att följsamheten för 
patienter med konventionell behandling försämrades över tid. Polypillrets effekt på 
systolisk och diastoliskt blodtryck, koncentrationen totalkolesterol och LDL-kolesterol 
påvisade en större reduktion av dessa riskfaktorer än vid konventionell behandling 
(tabell 6). 11,8% av deltagarna i polypill-grupopen upplevde minst en allvarlig biverkan 
av behandlingen, jämfört med 10,2 % i gruppen med konventionell behandling. 
 
Tabell 6. Jämförelse av mätvärden på riskfaktorer före behandling och efter i 
genomsnitt 18 månaders behandling med polypills i jämförelse med konventionell 
behandling. Siffrorna inom parentes motsvarar mätvärden vid studiens start för 
respektive grupp. 

Riskfaktor Intervention Konventionell  

  polypill (n=1002 st) behandlingsstrategi (n=1002 st) 

Systoliskt blodtryck, mmHg 129,2 (137,0) 131,7 (137,7) 

Diastoliskt blodtryck, mmHg 72,8 (77,4) 75,2 (78,1) 

Totalkolesterol, mg/dL 156,6 (160,5) 159,1 (162,8) 

LDL-kolesterol, mg/dL 84,2 (90,5) 88,4 (92,5) 

Triglycerider, mg/dL 142,3 (133,3) 138,8 (136,1) 
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Zeymer U et al. 
 
I en tysk prospektiv observationsstudie följdes 9998 personer som drabbats av akut 
hjärtinfarkt och som behandlades med betablockare under ett års tid (11). Syftet med 
studien var att uppskatta effekten av kombinationsterapi med ACE-hämmare, 
acetylsalicylsyra och statiner. Studiedeltagarna rekryterades från totalt 155 sjukhus 
mellan juni 2000 och december 2002. I registret ACOS (Acute Coronary Syndromes) 
fanns uppgifter om studiedeltagarnas egenskaper, symptom vid insjuknande, 
elektrokardiogram och vilka läkemedel som sattes in vid utskrivningen från sjukhuset. 
Ett år efter insjuknandet följdes 94,4 % av deltagarna upp med hjälp av en 
telefonintervju. 
Studiedeltagarna delades in i tre olika grupper: Läkemedelsbehandling med 0-1 
läkemedelssubstanser (n=752 st), läkemedelsbehandling med 2 läkemedelssubstanser 
(n=2986 st)samt läkemedelsbehandling med 3 läkemedelssubstanser (n=6260 st). 
Intention-to-treat-analys genomfördes, standardavvikelse beräknades och resultatet 
jämfördes mellan de olika grupperna med hjälp av en subgruppsanalys. Oddsration 
beräknades och eventuella samvarierande faktorer beaktades. 
Studieresultatet påvisade att mindre än 2/3 av studiedeltagarna ordninerades 
acetylsalicylsyra, ACE-hämmare och statiner vid utskrivningen från sjukhuset. I 
resultatet sågs en bättre 1 års överlevnad hos deltagarna som hade behandlats med 3 
läkemedelssubstanser. 
 
 
 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa befintlig dokumentation kring  
användandet av polypills vid prevention av hjärt-kärlsjukdom, samt besvara 
frågeställningarna. 
 
Vid urval av studier valdes främst studier som omfattade människor över 40 års ålder, 
eftersom en stor riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom är just ålder. Litteraturstudien har 
inte omfattat någon jämförelse av preventionens effekt mellan olika åldersgrupper, 
eftersom studier som fokuserat på åldersjämförelser ännu inte har genomförts. 
Tillgängliga studier som har genomförts med ålder som riskfaktor har omfattat 
personer mellan 40-80 år. 
 
