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Sammanfattning 
Att förskriva beredningsformen tabletter på recept är en av de vanligaste behandlingsmetoderna inom 
hälso-och sjukvården. Det kan finnas olika problem med att genomföra en läkemedelsanvändning för 
patienten vilket även får konsekvenser för samhället. Ordination som innebär delning av tabletten 
förekommer ofta inom äldre- och barnsjukvården på grund av brist på läkemedel med lämpliga 
styrkor och inte alltid lättillgänglig information hos sjukvårdspersonalen om tillgängliga styrkor. 
Syftet med denna studie var att via en enkätstudie undersöka hur patienterna gör när den förskrivna 
tablettdoseringen innebär att tabletten måste delas, samt att undersöka vilka råd apotekspersonalen ger 
till dessa patienter. Under två veckor, under mars månad 2018 utfördes strukturerade intervjuer på 
apotekskunder som hade ordination på tabletter som måste delas. Bland 7677 kunder på åtta apotek 
var det 188 (2,4 %) som delade tabletter. 171 deltog i en intervjuundersökning med medelålder 66 år. 
I genomsnitt hade respondenterna delat tabletter i 4,5 år. Studien visade att två tredjedelar av 
tabletterna delas av personer över 65 år. En tredjedel delas av personer över 75 år. Av de 171 
intervjuade personer delade 153 (89 %) tabletterna. Resten hade nyligen fått recept på en uppdelad 
tablett. De vanligast förekommande läkemedlen som delades var inom hjärt-/kärl läkemedel och 
psykofarmaka som utgör 81 %, benzodiazepiner 31 %, antidepressiva 11 %, läkemedel som påverkar 
renin- angiotensin systemet 14 % och betablockare 9 %. Av de som delade tabletter bröt cirka hälften 
(49 %) tabletterna med hjälp av fingrarna, 31 % med en kniv och 14 % använder sig en tablettdelare. 
Vanligaste upplevda problem var svårt att dela på grund av ont i händerna och att tabletten är liten. 
Bland de som tidigare hade delat tabletter uppgav 28 % att tablettdelarna inte blev lika stora efter 
delning. Oavsett om patienterna hade problem eller inte med att dela tabletten, vill majoriteten att 
slippa momentet med tablettdelning. Hälften av apotekskunderna har fått råd eller instruktion av 
farmaceuten om sina läkemedel och om hur de skulle gå och tillväga för att praktisk hantera 
ordinationen med tablett delning. 
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ABSTRACT  

Prescription of tablets is one of most common means for treatments of patients 
within the healthcare sector.  
 
Not seldom, drug manufacturers supply a limited number of tablet strengths, or 
physicians unnecessary prescribes a to high tablet strengths. This results in the 
situation where patients end up splitting tablets.  Another reason for splitting tablets 
is that they are voluminous, and thereby hard to swallow. 
 
Upon dividing tablets, fragments can become unequal in size, and parts of the tablets 
can crumble, leaving a tablet dose sometimes not compliant with government issued 
regulation, stated in different Pharmacopeias. 
 
Major parts of split tablets are prescribed to elderly people, who require lower 
dosages.  Some tablets are hard and small and elderly people have difficulties in 
dividing them, due to e.g. trembling and insufficient muscle strength in hands. 
 
The aim of this study was to investigate, pros and cons with splitting tablets, and 
how it´s practically done by the patient. What advice are given from staff in 
pharmacies to customers, in order to get it right. 
 
During two weeks, in March 2018, structured interviews were conducted on patients 
who had prescriptions on divided tablets.  Among 7677 customers in eight 
pharmacies in Sweden 188 (2, 4 %) presented a prescription with split tablets. Of 
them, 171 accepted to participate in a survey to find an answer to the aim of this 
study. Out of the 171 customers 153 (89 %) divided their tablets. 74 (49 %) broke the 
tablets with their hands, 47 (31 %) with a knife and 22 (14 % ) use a device for 
dividing tablets.  The rest had recently received a prescription on a divided tablet.  
 
Most common split tablets were within the ATC-codes C and N, cardiovascular and 
psychotropic drugs. They were split by 139 (81 %) of the customers. Within ATC-
code N05 benzodiazepines 53 (31 %), C09 antidepressant 23 (13 %), N06 RAS 19 
(11 %) and C07 betablocker 16 (9 %) divided tablets. 
 
Among the costumers who divided their tablets, 47 (28 %) said that the tablet size 
was not ideal to divide. About 36 (21 %) reported that they had difficulties dividing 
tablets; the number was highest among women. About 50 % of the customers had 
been given instructions by the pharmacist about how to split a tablet. 
 
The result of this study shows a need of lower strengths of some tablets, and that 
prescribers should be more aware and not unnecessary prescribe split tablets, since 
there are many especially elderly people that have difficulties in dividing them in 
equal parts. 
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FÖRORD 

Detta examensarbete omfattar 10 veckors arbete i ämnet farmaci. Arbetet ingår i 
farmaceutprogrammet 180 hp vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 
 
 
Ett stort tack till personalen i Kronansapotek Sveaplan Eskilstuna som hjälpte mig att 
informera apotekskunderna om mina enkäter och med att kunna utföra intervjuarna 
på plats. 
 
 
Jag vill även säga tack till min handledare Christer Berg för all stöd under arbetets 
gång.  
 
Till sist vill jag tacka min familj för all uppmuntrande, tålamod och att ni trodde på 
mig, utan er skulle aldrig komma i mål. 
 
 
2018-04-30 
Vana Matti      
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INTRODUKTION  

Att förskriva läkemedel i beredningsformen tabletter på recept är en av de vanligaste 
behandlingsmetoderna inom hälso-och sjukvården. Det kan finnas olika problem 
med att genomföra en läkemedelsanvändning för patienten och som även får 
konsekvenser för samhället (1, 2). Förskrivning av tabletter som måste delas utgör ett 
vanligt förekommande problem för många patienter. Förskrivning av tabletter som 
inte är lämpliga för delning förekommer också.  I en svensk studie granskades 
doseringssträngar hämtade från receptregistret för mer än 600 000 receptförskrivna 
läkemedelsposter från nio ATC-koder och 74 substanser expedierade på apotek 
under en månad. Där framkom det att förskrivning av doser med delade tabletter 
förekom på 10 % av recepten (3). Ordination som innebär delning av tabletten 
förekommer ofta på recept till barn och äldre vilket kan bero på att dessa 
patientgruppen har behov av lägre styrkor, än de som normalt används. Det kan även 
bero på att kunskap om vilka styrkor som finns tillgänglig inte är enkelt tillgänglig, 
och en onödig förnyelse av ordinationer av delade tabletter fortsätter (3, 4, 5). 
 

