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Sammanfattning 
Bakgrund: Tabletter är den vanligaste beredningsformen för läkemedel. Tablettdelning är ofta 

nödvändig för att uppnå rätt  läkemedels dos. Patienter delar tabletter med hjälp av fingrar eller 

verktyg. Delarna blir inte alltid jämna i massa eller innehåll avseende aktiv substans. 
Syftet med studien var att undersöka hur patienter gör när den förskrivna tablettberedningen måste 

delas samt på vilka sätt patienterna gör det. 

 

Metod: Enkätstudie med apotekskunder som hade en ordination med en dosering som innebär att 

tabletter måste delas. 

 

Resultat: 89% av de171  respondenterna delade sina tabletter. 49% av patienterna bröt tabletterna med 

fingrarna, 31% använde en kniv och endast 14% använde en tablettdelare. 

 

Slutsats: Studien visade att det vanligaste sättet att dela tabletter på var genom att brytta med fingrarna 

(49%), följd av användning av kniv (31%) och tablettdelare (14%), 
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Abstract  
 

Tablets are the most common type of solid dosages, made to resist attrition and 

fracture. When a tablet contains too high dose, it is necessary to split it and use only 

half at a time. The most common ways to split tablets are: breaking it by hand, using 

a tablet-splitter, a knife or scissors.  

The aim with this paper is to show how pharmacy customers split tablets when they 

must and which splitting methods they prefer. 

The data was collected by interviewing all pharmacy customers with a prescription 

dosage where the tablets could be split. 171 interviews were conducted during a two-

week period at eight community pharmacies throughout Sweden. 

89% of the customers with a prescription where the tablets could be split, did so. 

49% broke the tablets by hand, 31% used a knife and only 14% used a tablet-splitter. 

Psycholeptics (ATC group N05) tablets were split most frequently (31%), agents 

acting on the Renin-angiotensin system (ATC group C09) (13%), and 

psycoanaleptics (ATC group N06) (11%). 

Once the patients have found a way of splitting tablets they are comfortable with, 

they tend to stick to that method. Only 16% reported that they had tried more than 

one method. 

When asked if they manage to split the tablets into even doses or if they took the 

larger part of an unevenly split tablet, 60% answered yes; only 6.5% were worried 

that the difference in dose size would affect their medication. A few patients (13.5%) 

stated that they would like tablets with a lower dose, so that they don’t have to split 

them. 

Most studies revealed that elderly can take lower drug doses. We found that 116 
(68%) of the patients in our study were elderly and need to divide their tablets. Only 

4 patients refused to split their tablets, acting against the doctor’s recommendation on 

the prescription. We were unable to ascertain why, but it might be due to the drug’s 

side effects.  

2.4% of all pharmacy customers who collected drugs during this two-week period 

had a prescription with splittable tablets. If we generalize this result to all of Sweden, 

around 40000 individuals use splittable tablets.  
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Förord 
 

Detta examensarbete omfattar ca 10 veckors arbete och ingår i 

Farmaceutprogrammet 180 hp vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Jag skulle vilja tacka min arbetsgivare Apotek Hjärtat-ICA för det ekonomiska stödet 

under mina studier. 

Tack till Per Bergman på Apotek Hjärtat för sina underbara insatser. 

Tack till Training Effects för tentavaktande. 

Tack till personalen på Apotek Hjärtat Flygfältet Norrtälje och Apotek Hjärtat 

Åkersberga Centrum för att jag fick intervjua Era receptkunder. 

Tack till min handledare, leg apotekare Christer Berg, för handledning. 

Tack till Anna-Lisa, Helene, Nina, Nadia och Vana för bra samarbete med 

examensarbetet. 

Tack till Jonas Fagerberg för korrektur och redigering av engelska texten. 

Tack till min familj och mina vänner som har trott på mig. 

 

 

 

Brottby, 2018-04-29   

Claudia Antonela Sas  
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1. Bakgrund 

1.1  Inledning 

1.1.1 Tabletten 

 

Tabletten är den vanligaste beredningsformen för läkemedel som är avsedd för 

peroral administrering och för systemisk eller lokal behandling. Tabletter kan doseras 

noggrant, är bekväma och säkra att hantera, och har låga tillverkningskostnader per 

dos (1). Vanligtvis är tabletter runda eller cylinderformade och kan ha en skåra som 

kan underlätta delningen. Skårans utformning är inte viktig om tabletten ska delas för 

att underlätta sväljningen, men mycket viktig om tabletten ska delas för att uppnå en 

lägre styrka av läkemedlet (2). Information om ifall en tablett med brytskåra kan 

delas i lika doser anges i läkemedlets produktresumé (3). Delningen av tabletter som 

har en fördröjd frisättning (depot eller entero-coatade) eller tabletter med snäva 

terapeutiska index anses vara osäker att dela (2). Tabletter med fördröjd frisättning 

har fördelar, så som att behålla läkemedelskoncentrationen under natten eller 

frisättning i en specifik del av mage-tarm kanalen för minskningen av biverkningar. 

