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Abstract 

Bakgrund: Enligt tidigare studier delas ungefär 10 % av alla läkemedel i 

tablettform enligt ordination från läkaren. Många som använder läkemedel är äldre 

och upplever tablettdelningen som ett problem. Delningsmetoden, tablettens 

egenskaper och utformning kan påverka hur bra resultatet av delningen blir. Syftet 

med denna studien var att ta reda på hur kunden gör när läkemedlet behöver delas 

och om information om tablettdelningen eller om alternativ till att dela på tabletten 

har tagits upp. 

Metod: Enkätintervju med apotekskunder som hade ordinerats tabletter som 

behövde delas. 

Resultat: Totalt intervjuades 171 apotekskunder. 153 av dessa hade olika metoder 

att dela på tabletten. För övriga 18 kunder hade läkemedlet blivit nyinsatt eller så 

användes tabletten hel.  

Slutsats: De flesta delade tabletten genom att bryta av den, dela med kniv eller 

använda tablettdelare. Drygt 78 % hade fått information om att tabletten skulle 

delas men väldigt sällan hade något alternativ till att behöva dela tabletten tagits 

upp. I drygt 50 % av fallen fanns läkemedel i den styrka som kunden var 

ordinerad. 
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SUMMARY 

 

The usage of drugs often increases with age. In Sweden, approximately 10 % of 

prescriptions in 2004 had a dosage that included a split tablet. Older people may, for 

various reasons, experience problems with splitting tablets. Diseases can cause vision 

changes, muscle and joint discomfort and trembling, which may create concerns 

about the splitting process. 

Splitting method used, the tablet's properties, form, splitting in unequal fragments 

and crumbling all affect the handling and outcome of how well the splitting result 

comply with regulation in weight deviation.  

The purpose of this study was to investigate how pharmacy customers handle tablet 

splitting and to what extent they received information about how it´s done.  

This study was based on interviews with pharmacy customers who had prescribed 

tablets that needed to be divided.  

7 700 customers in eight pharmacies in Sweden were included in the study.  Out of 

them 188 (2,4 %) were presenting a prescription on split tablets, of them 171 agreed 

to be interviewed.  

153 customers divided their tablets, with various methods. The three most common 

methods were breaking the tablet by hand, splitting the tablets with a knife or using 

tablet dividers. 18 customers had their drugs recently prescribed or used the tablets 

undivided. 

More than 78 % of the customers had been informed that the tablet should be divided 

Rarely had any other drug alternative been discussed with them. In more than 50 % 

of the cases the dosages were according to the strength that were prescribed to the 

customers. 

Almost half of the customers were not aware of the fact that the size of the halves 

had effect on drug effect.  

The results of the study show that 2,4 % of the customers attending a pharmacy had a 

prescription on split tablets, compared to 10 % in 2004. This might to be due to an 

increased number of tablet strengths and a higher awareness about problems with 

tablet splitting.   
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FÖRKORTNINGAR 
 

 

ODB (Ontario Drug Benefit) Programmet är ett av de mest generösa 

läkemedelspensionsprogrammen i Kanada, vilket ger täckning för över 4 400 

läkemedelsprodukter, inklusive näringsprodukter och diabetestestmedel 

 

Ph. Eur. (Europeiska Farmakopén) Farmakopéstandard inom Europa, rättsligt och 

vetenskapligt, som bidrar till att läkemedel av hög kvalitet kan levereras i Europa och 

därutöver 

 

SPC (Specific product caracteristics) Produktresumé, en beskrivning av ett 

läkemedel egenskaper, godkänd av Läkemedelsverket 

 

SSRI (Selective serotonin reuptaken inhibitor) Selektiv 

serotoninåterupptagshämmare 
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INTRODUKTION 
 

 

Brister i följsamhet vid långtidsbehandling med läkemedel anses vara ett stort 

problem. Ett av problemen kan vara när förskrivning görs på läkemedel i tablettform 

som behöver delas. Behandlingsresultatet och patientsäkerheten kan äventyras, 

särskilt bland äldre personer, när patienten både ska följa ordinationen och dela på 

tabletten (1).  

 

Det finns olika anledningar till varför tabletter delas. Tabletten kan vara svår att 

svälja, lämplig styrka saknas, dosjustering ska kunna göras, läkemedlet förskrivs 

slentrianmässigt samt pga att patienter och läkaren tänker på kostnaderna (2, 3).  

 

Tablettdelning är ett komplicerat problem inom alla hälsovårdssektioner och kan 

vara ett stort problem för patienten. European Journal of Pharmaceutical sciences 

publicerade en studie där fyra olika tabletter halverades med olika metoder (för hand, 

med kniv, med tablettdelare och med egenkonstruerad tablettdelare) och undersöktes 

därefter vad gällde form, dragering, vikt och storleksskillnad (4). Slutsatsen blev att 

tablettdelningsmetoden påverkades av tablettens egenskaper och av strukturen på 

delningsverktyget. Patientens möjlighet att dela på tabletten kan påverkas av ålder, 

syn, sjukdom mm. Läkemedlets terapeutiska egenskaper är också lämpligt att beakta. 