 

Att dela en tablett innebär att tabletten delas upp i två eller flera delar så att patienten 
kan inta en halv eller en fjärdedels tablett. Det medför ett extra moment som kan 
minska följsamheten hos patienterna (3, 6).  
 
 
 
 

Nackdelar med ordinationer med delade tabletter   

För många patienter orsaker recept med delade tabletter problem. I en pilotstudie 
som genomförde i Sverige uppgav mer än hälften av patienter som hade en 
ordination på delade tabletter att de upplevde svårigheter med delningen (3). Det är 
störst problem att dela tabletter för barn och äldre. Flera studier har visat att äldre 
patienter med nedsatt fysisk styrka, till exempel patienter som lider av Parkinsons 
sjukdom, atros och/eller reumatiska sjukdomar eller nedsatt synförmåga har svårast 
att dela tabletter (1, 3, 5, 7). Försämrat minne och förvirring är ett annat problem som 
nämnts, speciellt vid intag av flera olika sorter läkemedel vid en och samma 
tidpunkt. Bachynsky et.al. har visat att 78,3 % av äldre patienter upplevde svårighet 
med att dela tabletter oavsett använt verktyg (8). 
 

 

Vid tablettdelningen finns det en risk att tablettens innehåll fördelas ojämnt mellan 
tablettfragmenten, vilket påverkar dosnoggrannheten (1, 5). Enligt Ekedahls studie 
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hade var tredje patient problem med att dela tabletter i jämnstora delar (3). McDevitt 
et.al. har rapporterat i en studie att 10 – 20 % av tabletterna avviker från önskad 
viktsvariation efter delning (9). Skillnader i vikt mellan de olika tabletthalvorna 
resulterar i effekter på koncentrationerna av läkemedlet, vilket kan innebära en 
allvarlig risk för komplikationer och biverkningar för läkemedel med smala 
terapeutiska index (1). 
 

 
Tabletter kan tappa massa vid uppdelning. Förlust av tablettmängd i form av 
smulning eller pulverisering kan även leda till kontamination och hälsorisker för 
andra i omgivningen än patienten själv (4,10).  Förlust av tablettmassa på bara 1 % 
betraktas som acceptabel (3,4). Den Europiska Farmakopén accepterar en 
doseringsnoggrannhet för enskilda tabletter inom ± 10-15 % av den förväntade 
tablettvikten (3, 5). I ett europeiskt samarbete mellan 22 länder genomfördes en 
studie där 657 läkemedel undersöktes med avseende på dosnoggrannhet vid delning 
av tabletterna. De konstaterades att 17 % av tabletterna inte klarade farmakopéns 
krav avseende delbarhet i två lika delar (14). I många fall blir patienter tvungna att 
slänga tabletter som smular och blir ojämna vid delning. Det har visats att 11 % av 
patienterna fick slänga delar av tabletter på grund av ojämn delning, och att 9 % av 
patienterna tog en hel tablett (högre dos) av misstag tre gånger eller mer per månad 
(15, 16). 
 
 

Flera studier pekar på att faktorer såsom tablettens storlek, form och hårdhet 
påverkar dosnoggrannheten vid tablettdelning (1, 10, 11). En brytskåra på en tablett 
innebär inte alltid att tabletten delas med tillräcklig noggrannhet, så att det blir lika 
stor dos av den aktiva substansen i båda tabletthalvorna.  Tablettdelning kan även 
vara till hjälp för att underlätta nedsväljning. Små tabletter utan brytskåra upplevs 
svåra och olämpliga att dela. Även om en tablett har brytskåra så upplever 55 % av 
patienterna svårighet med att dela den (3, 5, 7, 12). 
 

 

I en studie som utfördes av Van Riet-Nales et.al visas även att läkemedel med smalt 
terapeutiskt index t.ex. warfarin och digoxin helst inte ska delas. En liten variation i 
tablettstorlek, efter delningen, kan påverka den kliniska effekten (10). Enterotabletter 
är inte lämpliga att dela eftersom entrocoating finns till för att skydda 
läkemedelssubstansen från det låga pH som finns i magsäcken. Det riskeras att den 
önskade effekten uteblir ifall det syraprotektiva höljet runt tabletten bryts sönder. I 
vissa fall enterocoatas granuler, som det senare slås tabletter av. Ex Losec Mups ® 
där Mups står för ”multi unit pellets system”. Dessa tabletter kan delas (10, 13). 
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Depottabletter görs då läkemedelt innehåller substanser med korta halveringstider 
och/eller har smala terapeutiskaindex, för att minska variationerna i 
plasmakoncentration vid steady state. Dessa tabletter måste sväljas hela och får inte 
delas eller krossas. Läkemedelssubstanser med långhalveringstid och breda 
terapeutiskaindex tillverkas som konventionella tabletter och är mer lämpade för 
delning (1, 11, 13). 
 

 

En svensk studie från 2013, där 436 apotekskunder som hade recept på delade 
tabletter intervjuades, visade att hälften av patienterna använde sig av olika verktyg 
för att dela tabletterna (3). Flera studier har undersökt delningsnoggrannheten vid 
användningen av olika verktyg (1, 10, 11). I studierna har tre olika delningssätt 
jämförts: för hand, med tablettdelare eller med kökskniv. Att använda händerna för 
att dela tabletter upplevdes som smärtsamt för en del patienter och det gav olika stora 
tabletthalvor (1, 10). Kökskniv användes som ett alternativ till handdelning hos 
patienter som hade svårt att använda händerna. I en studie där kökskniv användes för 
att dela upp 16 olika sorter tabletter, sågs ojämna tabletthalvor (11). Användning av 
tablettdelare har högst dosnoggrannhet (1, 11). De flesta patienterna tyckte att 
tablettdelare var lätt att använda. Användning av tablettdelare ger dock inte någon 
garanti på att olika sorters tabletter delas i lika jämna halvor (1, 4, 11). Tablettdelare 
som finns att köpa på apoteket kan vara ett bra hjälpmedel när tabletter är svåra att 
dela eller saknar brytskåra (1, 7) 
 
 
 
I en studie som utfördes i Academy of Managed Care Pharmacy i Egypten pekar 
författarna på att det i stora delar av världen fortfarande finns stor brist på läkemedel 
med lämplig styrka (1, 11). Få informationskällor finns att tillgå som kan ge 
information om delbarhet (11). 
 