Dessa fördelar kan försämras vid delning (1). Små variationer i doseringen av 

läkemedel med snävt terapeutiskt index kan ändra en patients tillstånd från bra 

terapeutisk effekt till toxiska nivåer, som kan vara skadliga för patienten (4). Då 

förskrivaren skriver ut recept på läkemedel som skall delas i halvor eller fjärdedelar 

för att kunna uppnå rätt dosering, kan problem uppstå (5). Dessa problem baseras på 

viktiga egenskaper som tabletter har, så som att innehålla rätt mängd aktiv substans 

och att motstå brytning, erodering och nötning (1). 

 

1.1.2  Studier 

 

I en europeisk samarbetsstudie (Market Surveillance Studie 048) om delbarhet av 

tabletter testades 675 olika tillverkningssatser av tabletter med avseende på 

dosnoggrannhet vid delning av tabletterna. Tabletterna testades i enlighet med 

Europafarmakopéns metod för dosnoggrannhet vid delning av tabletter. 17% av 

tabletthalvorna och 30% av tablettkvartarna underkändes då de enskilda delarnas 

massa låg utanför intervallet 75-125% av medelvärdet. Läkemedelsverkets 

laboratorietester på 35 av de ingående läkemedel underkände 6 av dem och detta 

hade som följd ändringar i produktresumén och bipacksedeln. Ansvarig för 

bedömningen om dosnoggrannheten och om det är lämpligt att dosera läkemedlet i 

delade enheter är förskrivaren (3). 
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I en saudisk studie av Habib et al underkändes 27,5% av tabletthalvorna eftersom de 

enskilda delarnas massa låg utanför United States Pharmacopoeias (USP) 

specifikationer för vikt och innehåll i aktiv substans (6). I Habib et als studie delades 

20 tabletter, hälften med tablettdelare och hälften bröts med händerna. Författarna 

rekommenderar att tablettdelning skall undvikas om möjligt och om tabletter måste 

delas ska detta göras med tablettdelare.  Å andra sidan kunde  Zaid et al  bevisa en 

korrelation mellan vikten och innehållet i aktiv substans i en annan saudisk studie, då 

tabletthalvorna testades enligt Europafarmacopéns tester och alla godkändes. Zaid et 

al testade hela tabletter och halvor av samma tabletter efter delning med avseende på 

dosnoggrannhet samt massa. Vikten av tablettdelar var direkt korrelerad med 

dosinnehållet oavsett dosinnehåll i tabletten innan delning (7). 

 

I USA delas tabletter på apotek av farmaceuter för att hjälpa patienter som inte anses 

vara förmögna att dela tabletter i hemmet. En orsak till tablettdelning i USA har varit 

kopplat till kostnadsaspekter, dock har uppkomsten av generika läkemedel med 

sänkta priser ändrat på detta (8). Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) 

rekommenderar att delning av tabletter bör göras under övervakning av 

sjukvårdspersonal (9). 

 

I en svensk studie från 2004-2005 visades att 10% av de förskrivna läkemedlen hade 

doseringar som innebar tablettdelning (10). Studien undersökte 600.000 recept för 74 

olika verksamma substanser i nio ATC-grupper (anatomisk, terapeutisk, kemisk 

klassificeringssystem). Informationen hämtades från Apotekets TransaktionsDatabas 

(ATD). Tabletterna som delades i högst omfattning var läkemedel i ATC-gruppen 

N05 (neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel) och N06 (psykoanaleptika). 

 

Äldre eller sjuka personer som inte får hjälp med läkemedelshanteringen löper stora 

risker för felmedicinering (11). Användning av vassa verktyg rekommenderas vid 

delning av tabletter och att farmaceuter ska informera patienterna om hur 

tablettdelningen skall göras samt att farmaceuter ska kunna hjälpa patienter med 

tablettdelningen (12). 

 

Vissa studier gjordes för att undersöka patienternas upplevelser när de behöver dela 

tabletter  (13-16) eller använde sig av volontärer för att undersöka tablettdelning med 

olika verktyg eller med hjälp av fingrar. Massa och dosnoggrannheten i de 

resulterade delarna undersöktes i dessa studier (5, 17-19).  