 
Effekter av riskreduktion hjärt-kärlsjukdom 
I fem studier (4, 5, 6, 7, 9) utfördes studierna på deltagare i ålder 40-80 år – av dessa 
ufördes 4 studier (4, 5, 6, 7) på försökspersoner med ålder som enda riskfaktor, men 
slutsatserna drogs att ett polypill i jämförelse med placebo kunde reducera den 
kardiovaskulära risken med alltifrån 33-72 %. En observationsstudie (11) togs med i 
resultatet av litteraturstudien; Denna studie omfattade  inte studier över effekten av ett 
polypill men var intressant och viktig utifrån synpunkten att den granskade den 
sammanlagda effekten av ett antal olika läkemedelssubstanser som ofta är ingående 
substanser i beredningsformen polypills. I studien sågs förbättrad ettårs-överlevnad 
efter akut hjärtinfarkt vid kombinationsbehandling med tre läkemedelssubstanser. 
Nackdelen med studierna är att alla studier har varit ganska små med ett medelvärde 
på cirka 650 deltagare per studie, vilket ger låg statistisk styrka. Studieresultaten 
indikerar att det finns vissa fördelar i form av riskreduktion med att preventivbehandla, 
och att kombinationsterapi kan vara fördelaktigt. 
Utifrån dessa resultat kan man även skapa hypoteser kring om ett polypill skulle vara 
lämpligt att använda i ett preventivt syfte för individer med ålder som enda riskfaktor. 
Det kan dock finnas faror med att behandla preventivt enbart med hänsyn till ålder. 
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Detta skulle kunna betyda att även personer med låg kardiovaskulär risk skulle komma 
att behandlas ”för säkerhets skull”, och personer med hög kardiovaskulär risk som var 
yngre än till exempel 50 år riskerar att undgå läkemedelsbehandling enbart på grund av 
ung ålder, när screening av riskfaktorer möjligen skulle ske mindre frekvent med en 
preventionsstrategi. 
Det krävs fler studier som jämför ålder som riskfaktor mot andra riskfaktorer som höga 
blodfetter eller högt blodtryck. Om syftet med beredningsformen ska vara preventiv 
behandling  krävs också fler och mer omfattande långtidsstudier över 
beredningsformens säkerhet och  effekt. 
 
Effekter på riskfaktorer 
Polypills i  jämförelse med placebo 
I tre studier (4, 5, 6) påvisade studieresultaten en reduktion av riskfaktorer vid 
behandling med polypills i jämförelse med placebo.  
Två studier (4, 5) var relativt korta studier som endast omfattade 12 veckor, vilket gör 
det svårt att uppskatta långtidseffekterna av interventionerna. En av dessa studier (5) 
var också en mycket liten studie som omfattade 86 personer, vilket föder frågor om 
studiens generaliserbarhet. Fördelen med studiedesignen ”cross-over” är att varje fall 
utgör sin egen kontroll vilket innebär att det krävs färre studiedeltagare för att få ett 
veriabelt resultat med hög statisktisk noggranhet. 
I en studie (6) fanns vid urvalet av studiepopulationen vissa skillnader  i kön och 
blodtryck vid utgångsläget, och detta kan ha påverkat randomiseringen och därmed 
även utfallet av studien. Det är dock svårt att uppskatta i vilken grad studieresultatet 
påverkades. En annan nackdel med studien är att den är genomförd i Iran. På grund av 
interindividuella genetiska skillnader i till exempel läkemedelsmetabolism och 
enzymaktivitet, kan resultatet inte förväntas vara applicerbart på personer av en annan 
etnicitet. Detta kräver troligen ytterligare granskning i vidare kliniska effektstudier. 
Vid beaktning av nämnda studiers resultat över polypillrets effekt kan dessa föreslå en 
reduktion av riskfaktorer vid preventiv behandling med polypills jämfört med  placebo.  
 
Polypills i jämförelse med konventionell behandling 
En studie (7) jämförde effekten av polypills på riskfaktorer mot behandling med 
enskilda substanser. Studien omfattade 12 veckor vilket troligen är kort tid för att 
kunna uppskatta effekt och tolerabilitet. Vid uppföljning av studiepopulationen fanns 
även ett visst bortfall som kan ha påverkat utfallet av studien. Även denna studiens 
utfall kan ha påverkats av interindividuella skillnader då den utfördes i Indien. En 
fördel med studien kan vara att man har jämfört polypills effekt mot många andra 
kombinationer av läkemedel som används vid konventionell behandling av 
kardiovaskulära sjukdomar. 
I tre studier (8, 9, 10) jämfördes effekten på riskfaktorer av polypills med effekten av 
konventionell behandling vid hjärt-kärlsjukdom. I två av dessa (8, 9) sågs ingen 
signifikant skillnad mellan studiegrupperna. En av studierna (8) var oblindad och hade 
färre antal deltagare än beräknat, och detta kan påverka evidensgraden och därmed 
även utfallet av studien. I en av studierna (10) erbjöds polypill-gruppen behandlingen 
kostnadsfritt. Detta kan ha påverkat utfallet i studien, men fördelarna var att studien 
var omfattande och pågick under lång tid samt hade litet bortfall. 
Vid granskning av dessa tre studier (8, 9, 10) fanns heller inte den konventionella 
behandlingen som studiedeltagarna fick väl  definierad – varken läkemedelsdoser eller 
substanser finns angivna. Det blir då svårt att jämföra resultaten med varandra. 
 