 

Fördelar med ordinationer med delade tabletter  

Den största fördelen med ordination av delade tabletter är dosflexibilitet (1, 4, 5). 
Enligt en studie som gjordes i Kanada förekommer ordination med att dela tabletter 
förekommer i USA och Kanada; speciellt för behandling av högt blodtryck (8). Det 
kan vara fördel när en dosökning behöver göras långsamt t.ex vid hjärtinfarkt först 
starta medicineringen med en halv tablett för att senare öka dosen till en hel tablett. 
Det minskar kassationen av läkemedel, då det inte alltid finns en lämplig 
förpackningsstorlek (17). En annan fördel, som kunder upplevde med delning, är att 
det är lättare att svälja en halv tablett, särskilt stora tabletter (7, 12). I en studie som 
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utfördes i Nederländerna studerades 275 förskrivna recept. I studien redovisas att 30 
% av patienterna delar tabletter på eget initiativ för att underlätta nedsväljning (18). 
 

 

Andra fördelar med delade tabletter är ekonomiska vinster i from av lägre kostnader 
för patienten och sjukvården (1, 4, 11). Det beror på att prissättningen inte baseras på 
tablettstyrkan utan på förpackningsstorlek. Det har visat att besparingar på 30-50 % 
kan erhållas med ordinationer som innebär att patienten delar på tabletter 
(10, 15, 16). 
 

 

Apotekspersonals roll med att öka patientens följsamhet  

Apotekspersonalen som lämnar ut läkemedel har ett stort ansvar. De är den sista 
kontakten med hälso-och sjukvårdspersonalen innan patienter använder sina 
läkemedel. I samband med expedition är farmaceuten skyldig att säkerställa att 
patienten är medveten om hur hen ska använda sina läkemedel. Patienten ska ges 
information om de läkemedel som uthämtas, och även patienten uppmuntras att ställa 
kompletterande frågor. Informationen som farmaceuten ger till patienten skall leda 
till att patientens följsamhet till en given ordination förbättrats och att eventuella 
negativa konsekvenser kan förbyggas. Detta för att läkemedlens potentiella effekt 
kan nås, till gagn för patientens hälsa (4, 7, 19, 20). God information om läkemedel 
och dess användning i samråd med kunden, och en god relation mellan farmaceut 
och patient utgör grunden för “concordance”. Concordance betyder att ordinationen 
sker i ett ömsesidigt beslut fattat gemensamt av patient och vårdpersonal (2, 20, 21). 
Den expedierande farmaceuten är skyldig att säkerställa att ordinerade tabletter är 
lämpliga att dela. Apotekspersonalen kan i samband med expeditionen reda ut 
ordinationer som är felaktiga och/eller otydliga från läkare. Det kan handla om 
felaktig dosering, styrka eller otillräckligt mängd tabletter (19, 20, 22).   
 

 

Apotekspersonalen bör ha tillräcklig kunskap om tillgänglighet av lämpliga styrkor 
och vara medveten om eventuella kliniska konsekvenser av dosavvikelser vid 
ordination som innebär att dela tabletter. Samt att föreslå patienten en lämplig metod 
för att kunna dela tabletter (1, 3, 11). I farmaceutens arbetsuppgifter ingår att 
identifiera och lösa kundens läkemedelsrelaterade problem t.ex. med delade tabletter 
och tillsammans med kunden komma fram till den bästa lösningen för just den 
kunden (7, 8). 
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Om en patient har fått en tablett som skall delas förskriven, och tabletten ingår en 
utbytesgrupp inom tandvårds och läkemdelförmånsverket (TLV):s systemt för 
generisk substitution, kan det bli aktuellt att byta ut tabletten till en billigare variant. 
Ett sådant utbyte kan en farmaceut föreslå kunden, om det i produktresumén för den 
föreslagna anges att den kan delas i två delar. Farmaceuter kan motsätta sig utbyte, 
om utbytet medför svårigheter för patienten att genomföra den ordinerade 
behandlingen, och menligt påverkar patientens hälsotillstånd (23). 

 

SYFTE  

Syftet med studien var att via en enkätstudie undersöka hur patienter gör när den 
förskrivna tablettdoseringen innebär att tabletten måste delas, och att undersöka om 
apotekspersonalen gav råd och instruktioner till dessa patienter. 

 

MATERIAL OCH METOD    

Intervjuerna genomfördes av sex farmaceutstudenter enligt ett standardiserat 
frågeschema, se bilaga 3. på åtta apotek i mellansverige.  Läsbarhetstest genomfördes 
först och frågorna testades på apotekspersonal. Därefter genomfördes strukturerade 
intervjuer på apotekskunder under tio timmar per vardag under två veckor, under 
mars månad 2018. Intervjuerna genomfördes under samma period på alla åtta 
apoteken.  
 

Inklusionskriterierna var apotekskunder som hämtade ut receptförskrivna läkemedel i 
tablettform med dosering som innebar att tabletterna måste delas. Kunder skulle 
hämta tabletter antingen för egen del eller åt någon närstående och hjälpa denne med 
tablettdelningen. Både erfarna kunder och kunder som för första gången hämtade ut 
tabletter med ordination på att de skulle delas fick delta i studien. Kunder med recept 
till djur exkluderades. 
 

I samband med expediering frågade apotekspersonalen om kunden ville delta i 
studien som är en del av ett examensarbete i receptarieprogrammet och som utförs av 
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en student. Kunder som uppfyllde inklusionskriterierna fick skriftlig information om 
undersökningen och fick ge sitt samtycke till att intervjuas. Intervjun genomfördes på 
plats medan farmaceuten expedierade receptet eller efter överenskommelse vid ett 
senare tillfälle genom att patienten ringdes upp.  