 

Många äldre har större behov av att dela tabletter, då de ofta står på lägre doser.  På 

ett äldreboende i Toronto, Kanada fann Fischbach et al  att 37% av alla tabletter som 
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ordinerades under en månad år 1998  behövdes delas på grund av avsaknad av lägre 

styrkor (15).Under helåret 2012 dosförpackades 4,7 miljoner doser läkemedel till 

patienter på 53 äldreboende i Schweiz. 8,5% av dem var delar av tabletter och 50% 

ingick ATC-koden N05 (neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel) och N06 

(psykoanaleptika)(14). 

 

Delning av entero-coatade eller depot- tabletter anses vara osäker, eftersom det kan 

resultera i en alldeles för snabb absorption och en alldeles för abrupt ökning av 

plasmakoncentationen samt i biverkningar. På en akutmottagning i Taiwan 

ordinerades under en femmånaders period år 2010  5,7%  entero-coatade tabletter 

eller depot tabletter. 1% av dem var ordinerade att de skulle delas (16).  

 

I en svensk studie från 2010 intervjuades patienter på 12 apotek när de hämtade ut 

sina läkemedel som hade doseringar som innebar delning av tabletter. För att dela 

dem använde 58,5%  inte verktyg och 31,4% upplevde tablettdelningen som ett 

problem (13). 

 

1.1.3 Volontärers upplevelser om tablettdelning 

 

Verrue et al år 2007 i Belgien visade att tablettdelare ger en högre noggrannhet vid 

tablettdelning än sax eller kniv. Volontärer användes för att dela åtta olika tabletter 

som delas ofta av sjukvårdspersonal på äldreboenden. Bland de testade tabletterna 

fanns bland annat läkemedel med snävt terapeutiskt index. Tabletterna, som inte alla 

hade skåra, delades i två eller fyra delar. Tablettdelningen utfördes med hjälp av 

tablettdelare, sax eller kökskniv. Resultatet visade att tablettdelare gav ett mindre 

antal ojämna delar jämfört med sax eller kökskniv (17) och författarna 

rekommenderar användning av tablettdelare. 

 

 Hill et al lät unga volontärer testa delningsnoggrannheten hos tablettdelare, och 

konstaterade att i 23,9% av de delade tabletterna fanns det avvikelser i vikt och 

innehåll av aktiv substans. Massa och innehållet av aktiv substans i halvorna var inte 

i enlighet med kraven i United States Pharmacopoeias (USP) bestämmelser (20). 

 

I en studie från 2012 konstaterar å andra sidan van Riet et al att en kniv kan dela 

bättre än en tablettdelare. Sex olika modeller av kommersiellt tillgängliga 

tablettdelare på holländska apotek, en kökskniv och ”att bryta med händerna” 

jämfördes. Tablettdelningen utfördes av en ung volontär. I studien delades 100 runda 
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och odragerade tabletter innehållande 500 mg. Resultatet visade att tabletterna 

delades bäst genom att bryta med händerna (19). 

 

För att uppmärksamma den egyptiska läkemedelsindustrin på problem med att dela 

tabletter i lika delar gjordes en undersökning i vilken några unga volontärer delade 

160 tabletter, med eller utan skåra, med hjälp av en kniv. 15% av tabletterna i studien 

blev inte delade i lika delar (5). Tablettdelare såldes då inte på alla apotek i Egypten. 

 

 Van der Steen et al lät i en studie på äldre volontärer med en medelålder på 83 år,  

bryta itu 28 tabletter, runda och ovala, med eller utan skåra med fingrarna, för att 

testa tabletternas motstånd. Resultatet visade att ovala tabletter med skåra var lättast 

att bryta (18). 

 

Svårigheten med att bryta tabletter med brytskåra studerades i en komparativ studie i 

Holland som jämförde unga och äldre volontärers upplevelser (21). Volontärerna 

delade tolv tabletter med fingrarna på tre olika sätt, med hjälp av naglarna, utan hjälp 

av naglarna och genom att trycka tabletten mot en hård yta. De äldre kunde bryta 

38% av tabletterna och 71% av delarna var lika stora, de yngre kunde bryta 78% av 

tabletterna och 77% av delarna var lika stora.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna enkätstudie var att undersöka hur patienter gör när den förskrivna 

tablettberedningen måste delas samt att ta reda på vilka sätt patienterna delar 

tabletterna. 
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2. Metod och material 
 

Under tio vardagar, från och med 5:e mars till och med 16:e mars 2018, intervjuades 

apotekskunder på åtta apotek under apotekets öppettider i Dalsland, Västra Götaland, 

Uppland, Västmanland, Närke och Stockholmsområdet. Av dessa åtta apotek var sex 

placerade i komersiella lägen och två var samlokaliserade med en vårdcentral.  