Det är dock svårt att utifrån granskade studier dra en slutsats om polypills effekter på 
riskfaktorer i jämförelse med konventionell behandling. 
Studierna har  innehållit olika kombinationer av läkemedelssubstanser, och frågan är 
om polypills effekter går att likställa med den sammanlagda effekten av olika 
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kombinationer av enskilda läkemedelssubstanser. Det krävs därför flera och mer 
omfattande långtidsstudier över beredningsformens farmakokinetiska och 
farmakodynamiska egenskaper, samt studier över vilka läkemedelssubstanser som 
skulle passa bäst att använda i beredningsformen. Det krävs dessutom studier över 
polypills effekt på riskfaktorer i jämförelse med en väl definierad konventionell 
behandling. 
 
Biverkningar och  följsamhet 
I två av studierna (4,5) rapporterades andelen biverkningar med polypillbehandling till 
mellan 29-58 % och i tre studier (8, 9, 10) var biverkningsprofilerna för polypills och 
konventionell behandling jämförbara. Av studieresultaten kan tolkas att andelen 
biverkningar av läkemedelsbehandlingen är starkt relaterade till vilka substanser som 
ingår i beredningen. Höga statindoser medför ofta besvär med muskelvärk, liksom 
behandling med acetylsalicylsyra ofta medför ökad blödningsbenägenhet och 
gastrointestinala biverkningar. En stor nackdel med beredningsformen är att 
flexibiliteten låses; Hos känsliga individer kan dosen av en substans behöva justeras, 
och detta kan bli svårt att uppnå med denna beredningsform. Detta gäller även för 
läkemedelssubstanser med kort halveringstid som behöver fler dostillfällen. Vid 
upplevda biverkningar kan det också bli svårt att identifiera vilken av de ingående 
substanserna som orsakar biverkningen.  
I artikeln ”A single fixed-dose combination for all patients is bad medicine” skriver J D 
Spence om riskerna med att inte anpassa läkemedelsbehandlingen efter individens 
riskfaktorer (13). Han menar att betareceptorantagonister som  metoprolol behöver 
dosanpassas individuellt och medför problem vid behandling av astmatiker. Vidare 
skriver författaren att behandling med tiaziddiuretika kan medföra kaliumbrist och 
framkalla diabetes. Statinbehandling kan också framkalla diabetes och höga doser 
medför ofta biverkningar som muskelvärk. I artikeln skriver Spence även om 
problematiken kring behandling med ACE-hämmare: substanser som enalapril och 
ramipril medför ofta biverkningar i form av besvärande torrhosta och har relativt kort 
halveringstid. Författaren drar slutsatsen att minst 3 olika polypills behövs, men att 
även då skulle inte alla patienter kunna dra nytta av behandlingen.  
 
I fem av studierna (4, 5, 6, 9, 10) rapporteras det generellt om hög följsamhet (>80 %) 
till ordinationen hos studiegrupperna som fick polypills. I tre av dessa studier (4, 9, 10) 
rapporterade studiedeltagarna själva sin följsamhet, vilket kan ha gett upphov till bias 
och därmed påverkat utfallet av studierna. Följsamhet kan uppskattas på flera olika 
sätt. Man kan tillämpa tabletträkning (som i studierna 5 och 6), kontrollera om 
läkemedlet tagits ut på apotek, men även dessa metoder kan medföra bias då det inte 
går att säkerställa att deltagaren verkligen tagit läkemedlet. Man kan också mäta 
plasmakoncentrationen av läkemedel hos studiedeltagarna för att uppskatta 
följsamheten men detta är mycket resurskrävande och en dyr metod, varför 
självuppskattad följsamhet ofta används i studier. 
När det gäller följsamheten till ordinationen med polypills indikerar studieresultaten 
att denna beredningsform skulle kunna förbättra följsamheten. Naturligtvis kan även 
detta diskuteras när studiepopulationerna har i allmänhet varit friska vilket ofta 
innebär att de har en sämre följsamhet då behandlingen sker asymtomatiskt i 
preventivt syfte. Man kan också diskutera den förbättrade följsamheten i de fall ett 
doseringstillfälle skulle glömmas. Om man glömmer att ta polypillret har man i själva 
verket glömt att ta 3-5 olika läkemedel, beroende på hur många substanser om ingår i 
beredningsformen. 