 

Svaren från intervjuformuläret överfördes till ett Microsoft Excel-Kalkylblad och 
pivottabeller sammanställdes. Samtliga svar registrerades anonymt. Den enda 
information som registrerades om patienten var kön, födelseår och aktuella 
läkemedel samt läkemedelsstyrka för ordination med tablettdelning. De införda 
uppgifterna kontrollerades för att säkerställa att de var rätt överförda. 
 

Antalet kunder som tackade nej till att delta noterades, för att senare kunna göra en 
bortfallsanalys. Det totala antalet receptkunder hämtades från apotekens datasystem, 
för beräkning av andel kunder med recept på delade tabletter. Data från alla åtta 
apoteken polades och ligger till grund för resultatredovisningen. 
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RESULTAT 

Under två veckor expedierades 7 677 kunder receptförskrivna läkemedel på åtta 
apotek. Apoteken var lokaliserade i Mellansverige (Dalsland, Västra Götaland, 
Uppland, Västmanland, Närke och Stockholmsområdet). Sex apotek var placerade i 
kommersiella lägen, två var samlokaliserade med en vårdcentral. Sex apotek 
tillhörde apotek Hjärtat, och två Kronans apotek. Av recepten framgick att 188 (2,4 
%) innehöll ordinationer som innebär att dela tabletter. 171 av kunderna ställde sig 
positiva till att delta i undersökningen och 17 personer tackade nej.  
 

Intervjuade personer fördelat på ålder, kön och utbildningsnivå 

I denna undersökning intervjuades totalt 171 respondenter varav 111 kvinnor och 60 
män, tabell I. Ungefär en fjärdedel hade en utbildning på akademisk nivå, och 
resterande på gymnasie- eller grundskolenivå (motsvarande). Tablettdelning var 
nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor som män.  
 
 
Tabell I: Antalet respondenter fördelade på kön och utbildningsnivå.  
 

 
 

Av respondenterna med ordination som innebär tablettdelning, var majoriteten äldre 
personer, se tabell II.  68 % av dem var över 65 år varav 36 % var över 75 år. Bland 
respondenterna över 65 år hade två tredjedelar ordinationer med tablettdelning. En 
tredjedel av tabletterna utskrivna till gruppen över 75 år skulle delas. Median på 
ålder var 63 år, något år lägre för kvinnor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildnings-nivå Kvinna Man Totalsumma Procent
Grundskola 40                 18                 58               34%
Gymnasium 45                 20                 65               38%
Universitet/Högskola 23                 22                 45               26%
Okänd 3                   -                3                 2%

Totalsumma 111 60 171 100%
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Tabell II. Åldersgruppering på de intervjuade respondenterna  
 

 

 

Respondenter som delar tabletter fördelat på tillvägagångssätt 

Av 171 intervjuade personer delade 153 (89 %) tabletterna, tabell VIII. Därutöver 
var det fyra respondenter som inte delade och 14 hade nyinsatta tabletter. Av de som 
delade tabletter bröt hälften tabletterna i delar med hjälp av fingrar/händer och 31 % 
med hjälp av en kniv. Tablettdelare var inte lika vanligt förekommande utan 
användes endast i 14 % av fallen. 26 (17 %) av respondenterna angav alternativa sätt 
att dela tabletter på. Bland de 75 respondenter som i första hand delade tabletterna 
genom att bryta dem med fingrar uppgav fyra att de alternativt använde kniv, och två 
tablettdelare. Kniv var det vanligaste alternativa sättet att dela tabletter med och 
användes av tio personer i undersökningen. Fyra respondenter uppgav att de inte 
delade sina tabletter utan tog en tablett varannan dag. 
 

 

Tabell VIII. Antal respondenter som delar tabletter fördelat på tillvägagångssätt 
 

 

 

Åldergruppering Kvinna Man Totalsumma Procent
4-25 år 5 3 8 5%
26-50 år 15 8 23 13%
51-65 år 13 11 24 14%
66-75 34 21 55 32%
>75 år 44 17 61 36%

Totalsumma 111 60 171 100%

Förstahandsval 
för att dela 
tabletter

Totalsumma Procent
Bryter 
med 

fingrar
Kniv Sax Tablettdelare Tänder Totalsumma Procent

Bryter med fingrar 75 49% 4 2 6 23%
Delar med kniv 47 31% 8 1 2 11 42%
Delar med sax 6 4% 1 1 2 8%
Sockertång 2 1% 0 0%
Tablettdelare 22 14% 5 1 6 23%
Tänder 1 1%

Totalsumma 153 100% 9 10 1 4 2 26 100%

Alternativt sät att dela tabletten
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Antal respondenter som fick råd/instruktioner från apotekspersonalen 

Apotekskunderna fick information om sina läkemedel från flera olika källor men 
främst från sin läkare och från farmaceuten vid utlämning av receptet. Studien visade 
att 86 (50 %) av apotekskunderna ansåg sig ha fått råd eller instruktion av 
farmaceuten vid expeditionen om hur de ska gå tillväga vid tablettdelning. De flesta 
hade fått informationen vid första besöket.  85 av 171 personer anger att de inte har 
fått råd eller instruktioner från apotekspersonal utan istället av läkaren eller att 
patienten själv har funnit ett sätt att dela tabletten för att klara ordinationen, tabell XI.  

 
 
 
Tabell XI. Antal patienter som har fått instruktioner/råd från apoteket 
 

 

 

Instruktionen eller rådet om ordinationen som gavs av farmaceuterna i samband med 
expeditionen handlade om delbarhet. Kunden informerades om att tabletten skulle 
delas i lika stora delar och uppmärksammades på att tabletten har en brytskåra. 
Farmaceuten rekommenderade tablettdelare särskilt för tabletter som är små och 
saknar skåra. Kunder som hade svårt att hantera tablettdelare blev rekommenderade 
att använda en kniv. De kunder som hade flera läkemedel att ta samtidigt fick 
rekommendation att använda en dosett. I de fall där det var möjligt talade 
farmaceuten om att läkemedlet finns i lägre styrka som en hel tablett.   