En intervjustudie utfördes med kunder som hade recept med ordination på delade 

tabletter. Kunder med denna typ av ordination fick information om undersökningen 

under receptexpeditionen. Alla farmaceuter i tjänst på respektive apotek 

informerades om studien (se bilaga 1). 

Apotekskunder som inkluderades i undersökningen var kunder som för egen räkning 

hämtade ut läkemedel på recept med en dosering som innebar att tabletterna måste 

delas.  Även ombud som hämtade ut läkemedel till närstående inkluderades. 

Apotekskunder som hämtade ut djurläkemedel exkluderades. De apotekskunder 

och/eller ombud som inkluderades i studien lämnade ett informerad samtycke (se 

bilaga 2).  

Läsbarhet av det standardiserade frågeformuläret (se bilaga 3) testades på 

apotekspersonal och apotekskunder för att säkerställa att enkäten var rätt utformad.  

Intervjuerna genomfördes av farmaceutstudenter, en per apotek och dag, efter det 

standardiserade frågeformuläret (se bilaga 3) samtidigt med, eller strax efter 

expeditionen. Om respondenten hade bråttom, erbjöds hen att besvara enkäten via 

telefon vid senare tillfälle. Alla uppgifter registrerades anonymt. Uppgifter som 

registrerades var bl.a. apotekskundens födelseår, kön, utbildningsnivå samt 

preparatnamn och styrka på läkemedlet med ordination med en dosering som innebär 

att tabletterna måste delas. Vidare registrerades hur tabletter delades, och problem 

som finns runt att dela tabletter. Uppgifterna fördes över till ett Microsoft Excel 

kalkylark och tabeller skapades med hjälp av pivotering. För att kunna beräkna 

incidens av delade tabletter samlades data in om antalet receptkunder  per dag på det 

enskilda apoteken från apotekens datasystem. Antal kunder som avstod från att delta 

i undersökningen registrerades.  
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3. Resultat 

3.1 Beskrivning av vilka som ingick i studien 
 

Under två veckor expedierades på åtta apotek 7677 kunder med receptförskrivna 

läkemedel. Av recepten framgick att 188 (2,4%) innehöll ordinationer som innebar 

att kunden behövde dela tabletter. 171 av kunderna ställde sig positiva till att delta i 

denna undersökning, 17 tackade nej.  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. Antalet 

heltidsanställda var i mediantal 6 (spridning 2,5-13).  

I studien intervjuades 171 personer varav det var dubbelt så många kvinnor som 

män. Ungefär en fjärdedel hade en utbildning på akademisk nivå och resterande på 

gymnasie- eller grundskolenivå (motsvarande). De flesta patienter hämtade ut 

läkemedel för egen räkning, endast 13 respondenter var ombud.  

 

Tablettdelning är vanligt bland äldre personer. 67% av respondenterna (116)  var 

över 65 år, 35% var över 75 år.  

Tabell I: Antalet respondenter fördelat på åldersgrupper.  

Ålder Antal Andel 

< 10 år 1 1% 

10-20 år 5 3% 

20-65 år  49 29% 

66-75 år  55 32% 

76-85 år  50 29% 

Över 86 år  11 6% 

Total 171 100% 
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3.2 Vilka läkemedel delades? 
  

Av de 171 respondenterna delade 77 st (45%) tabletter i ATC-kod N (nervsystemet) 

och 63 st (37%) tabletter i ATC-kod C (hjärta och kretslopp). Drygt hälften av alla 

tablettsorterna som delades ingick i ATC-kod N05 (neuroleptika, lugnande medel 

eller sömnmedel) (31%) och ATC-kod N06  (psykoanaleptika) (11%) och 13% 

ingick i ATC-kod C09 (medel som påverkar renin-angiotensinsystemet). Bland de 

171 respondenterna var den vanligaste delade tabletten (31%) ett läkemedel som 

ingår i ATC-kod N05. Av de  116 respondenterna  i åldrar över 65 år delade 20 

(17%)  tabletten  Imovane
®
 7,5mg.  

 

Tabell II: Läkemedel som delades av respondenter fördelade på ATC-grupper 

ATC-grupp Typ av läkemedel Antal Andel 

N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel 53 31% 

C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet 23 13% 

N06 Psykoanaleptika 19 11% 

C07 Beta-receptor blockerande medel 16 9% 

C03 Diuretika 10 6% 

H03 Tyroideabehandling 9 5% 

H02 Kortikosteroider för systemisk bruk 7 4% 

C08 Kalciumantagonister 6 4% 

B01 Antikoagulantia 6 4% 

C10 Medel som påverkar serumlipid nivåerna 5 3% 

  Övriga läkemedel 17 10% 

Total   171 100% 

 

 

Förskrivaren hade informerat  87% av respondenterna om att läkemedlet skulle delas. 