Åsikterna skiljer sig åt huruvida beredningsformen är lämplig för prevention eller inte. 
Kernan W N et al. skrev en debattartikel i tidningen Stroke publicerad av the American 
Heart Association, där de jämför behandling med polypills preventivt med individuell 
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behandling av konstaterade riskfaktorer (12). Enligt författarna är argumenten för 
polypills ökad tillgänglighet för patienten, bättre följsamhet och samt en säker och 
kostnadseffektiv prevention av hjärt-kärlsjukdom. Det finns dock vissa hinder att 
överstiga innan polypills kan betraktas som en vedertagen behandlingsmetod – 
läkemedelsformen måste genomgå studier för att bevisa säkerhet och effektivitet, samt 
vara lättillgänglig och kostnadseffektiv och accepteras av patienter och förskrivare, 
anser författarna. De skriver vidare att fördelen med en individuellt anpassad 
läkemedelsbehandling är att denna sätts in efter att riskfaktorer konstaterats, 
oberoende av ålder och utan fördröjning. Slutligen konstaterar författarna att enbart ett 
polypill inte är lösningen till att förebygga hjärt-kärlsjukdom utan att preventionen 
måste kompletteras med livsstilsinterventioner. 
 
Det är svårt att dra klara slutsatser utifrån studierna som jag har granskat. Det finns 
begränsad tillgång på kliniska studier rörande beredningsformen polypills för 
kardiovaskulär prevention. Resultaten av min litteraturstudie kan endast ge 
indikationer om polypillrets effekt, förmåga att reducera risken för hjärt-kärlsjukdom, 
biverkningar och möjlighet att förbättra följsamhet till läkemedelsordinationen. 
Fördelen med min litteraturstudie är att jag både tittat på polypills effekt för en särskild 
åldersgrupp med ålder som enda riskfaktor, polypills effekt jämfört med placebo och 
jämfört med konventionell behandling, samt polypills biverkningsprofil jämfört med 
placebo och konventionell behandling och följsamhet. Nackdelen med litteraturstudien 
är att jämförelsen mellan polypills och konventionell behandling inte kunde 
genomföras helt, då de underliggande studierna inte var tydliga med definitionen 
”konventionell behandling”. Flertalet av studierna var också småskaliga korttidsstudier 
vilket innebär en nackdel så det blir svårt att utifrån dessa dra en klar slutsats. 

 

Slutsats 

Efter att ha studerat befintlig dokumentation på området polypills vid prevention av 
hjärt-kärlsjukdom kan jag dra slutsatsen att fler kliniska långtidsstudier av effekter och 
tolerabilitet  är önskvärda. Även jämförande studier där polypills jämförs med 
behandling med enskilda substanser eller konventionell behandling enligt definition 
skulle vara önskvärda. Eftersom ålder är en stor riskfaktor kan man vid prevention av 
hjärt-kärlsjukdom se fördelar med att kombinera livsstilsinterventioner med 
läkemedelsbehandling exempelvis från 55 års ålder, men ett polypill skulle inte vara 
passande för alla, men skulle troligen kunna öka följsamheten till 
läkemedelsordinationen. Vidare studier bör också utröna vilka substanser som är 
lämpliga att använda i den aktuella beredningsformen. 
 

Tack 

Jag vill tacka min man för att han alltid har varit min trygga klippa att kunna luta mig 
mot – tack för att du alltid finns där för mig och stöttar, uppmuntrar och berömmer 
mig. Utan dig hade jag inte varit där jag är idag! Jag vill tacka mina barn för att ni ger 
mig energi att orka kämpa mig genom motgångar och utmaningar och styrkan att 
kunna flytta berg! 
Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Maria Sjölander för många bra tips 
och råd under examensarbetets gång. 
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