 

 

 

 

Hur patienten vill ha det istället Totalsumma Procent
Ta en hel tablett i rätt  styrka 34 20%

Vet ej 2 1%
Okänd 135 79%

Totalsumma 171 100%
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Antal år som respondenterna delat tabletter 

Av 171 patienter som besvarade frågan ”Hur många år har du haft ordinationen? ” 
svarade 30 personer (18 %) ”flera år” utan närmare tidsangivelse.  Tre personer (2 
%) lämnade inget svar.  I genomsnitt hade respondenterna delat tabletter i 4,5 år ± 
6,1 år, tabell III.  14 patienter (8 %) hade nyinsatta läkemedel där det var ordinerat 
tablettdelning.  38 personer (22 %) hade haft ordination på delade tabletter i mer än 
tio år. Fyra av de 38 patienter hade delat tabletter mer än 20 år och av dessa var tre 
av tabletterna sömnmedel, tabell III. 

 
Tabell III. Antal år som respondenterna delat tabletter 
 

 
 

 
Av de 171 respondenterna hämtade 158 (92 %) läkemedel för eget bruk. 13 personer 
(8 %) hade ett ombud som hjälpte till med att hämta tabletterna, tabell IV. Av de som 
hade ombud kunde endast en dela tabletten själv. Vanligast var det personer över 65 
år och barn under 18 år som behöver hjälp med delningsprocessen, tabell V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlingstid Kvinna Man Totalsumma Procent
Nyinsatt 8                 6               14              8%
1-2 månader 2                 3               5                3%
3-5 månader 7                 5               12              7%
6-11 månader 13               5               18              11%
1 år 5                 5               10              6%
2 år 11               9               20              12%
3 år 7                 3               10              6%
4 år 3                 1               4                2%
5 år 10               3               13              8%
6-10 år 16               8               24              14%
> 10 år 26               12             38              22%
Okänt 3                 -             3                2%

Totalsumma 111             60             171            100%
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Tabell IV. Antal respondenter som hämtar tabletter för eget bruk. 
 

 
 
 
 
 
Tabell V. Antal ombud som hämtade ut tabletter och hjälper till med att dela på dem. 
 

 
 

 

Upplevda problem med tablettdelning  

Av de 171 patienter som besvarade frågan “Är det problem med tablettdelning? ”, se 
tabell VI, uppgav 36 st (21 %) att de har problem med att dela tabletter. Hälften av 
dem var över 75 år, tabell VI. 
 
 
 
Tabell VI. Antal respondenter fördelat på åldersgrupper som anger om det är problem med 
ordination att dela tabletter  
 

 
 

Egen medicin Kvinna Man Totalsumma procent
Ja 102 56 158 92%
Nej 9 4 13 8%

Totalsumma 111 60 171 100%

Ombud som hjälper med delning av tablett 4-18 år 34-48 år 64-78 år 79-93 år Totalsumma Procent
Ja 6 1 2 3 12 92%
Nej 1 1 8%

Totalsumma 6 1 3 3 13 100%

Åldersgrupp Ja % Nej % Ej svar % Totalsumma %
<10 år 1 1% 1 1%

10-19 år 3 2% 2 1% 5 3%
20-65 år 8 5% 38 22% 3 2% 49 29%
66-75 år 8 5% 39 23% 8 5% 55 32%
76-85 år 12 7% 34 20% 4 2% 50 29%
> 86 år 4 2% 6 4% 1 1% 11 6%

Totalsumma 36 21% 119 70% 16 9% 171 100%

Är det problem med tablett delning
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Problem med tablettdelning, som uppfattades som ett hinder vid medicineringen, var 
vanligare hos kvinnor (n=24) jämfört med män (n=12), tabell VII.  Bland de 36 
respondenter (21 %) som uppgav att de hade problem med att dela tabletter angav 9 
st (5 %) att det berodde på att de hade ont i händerna. Sex av dem var kvinnor. Lika 
många (n=9) hade problem med att tabletterna smulade och delades i ojämna 
fragment som var tidskrävande att pussla ihop. Andra problem var att tabletterna var 
små och hårda att dela samt att det var tidskrävande, tabell VII.  
 
 

De flesta respondenterna hade haft ordinationen under en längre tid och upplevde 
inte problem längre. 119 av 171 respondenter (70 %) uppgav att de inte har problem 
med att dela tabletterna, tabell VII.  
 

 

 

Tabell VII. Upplevda problem med att dela tabletter 

 
 

 

 

 

 

Problem med tablett delning Kvinna Man Totalsumma Procent
Svårt att dela tabletter på grund av problem med händern  specifikt vid sjukdom 6 3 9 5%
Det bli inte jämnt /blir smulor/tidskrävande att pussla ihop 7 2 9 5%
Tabletten är små och  hårda att dela 4 2 6 4%
Kan vara tidskrävande, svårt att komma ihåg 5 5 3%
Ena halvan försvinner 2 2 1%
Tabletten krossas 1 1 2 1%
Bökigt 1 1 1%
Svårt att träffa skåran 1 1 1%
Tabletten kan smula och får slängas 1 1 1%
Totalsumma med problem 24 12 36 21%
Totalsumma utan problem 77 42 119 70%
Totalsumma ej svar 10 6 16 9%
Totalsumma 111 60 171 100%
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Hur respondenter vill ha det istället för tablettdelning 

Majoriteten, 110 av 171 personer (65 %), angav att de får lika stora delar när de delar 
tabletten särskilt om tabletten har brytskåra. 47 av171 personer (28 %) fick inte lika 
stora delar medan 14 personer (8 %) uppgav att de inte visste om det blev lika stora 
delar. Trots att många svarade att de inte upplever problem vid delning, svarade 34 
personer (20 %) av 171 patienter som besvarade frågan” Hur kunden vill ha det 
istället för att dela tabletten?” att de vill ta en hel tablett i rätt styrka för att slippa 
momentet med tablettdelning. 135 (79 %) av respondenterna svarade inte på den 
frågan, se tabell IX 
 

Tabell IX. Hur respondenter vill ha det istället för tablettdelning 

 
 

 
 

 

Läkemedel som delas i störst omfattning  

139 (81 %) av 171 respondenter delade tabletter inom ATC-koderna N och C vilka 
inkluderar läkemedel för psykiatriska sjukdomar och hjärt-/kärl sjukdomar.  
ATC-koden N05, dvs. benzodiazepiner mot oro, ångest och sömnbesvär utgör (31 
%), förekommer hos 53 personer se tabell X. NO6 dvs. antidepressiva utgör (11 %), 
C09 dvs. medel som påverkar renin-angiotensin systemet (RAS) utgör (13 %) och 
C07 dvs. betablockare utgör (9 %) se tabell X.   
 