Med 5% av respondenterna diskuterade förskrivaren andra styrkor. Två respondenter 

uppgav att de delade depot-tabletter, Tegretol retard
®
 400 mg och Durbis retard

®
 250 

mg. 
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3.3 Hur länge hade man delat tabletter 
 

Av de 171 som besvarat frågan ”Hur länge har du haft ordinationen med delade 

tabletter?” svarade 30 personer ”flera år” utan närmare tidsangivelse, 8 st lämnade 

inget svar och 4 respondenter hade delat tabletter i mer än 20 år varav 3 var 

sömnmedel. En respondent hade delat Sobril
®
 tablett 15 mg under 45 år. 

Tabell III: Hur länge har respondenterna delat sina tabletter.   

Behandlingstid Antal 

respondenter 

Nyinsatt  9 

1-2 månader  5 

3-5 månader  12 

6-11 månader  18 

1 år  10 

2 år  20 

3 år 10 

4 år  4 

5 år  13 

6-10 år  24 

> 10 år  8 

Flera år  30 

Okänt  8 

Total 171 

 

 

3.4 Hur delar man tabletter och vilka är problemen med tablettdelning? 
 

Av 171 intervjuade personer delade 153 st (89%) sina tabletter. 4 respondenter 

delade inte sina tabletter och 14 hade nyinsatta tabletter. Av de 153 respondenter som 

delade tabletter brött 75 (49%) tabletterna med hjälp av fingrarna, 47 (31%) använde 

en kniv och endast 22 (14%) använde en tablettdelare. Av de 75 som bröt tabletterna 

med fingrarna delades i störst omfattning, 9% (7 av 75) läkemedlet Imovane
®
 7,5mg. 

Av de 47 som delade sina tabletter med kniv delades i störst omfattning, 9% (4 av 

47) läkemedlet Waran
®
 2,5mg. Av de 22 som delade sina tabletter med tablettdelare 

delades i störst omfattning, 18% (4 av 22) läkemedlet Imovane 
® 

7,5mg. 

 25 (16%)  respondenter angav alternativa sätt att dela tabletter på.  Bland de 75 

respondenter som i första hand delade tabletter genom att bryta dem med fingrarna 

uppgav fyra att de alternativt använde en kniv och två använde tablettdelare. Kniv 

var det vanligaste alternativa sättet att dela tabletter på och användes av nio personer 

i undersökningen. 
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Tabell IV: Antal respondenter som delar tabletter fördelat på tillvägagångssätt. 

Förstahandsvalet 

för att dela 

tabletter 

    Alternativ 

till att 

dela tabl. 

            

  Antal 

resp. 

Procent Bryter 

med 

fingrar 

Kniv Sax Tablett-

delare 

Tänder Antal Procent 

Bryter med 

fingrarn a 

75 49%   4   2   6 24% 

Delar med kniv 47 31% 8   1 2   11 44% 

Tablettdelare 22 14%   5     1 6 24% 

Delar med sax 6 4% 1       1 2 8% 

Sockertång 2 1%           0 0% 

Tänder 1 1%           0 0% 

Total 153 100% 9 9 1 4 2 25 100% 

 

 

Fyra respondenter uppgav att de inte delade tabletter. De använde nedan tabletter: 

- Esidrex
®
 25 mg togs 1 tablett varannan dag och 2 tabletter varannan dag. 

- Citalopram 20 mg togs hel. 

- Simvastatin 10 mg och Bisoprolol 5 mg togs 1 tablett varannan dag. 
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103 (60%)  respondenter svarade ”ja” på frågan ”Får du lika stora delar vid delning?”  

och endast 11 (6,5%) av respondenterna var oroade över effekten av de ojämna 

delarna.  

 

Tabell V: Patienters uppfattning om storleken på tablettdelarna efter delning 

Lika delar efter delning Antal 

respondenter 

Procent 

Ja 103 60% 

Ja ungefär 12 7% 

Nej 37 22% 

Inte alltid 4 2% 

(blank) 15 9% 

Total 171 100% 

 

 

37% av respondenterna förvarade den kvarvarande delen efter tablettdelningen i en 

dosett, 27% i förpackningen och 16% uppgav inte på vilket sätt kvarvarande del 

förvarades. 

 

20%  av respondenterna uppgav att de hade problem med att dela tabletter, hälften av 

dem var i åldersgruppen över 75 år. Av de över 75 år och som delade tabletter hade 

27%  problem med att dela. De problem som uppgavs av de 34 respondenterna som 

svarade att tablettdelning var ett problem var att det är svårt (32%), att tabletterna 

krossas (21%), eller att tablettdelningen var tidskrävande (9%) . 42% av 

respondenterna tyckte inte att de problemen de hade med att dela var ett hinder för 

medicineringen. 14% ville ha en tablett med rätt dos för att inte behöva dela. 

 

Tabell VI: Antal respondenter fördelat på åldersgrupper som har/inte har problem med att dela 

tabletter 

Åldersgrupp Ej svar  Problem Inte 

problem 

Total 

< 10 år   1   1 

10-20 år   3 2 5 

20-65 år  3 7 39 49 

66-75 år  8 7 40 55 

76-85 år  4 12 34 50 

Över 86 år  1 4 6 11 

 Total 16 34 121 171 
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Apotekspersonalen hade gett information och instruktioner till hälften av 

respondenterna. Av dem som inte fick instruktioner på apoteket hade en fjärdedel 

själva listat ut hur tabletter kan delas och nästan hälften hade fått information från 

förskrivaren. 
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4. Diskussion 
 

4.2 Sammanfattning och diskussion av resultat 
 

Av 171 intervjuade personer delade 153 (89%) sina tabletter. Därutöver var det fyra 

respondenter som inte delade och 14 hade nyinsatta tabletter. De hade fått receptet 

för första gången på ett läkemedel med dosering som innebär delning av tabletter 

eller hade delat sina tabletter under en kort tidsperiod. Av de som delade tabletter 

bröt 75 st (49%) tabletterna med hjälp av fingrarna, 47 st (31%) använde en kniv och 

endast 22 st (14%) använde en tablettdelare.Av de 75 st som bröt tabletter med 

fingrarna delade i störst omfattning,  9% (7/75), läkemedlet Imovane
®
 7,5 mg. Av de 

47 som delade sina tabletter med kniv delades i störst omfattning, 9% (4/47), 

läkemedlet Waran
®
 2,5 mg. Av de 22 som delade sina tabletter med tablettdelare 

delade i störst omfattning, 18% (4/22), läkemedlet Imovane
®
 7,5 mg.I likhet med 

tidigare studier (10, 14) var den vanligaste delade tabletten i vår studie en tablett som 

ingår i ATC-kod N05, Imovane
®
 7,5 mg. Tabletten Imovane

®
 7,5 mg har en 

brytskåra som gör att tabletten kan delas i två lika delar (22). Detta kan förklara 

varför de flesta respondenter bröt den med fingrarna och endast några av dem 

prövade andra sätt att dela tabletterna på. Tidigare studier har visat att tabletter inte 

alltid delas i lika delar när de bryts med fingrarna eller även om patienter använder 

tablettdelare eller kniv (6, 17, 19). Äldre patienter, som ofta får läkemedel med 

doseringar som innebär delning av tabletter (14, 15) har svårare att dela tabletter än 

yngre patienter (21). FASS rekommendation för behandling av äldre med Imovane
®
 

är:”Äldre: Behandlingen av äldre patienter bör inledas med en dos på 3,75 mg, 

motsvarande en halv tablett av 7,5 mg. Dosen kan senare ökas till 5 mg och vid 
behov upp till 7,5 mg” (22). Troligtvis hade patienterna fått tillräcklig bra effekt av 

3,75 mg Imovane
®

 och kände ingen behov av att diskutera en ändring av dosen med 

sin läkare. En respondent uppgav att hen tar en tabletthalva till om denne inte somnar 

inom några timmar, så erfarna patienter anpassar medicineringen vid behov. Våra 

fynd avviker inte från rikets statistiska resultat, vilka visar att cirka 450.000 personer 

fick Imovane
®
 (7,5 mg och 5mg) utskrivet på recept år 2017. 252.000 förskrivningar 

(57%) av Imovane
®
 konsumerades av personer i åldrar över 65 år (23). I vår studie 

intervjuades 116 personer som hade en förskrivning med delade tabletter och var i 

åldrar över 65 år, 20 st (17%) delade Imovane
®
 7,5 mg och var fjärde person hade 

problem med att dela.  