 
Substanser med ATC-koderna N05CF01 och N05CF02 var de vanligaste bland de 
förskrivna recepten. De motsvarar sömnmedlen Zopiklon® respektive Zolpiderm®, 
tabell X. Mer än hälften av de som fått Imovane® förskrivet var kvinnor.  De tio 
mest delade tabletter förutom Zopiklon® var läkemedlen inom hjärt-/kärl sjukdomar 
med ATC-koderna C07 och C09, tabell X.  
 
 

Hur patienten vill ha det istället Totalsumma Procent
Ta en hel tablett i rätt  styrka 34 20%

Vet ej 2 1%
Okänd 135 79%

Totalsumma 171 100%
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Tabell X. Antal läkemedel som delas i störst omfattning enligt tre ställig ATC-kod 

 
 

 

 

 

 

	

	

ATC kod Kvinna Man Totalsumma Procent
N05 35 18 53 31%
C09 11 12 23 13%
N06 14 5 19 11%
C07 10 6 16 9%
C03 5 5 10 6%
H03 9 9 5%
H02 3 4 7 4%
B01 3 3 6 4%
C08 4 2 6 4%
C10 4 1 5 3%
C01 2 1 3 2%
J01 2 2 1%
M01 2 2 1%
N02 1 1 2 1%
N03 2 2 1%
G02 1 1 1%
G03 1 1 1%
G04 1 1 1%
N04 1 1 1%
R03 1 1 1%
R06 1 1 1%

Totalsumma 111 60 171 100%
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DISKUSSION  

Sammanfattning av resultat 

Av 7 677 kunder på åtta apotek var det 188 st (2,4 %) som hade ordination med 
delade tabletter. 171 av dem ställde sig positiva till att delta i studien. Av dessa var 
det 153 (89 %) som delade tabletter. 14 personer hade nyligen fått ordination på 
delad tablett. I genomsnitt hade respondenterna delat tabletter i 4,5 år. Av de som 
delade tabletter bröt 49 % tabletterna med hjälp av fingrar/händer, 31 % med en kniv 
och 14 % använde tablettdelare. De vanligast förekommande läkemedlen som 
delades var läkemedlen inom psykofarmaka och hjärta och kärl, vilket utgjorde 81 
%. Bland de som tidigare hade delat tabletter uppgav 28 % att tablettdelarna inte blev 
lika stora, speciellt när det var små tabletter. Ungefär var femte person, något 
vanligare bland kvinnor, uppgav att de hade problem med att dela tabletter. Hälften 
av respondenterna hade fått instruktioner och råd från farmaceuter om hur de 
praktiskt kan dela en tablett.  
 

 

Resultatdiskussion  

Studien visade att tablettdelning är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor som män. 
Liknande resultat har visats i andra studier.  I en svensk studie granskades mer än 
600 000 receptförskrivna läkemedel som expedierade på apotek under en månad. Där 
framkom det att förskrivning av doser med delade tabletter är vanligare hos kvinnor 
än män (5). Två tredjedelar av tabletterna delas av personer över 65 år. En tredjedel 
delas av personer över 75 år. En tidigare studie som utfördes i Sverige, där 436 
apotekskunder intervjuades som hade recept på delade tabletter. Det visades att 
förekomsten av recept som kräver delning hos äldre varierar mellan 35 % och 67 % 
(3). 
 
 
Drygt hälften av de intervjuade personerna delade tabletter med fingrar/ händer, 
Användning av fingrena för att dela tabletter upplevdes av en del personer som 
smärtsamt och att tabletthalvorna blev olika stora (1, 10). Kniv användes av 47 
personer i undersökningen. I en studie där kökskniv användes för att dela upp 16 
olika sorters tabletter, sågs ojämna tabletthalvor (11). Tablettdelare användes i liten 
utsträckning i denna studie. Det kan bero på att det är okänt bland kunder att den 
finns. Något som apotekspersonalen kan påtala speciellt när tabletter är svåra att dela 
eller inte har brytskåra (1, 7). Tablettdelare har visat bäst dosnoggrannhet vid 
delning. De flesta patienter rapporterade att tablettdelare var säkra och lätta att 
använda (1, 10). 
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Hälften av respondenterna hade fått råd/instruktioner av apotekespersonalen. Det 
finns tydligen ett behov av att förbättra informationen till kunder på apotek om vilka 
tabletter som kan/ska delas, förekomst av lägre styrkor och tips på att man kan 
använda tablettdelare. Det kan vara stressig miljö på apoteket, och det finns kanske 
inte alltid utrymme att ägna allt för lång tid åt en kund. Med tanke på att huvuddelen 
av kunderna delat tabletter under en längre tid, kanske farmaceuten avstår att inleda 
en diskussion. Den expedierande farmaceuten har dock ett informationsansvar 
gentemot patienten om läkedelsanvändningen och är skyldig att säkerställa om 
ordinerade läkemedel är lämpliga att dela. Även personer i kundens närhet som är 
inblandad i patientens läkemedelsanvändning behöver få tillgång till information om 
hur tablettdelning genomförs på ett adekvat sätt.  
 