 

63 (37%) av respondenterna i vår studie delade tabletter som ingår i ATC-grupp C 

”hjärta och kretslopp”. Bland de delade tabletterna i ATC-grupp C delades 36% 

tabletter som ingår i ATC-kod C09. I Sverige fick cirka 1,35 miljoner personer 

utskrivet ett läkemedel som ingår i ATC-koden C09 utskrivet år 2017 (23). Det 

vanligaste dödsorsaken i Sverige är sjukdomar i circulationsorganen, år 2016 stod 

dessa för 35% av alla 91000 dödsfall (24). 
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Endast 25 (16%)  respondenterna angav alternativa sätt att dela tabletter på.  Bland 

de 75 respondenter som i första hand delade tabletter genom att bryta dem med 

fingrarna uppgav fyra att de alternativt använde en kniv och två åersoner uppgav att 

de använde  tablettdelare. Kniv var de vanligaste alternativa sättet att dela tabletter på 

och användes av nio personer i undersökningen. Hälften av patienterna hade fått 

information och instruktioner av apotekspersonalen, samt erbjudandet till att 

införskaffa en tablettdelare, men kanske kändes det onödig att prova en tablettdelare 

om tablettdelningen fungerade bra genom att bryta med fingrarna. Detta har man sett 

i van Riet et al´s studie (19), där tabletter som bröts med fingrarna gav jämnare 

halvor i jämförelse med tabletter som delades med tablettdelare eller kökskniv. 

 

Fyra respondenter uppgav att de inte delade tabletter, se resultatdelen sid 19. 

Respondenten som tog en hel tablett Citalopram 20 mg kan ha läst FASS 

informationen och, eftersom hen var 69 år, kanske tyckte att det gick att ta en hel 

tablett.”Äldre patienter (>65 år):  För äldre patienter bör dosen sänkas till hälften av den 

rekommenderade dosen, dvs 10-20 mg dagligen. Den rekommenderade maximala dosen för 

äldre är 20 mg dagligen.” (25).  Vi kan anta att respondenten som tog Bisoprolol 5mg 

kanske befann sig i en titreringsfas av läkemedlet om hen behandlades för stabil 

kronisk hjärtsvikt, information om indikation samlades dock inte i enkäten. En 

eventuell biverkning av Simvastatin är, enligt FASS, ”...värk, ömhet, svaghet eller 

kramp i musklerna.” (26). Det är möjligt att patienten som inte delade Simvastatin,  

utan tog en hel tablett varannan dag kan ha upplevt denna biverkning och ville slippa 

den varannan dag. 

Två respondenter delade retard-tabletter, Tegretol retard
®
 400 mg och Durbis retard

®
 

250 mg. Delning av tabletter med fördröjd frisättning anses vara osäker (1) men 

förskrivaren har ansvaret för doseringen och det är möjligt att respondenten som 

delade Tegretol retard
®
 400 mg befann sig under utsättningsperioden. FASS 

rekommendationen för Durbis retad
®
 250mg är 1-1½ tablett så beredningen är 

delbar. 60% av respondenterna svarade ”ja” på frågan ”får du lika delar vid delning” 

och endast 7% var oroade över effekten av de ojämna delarna. I vår studie delades 

tabletter för 84 olika preparat. Om vi jämför vårt resultat med resultatet av en 

omfattande studie (3) som underkänner 17% av halvorna enligt Europafarmakopéns 

metod för noggrannhet (3) kan vi dra slutsatsen att många patienter är inte medvetna 

om riskerna som tablettdelning kan innebära. 20% av respondenterna uppgav att de 

hade problem med att dela tabletter, hälften av dem var i åldersgruppen över 75 år. 

Av respondenterna som var över 75 år hade 27% problem med att dela. Detta har 

man sett i tidigare studier, det finns en korrelation mellan ålder och problem med att 

dela tabletter, äldre kunde inte brytta med fingrarna lika många tabletter som unga 

volontärerna som de jämfördes med, samt äldre delade bra ovala tabletter med skåra 

jämfört med runda (18, 21).  

 

I vår studie 14% av 34 respondenter som upplevde tablettdelning som ett problem 

ville ha en tablett med rätt dos för att inte behöva dela. Detta skulle innebära en ny 
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styrka av läkemedlet, som företaget som tillverkar måste få godkänt och betala 

årsavgift för, 25000 kronor per år, enligt Förordningen om avgifter för den statliga 

kontrollen av läkemedel, SFS 2010:1167, kap. 4 § 1 (27). Om förskrivaren skulle 

ändra doseringen på Imovane
®
 från 7,5 mg som delas till Imovane

®
 5 mg skulle detta 

innebära en fördubbling av kostnaden, eftersom en förpackning Imovane
®
 7,5 mg 

100 tabletter kostar lika mycket som en förpackning Imovane
®
 5 mg 100 tabletter (ca 