 

Inte sällan förnyas recept slentrianmässigt utan att läkare reflekterar över om det 
finns lägre styrkor tillgängliga. Sju av de tio mest delade tabletterna som 
respondenterna använde i denna studie kunde undvikas om förskrivare och 
farmaceuter var mer uppmärksamma på om läkemedlet finns i lägre styrka och 
erbjuda kunden. För att minska onödiga ordinationer på delade tabletter kan det bli 
nödvändigt att utveckla de elektroniska förskrivningsstöd, som finns för förskrivning 
av läkemedel. Att ordinera läkemedel i antal mg i stället för antal tabletter. Det kan 
vara bra med att utveckla apoteketsdatasystem, så att farmaceuten blir medveten om 
läkemdels nya tillängliga styrkor. Det är även bra med lagstiftningen att farmaceuter 
utan föregående kontakt med förskrivare, i dialog med patienterna väljer den 
tablettstyrka som är mest ändamålsenlig. Ändringen får dock inte medföra att verkan 
av läkemedlet blir annan än den avsedda (26). 
 

 
36 respondenter av 171 (22 %) har problem med att dela tabletter. Av de över 75 år 
och som delar tabletter har 16 av 61 personer (27 %) problem med delning. De 
vanligaste upplevda problemen var svårighet att dela på grund av smärta i händerna, 
det blir ojämna delar eller blir smulor och är tidskrävande att pussla ihop. Tabletter 
som var små och hårda att dela förekommer hos 4 % av respondenterna. I andra 
studier har det också visats att många patienter upplever problem med att dela 
tabletter som är små och hårda. Hantering av ordinationer med delade tabletter kan 
upplevas som ett hinder för många äldre personer som lider av olika sjukdomar, 
såsom nedsattmuskelstyrka i finger och händer, darrhänthet och synnedsattförmåga 
(3, 7).   Ett annat upplevt problem var att ena halvan försvinner vid delningen och 
hamnar på andra ställen. Det kan innebära en risk ifall småbarn och husdjur får i sig 
medicinen. Tablettdelare kan vara en bra lösning när tabletter är svåra att dela eller 
inte har brytskåra då tabletthalvorna stannar kvar inuti tablettdelaren.   
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Särskilt vanliga i vår studie var delade tabletter inom ATC-kod N05, dvs. 
benzodiazepiner mot oro, ångest och sömnbesvär. Antal respondenter som delade 
dessa tabletter utgjorde 31 % av totala antalet personer som delade tabletter. 53 
personer hade förskriven tablett inom ATC-kod N05CF01 Zopiklon®. Knappt hälften 
av Zopiklon® tabletterna konsumeras av personer över 70 år och dubbelt så många av 
dem är kvinnor som män. Många av respondenterna hade haft ordinationen under 
flera år. I många år som ett steg i en nedtrappning av dos. C:a 450 000 personer fick 
enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatistik databas under 2017 utskrivet Zopiklon® på 
recept (24). Det saknas en lägre styrka på denna benzodiazepin, vilket till stor del 
förklarar den omfattande delningen.  
 
 

Hjärt-/kärl-läkemedel förskrivs ibland som en halv tablett med ordination om dosen 
ska trappas upp. Detta är speciellt vanligt vid en låg startdos av betablockare som 
senare titreras upp t.ex. efter en hjärtinfarkt. Då kan det vara nödvändigt att under en 
kortare period dela en tablett, till dess måldosen är nådd. Alternativt hade en lägre 
styrka kunnat förskrivas, och patienten ökat antalet tabletter efterhand som dosen 
ökades. Det finns dock en kostnadsaspekt, då priset på läkemedel tenderar att 
bestämmas på förpackningsnivå, inte beroende av tabletternas styrka.  
 
 

Vår studie visar att 188 personer (2,4 %) av antalet receptkunderna på deltagande 
apotek hade ett recept på delade tabletter. Under 2017 expedierades 6 620 000 
receptkunder på landets apotek (24). Anta att recept på tabletter som delas hämtas ut 
fyra gånger per år. Anta att incidensen av delning av tabletter är generaliserbar från 
vår studie och ovan antagande är korrekt skulle det innebära att (6 620 000/4) x 
0,024 ≈ 40 000 personer delar tabletter dagligen. I studien ingick inte sjukhusapotek, 
som har en större andel kunder med nyinsatta läkemdel. I den tidigare refererade 
studien (5) där de hade granskat drygt 600 000 dossträngar på 74 substanser 
uppskattades att 125 000 personer år 2004 delade tabletter. Vårt lägre antal kan bero 
på att nya styrkor tillkommit på marknaden på tidigare frekvent delade tabletter. En 
större medvetenhet har det kanske också blivit runt problematiken med att dela 
tabletter.  
 

 

Metodkritik 

Detta är en pilotstudie utförd på åtta apotek i mellansverige. Totalt finns det 1 412 
apotek i Sverige enligt Sveriges Apoteksförenings Branschrapport (25). Totalt 
tillfrågades 7 677 kunder under två veckor, om de delade tabletter. Det är en relativt 
stor kohort. Det kan finnas en osäkerhet på grund av den låga incidensen (2,4 %) 
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som kan ge en över - eller underskattning av det sanna antalet som delar tabletter om 
data generaliseras till nationell nivå. Det finns även en risk att alla som har delade 
tabletter inte erbjöds att delta i undersökningen, vilket skulle ge en underskattning av 
den sanna prevalensen.  

 

Med intervjuer finns det en risk för att respondenter inte kommer ihåg allt (recall 
bias) vilket kan påverka utfallet. Ett litet material ger en ökad osäkerhet. Ett 
läsförståelsetest genomfördes, för att hantera frågor runt missförstånd, och senare 
tolkning av resultatet. Speciellt kan det vara ett problem vid intervjuer med personer 
med ett annat modersmål. Andra nackdelar med enkäter är att frågorna är strikt 
ordnade och formuläret tillåter inte större flexibilitet åt den svarande (27).  

 

Enkätintervjuer är enkla att analysera, kan genomföras på stort antal människor 
under begränsad tid. Frågorna och svarsalternativ i enkätstudien är enhetliga till alla 
deltagande (27). Styrkor med denna typ enkätstudie var dess spridning i olika delar i 
mellansverige och bland olika typer av apotek. Dessa apotek besöks av olika 
apotekskunder. 

 

För att finna svaret på syftet kunde alternativt djupintervjuer göras med färre antal 
patienter. Det hade då blivit en mer deskriptiv studie, för en djupare förståelse för 
fenomenet ”dela tabletter”.  Förslag till vidare studier kan vara att ta reda om det är 
samhällsekonomiskt lönsamt att förskriva ordination på delade tabletter.  

 

SLUTSATSER 

Bland 7 677 kunder på åtta apotek i Mellansverige var det 188 (2,4 %) som delade 
tabletter. 171 deltog i en intervjuundersökning. Av 171 tillfrågade kunder delade 153 
(89 %) sina tabletter. Hälften av respondenterna delade tabletter med hjälp av 
fingrarna. 31 % använder en kniv. Endast 14 % använder en tablettdelare.  Bland de 
som tidigare hade delat tabletter uppgav 28 % att tablettdelarna inte blev lika stora. 
Ungefär var femte person, något vanligare bland kvinnor, uppgav att de hade 
problem med att dela tabletter. Hälften av intervjuade kunder har fått råd och 
instruktioner från farmaceuten om hur de skulle gå och tillväga för att praktisk 
hantera ordinationen med att dela tabletten. 
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Bilaga 1 

Information om studentprojekt ”delade tabletter” 

Till Dig som har recept på läkemedel med en dosering som medför att tabletter skall 
delas! 
 
Receptordinationer med en dosering av det ordinerade läkemedlet som innebär att 
tabletterna måste delas är mycket vanligt i Sverige – ungefär 10 % av alla recept på 
tabletter har en sådan dosering. Det har visat sig att många har svårigheter att dela 
tabletterna och kunna genomföra medicineringen. 
 
För att få en bättre bild av hur vanligt det är med svårigheter att dela tabletter 
genomförs just nu ett projekt med studenter som läser till farmacevt/receptarie med 
att intervjua patienter som har ordination med ”delade tabletter”. 
 
Vi undrar om Du kan tänka Dig att svara på några frågor om hur Du upplever att dela 
tabletter. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 
 
 
 
NN     Anders Ekedahl, Docent 
Student    Projektledare 
     
 
…… Ja jag vill delta och låta mig intervjuas 
 
 
….. Ja jag vill delta, men har ont om tid just nu. NN kan ringa mig på 

telefon  
 
              ……………… för en intervju 
 
 
…… Nej jag vill inte medverka i undersökningen 
 
 
…………………… 
Datum 
 
……………………………………………………….      ……………… 
Namn         Födelseår 
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Bilaga 2 

Patientintervjuer om delade tabletter 

Instruktion till expeditionspersonalen: 
 
När Du expedierar ett recept med en dosering som innebär att tabletter skall delas -  
dela ut den skriftliga informationen till kunden och be att hon/han läser igenom och 
tar ställning om studenten får intervjua henne/honom. 
 
Se till att patientens ålder och kön samt vilket läkemedel som har dosering med 
delade tabletter alltid blir ifyllt. Vid de tillfällen studenten är frånvarande – fråga om 
hon får ringa upp – skriv upp telefonnummer. 
 
 
 
Instruktion till studenten: 
 
Före öppningsdags samt före och efter lunch - se till att det alltid finns tillräckligt 
med upptryckta informationsblad att dela ut till kunderna i alla kanaler 
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Bilaga 3 

 Frågeformulär till kundintervju om delade tabletter 2018 

 
 

Frågeformulär till kundintervju 
 

 

Löpnummer: ...............   Preparat (namn & styrka) 

……........................................………… 

 
Samtycke till att bli intervjuad Ja  Nej 
 
Om Du har ont om tid nu, kanske jag kan få fråga Dig vid ett annat tillfälle. Kan jag 
ringa upp Dig? (när och hur?) 
 
…………………………………………………………………………………………
…….. 
 
 
Patientens Födelseår …………………… Kön:       Kvinna….
 Man….  
 
 
Utbildningsnivå: Grundskola............Gymnasium..........Universitet/Högskola ........... 
 
 
1 - Är det din egen medicin?  Ja -gå till fråga 3 Nej -gå till fråga  
 
 
2 - Om Nej – vilken är Din relation till patienten/den som läkemedlet är ordinerat 

till? 

a. Ombud. Hämtar endast ut läkemedlet. (Intervjun slut här) 

b. Ombud. Hämtar ut läkemedlet och hjälper till med att dela på tabletten. -gå 

till fråga 3 

 
3 - a) Informerade läkaren vid besöket/samtalet att Du ordinerats delad tablett på 
läkemedlet? 
 
             Nej           Ja            Vet ej (ex ombud hämtar och inte vet) 
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     b) Togs det upp något alternativ till att dosera på annat sätt (ex två tabletter av 
lägre styrka) 
 

  Nej          Ja       Vad i så fall…………….                          Vet ej 
  
4 - Hur länge har Du haft ordinationen med delade tabletter för läkemedlet?  

a. har haft det (x)............. antal månader/år - fortsätt med fråga 5 
b. har inte haft det tidigare – fortsätt med fråga 10 

 
5 - Hur gör Du för att klara/följa den ordinationen?  

a. delar tabletterna med "verktyg" - följdfrågor Vilket?  
      kniv….  sax….   tablettdelare…. annat…...  

b. har Du provat olika “verktyg” under olika perioder? - följdfråga I så fall 
vad/vilket ”verktyg”? 

c. delar inte tabletterna - gör något annat - följdfråga Vad?.................... 
6 - Får du lika stora delar vid delning?  

a. Ja 
b. Nej - följdfråga:  Vilken betydelse tror du att det har?  

 
7 - Hur förvarar Du den kvarvarande delen/delarna efter tablettdelningen? 
 
8 - Tycker Du det är besvärligt/ett problem/ bekymmer med att dela tabletterna? 

a. ja – fortsätt med fråga 9 
b. nej – fortsätt med fråga 10 

 
9 - Från fråga 8 

a. Vilka problem upplever Du? 
b. Är problemet ett hinder för Din medicinering? 
c. Hur skulle Du vilja ha det istället? 

 
10 - Har Du fått någon instruktion eller några råd av apotekspersonalen om hur Du 
kan dela tabletterna? Ja/nej  

a. Om ja –Vilken instruktion har Du fått, hur har man sagt att Du skall gå 
tillväga? 

b. Om inte apotekspersonalen, vem/vilka har visat Dig hur Du skall dela 
tabletterna? 

 
11 - Är det något Du undrar över eller vill fråga om? 
 
 
  
 
                               Tack för Din medverkan 
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