80 kronor) (22).  En fördubbling av kostnaden kan ha stor ekonomisk betydelse för 

patienter med polyfarmaci samt för samhället. En årsavgift på 25000 kronor är svårt 

att bedöma om det är mycket eller lite för ett stor läkemedelsföretag. I vår studie 

delades 84 olika preparat. Om det för alla dessa skulle tillverkas ytterligare en styrka 

och om alla skulle tillverkas av samma företag, skulle detta innebära 

25000*84=2.100.000 kronor per år. Fortfarande kan vi inte bedöma om drygt 2 

miljoner kronor per år är mycket eller lite för ett läkemedelsföretag. Men en 

fördubbling av kostnaden för en förpackning sömntabletter är mycket för en 

pensionär.Recept på läkemedel med dosering som innebär delning av tabletter är inte 

lika vanligt i Sverige som tidigare. I tidigare svenska studier  (10, 13) hade 10% av 

apotekskunderna recept med delade tabletter. I vår studie hade endast 2,4%  av 

respondenterna ordination på delade tabletter. Om vi antar att incidensen av delade 

tabletter är 2,4% och att de läkemedel som delas är sådana som patienten står 

kontinuerligt på, och hämtar ut läkemedel 4 gånger per år skulle man kunna 

extrapolera hur många individer som delar tabletter i Sverige. Under 2017 

expedierades 6,62 miljoner personer minst ett recept på apotek enligt 

Socialstyrelsens statistikdatabas över förskrivning av läkemedel. Anta att 2,4% av 

dem fick en ordination där tabletter skall delas. Anta att det är ett läkemedel som 

hämtas ut fyra gånger per år. Det skulle innebära att (0,024*6.620.000)/4=40000 

personer delar tabletter i Sverige.  

 

4.2 Metodkritik 

 

Metoden som användes i denna studie hade några begränsningar, eftersom metoden 

var beroende av farmaceuternas, studenternas och patienternas engagemang. 

Farmaceuter kan ha missat att informera apotekskunderna att intervjuer gjordes på 

apoteket, på grund av hög kundtryck och stress. En annan begränsning är antalet 

intervjuade patienter och en ökning av antalet dagar med intervjuer hade kanske ökat 

antalet intervjuade kunder. Fler intervjuer hade ökad den statistiska säkerheten i 

resultatet av vår studie. Författarna till Enkätboken (28) förklarar reliabilitet och 

validitet som följande: ”...menar med reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt 

skall ge samma resultat vid förnyad mätning...menar med validitet att frågan skall 

mäta det den är avsedd att mäta...”. Vår studies reliabilitet kan vi inte bedöma, men 

validiteten är bra, då vi fick de svar vi hade förväntat oss att få på de frågor vi ställde. 

Apotekens placering kan ha varit en begränsning, eftersom de flesta apotek vi gjorde 

intervjuer på var placerade i kommersiella lägen och det är möjligt att vi hade träffat 

fler patienter med recept på delade tabletter på sjukhusapotek. Patienter som kommer 

direkt från läkarbesök kan ha fått ett nyinsatt läkemedel eller ska sätta ut ett 
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läkemedel eller kan ha fått en dostitrering. Resultatet kan således inte generaliseras 

till att gälla ett godtyckligt apotek i Sverige. En styrka i vår studie var att 

apotekskunderna möttes på plats och intervjuades, vilket kan förklara att mer än 90% 

var positiva till att intervjuas. Kanske hade  inte lika många varit positiva om de hade 

behövt fylla i ett frågeformulär på papper. Respondenterna fick tid för funderingar 

och de som intervjuade hade möjlighet att hjälpa med omformulering av frågor om 

respondenten inte uppfattade frågan på rätt sätt.  
 

4.3 Förslag till fortsatta studier 

 

Inte alla patienter är förmögna att dela sina tabletter. Studier i andra länder (12) eller 

hälso-myndigheter (9)  lyfter fram frågan om farmaceuter ska dela tabletterna på 

apoteket så att patienter inte behöver göra det själva i hemmet. Har farmaceuter tid, 

rättslig stöd och rätt förhållanden på det moderna apoteket för att hjälpa patienter 

med tablettdelningen?  Detta kan vara intressant att studera. 

 

4.4 Slutsats 
 

Av 7677 apotekskunder på åtta apotek hade 188 ordination på delade tabletter.. 

Hälften av respondenterna delade tabletterna med fingrarna (händerna) och var fjärde 

med en kniv. Endast 13% delade med tablettdelare. 20% av patienterna tyckte att det 

var besvärligt att dela, bara 13,5 % av de ville ha en tablett med rätt dos för att inte 

behöva dela. 2,4% av apotekskunderna som intervjuades under två veckor på åtta 

apotek hade recept med delade tabletter. Om resultatet generaliseras till hela Sveriges 

befolkning skulle 40000 personer dela tabletter. 
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6.Bilagor 

6. 1 Bilaga 1: 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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6. 2 Bilaga 2: Informa tion 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 



24 
 

 

6. 3 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 

 

 

2 - Om Nej – vilken är Din relation till patienten/den som läkemedlet är ordinerat 

till? 
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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) 

 

     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? 
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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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