Många faktorer bör uppmärksammas vid rådgivning till patienter om tablettdelning 

och delningsmetoder för att underlätta läkemedelsanvändningen och därmed 

följsamheten. (4)  

 

Osäkerhet om det är lämpligt att dela en tablett finns förutom hos patienten även 

inom vården och apoteksväsendet. Faktorer som är avgörande för om en tablett kan 

delas är hur tabletten är utformad, egenskaper hos det aktiva ämnet och patientens 

förmåga att klara av delningen. Doseringsnoggrannhet, upplösningshastighet och 

tabletthalvornas hållbarhet är andra faktorer. För att öka följsamheten hos patienten 

är det viktigt att patienter får samma information från vård- och apotekspersonal. (2) 

 

Åren 2004 och 2005 utfördes under oktober månad en studie där tablettdoseringen 

analyserades från nio olika läkemedelsgrupper. Antalet recept med delad dosering 

registrerades. I studien genomsöktes ordinationstexter i receptregistret efter 

doseringar med delade tabletter. Slutsatsen var att förskrivning på tabletter som 

skulle delas utgjorde 10% av förskrivningarna på tablettformuleringen. Vidare 

konstaterades att sådana förskrivningar många gånger kunde undvikas om läkaren 

justerade förskrivningen till tillgängliga styrkor och ifall läkemedelsföretagen tog 

fram lämpliga styrkor. Förskrivning av delade tabletter förekom i lite högre grad till 

kvinnor än till män. Hypnotiska läkemedel och Selektiva serotoninåterupptags 
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hämmare (SSRI-preparat) utgjorde högst andel förskrivningar med delade tabletter. 

Studien visade att förskrivning av doser med delade tabletter var vanligt i Sverige, 

särskilt för psykotropa läkemedel. Recepten som undersökts hade samlats in under 

två olika tidsperioder (oktober 2004 och oktober 2005) och studerat läkemedel som 

vanligtvis användes kontinuerligt. Studien omfattade inte alla förskrivna substanser 

som tillhandahölls i tablettform. (5)  

 

2010 utfördes under februari månad en studie på 12 apotek som visade att ungefär 

1/3 av de tillfrågade kunderna (N=436) hade problem med att dela tabletterna. Åtta 

av tio personer över 65 år tyckte att tablettdelning var ett problem (6, 7). Mer än 

hälften av de tillfrågade kunderna hade föredragit ett alternativ till att dela på 

tabletten som tex en annan styrka eller fler tabletter. Behandlingsresultatet påverkas 

och patientens säkerhet riskeras om följsamheten i läkemedelsanvändningen inte 

följs (1). 

 

 

 

Tablett-typer 

 

Hur tabletter är uppbyggda påverkar om de kan delas eller inte. För depottabletter 

eller enterotabletter kan delning av tabletterna helt förändra läkemedelssubstansens 

farmakokinetiska egenskaper med avseende på absorptionshastighet och 

biotillgänglighet. Vid delning av konventionella tabletter påverkas frisättning eller 

upptag i ringa omfattning (2, 8).  

 

Syftet med en depottablett är att frisättningen ska ske över en längre tidsperiod. Det 

finns olika typer av depottabletter. En teknik är att dragera med en film som inte 

löses upp i mag-tarmkanalen. I filmen finns små porer från vilka 

läkemedelssubstansen frisätts med en konstant hastighet. En annan teknik är 

eroderande tabletter, uppbyggda med en vaxmatrix. En tredje form är tabletter som i 

kontakt med tarminnehållet bildar ett gelskikt runt tablettkärnan, genom vilket 

läkemedelsubstansens frisättning retarderas. Dessa tre olika tablettberedningar är 

direkt olämpliga att dela, eftersom läkemedelsubstansen då frisätts snabbare och ger 

en högre plasmakoncentration än avsett. Depottabletter tillverkas ofta av substanser 

som har korta halveringstider och snäva terapeutiska index för att minska 

plasmakoncentrationsfluktuationerna vid steady state. I en speciell typ av 

depottabletter drageras granuler från vilka senare tabletter stansas. Dessa går att dela 

eftersom funktionen inte är knuten till det yttre lagret vilket gör att frisättningen av 

läkemedelssubstansen inte påverkas av delning (2). 
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Enterotabletter tillverkas då läkemedlet innehåller substanser som inte tål den sura 

miljön i magsäcken, ex erytromycin och omeprazol. Därför görs en coating av dessa 

tabletter med en syrastabil polymer. Den löses upp vid ett högre pH i 

tolvfingertarmen och läkemedelsubstansen frisätts, vilket ger en jämn absorption. Det 

är även möjligt att enterocoata granuler och stansa tabletter av dem, ex Losec 

MUPS®. MUPS står för ”multi unit pellet system”. Dessa tabletter går bra att dela 

(9).  

 

En del tabletter har en icke-funktionell skåra som endast är till för identifiering av 

tabletten. I andra fall är skåran avsedd att dela tabletten för att underlätta 

nedsväljning. Båda halvorna skall då intas vid samma doseringstillfälle. Information 

om delbarhet av tabletter finns angivet i läkemedlets produktresumé (SPC) och i 

bipacksedeln som bipackas läkemedlet. SPC:n kan även hämtas på 

Läkemedelsverkets hemsida. I en produktresumé kan det i standardtexten stå: 

”Tabletten kan delas i två lika stora doser” (2).  Det innebär att tabletten kan delas 

med viss noggrannhet. Tabletthalvorna måste uppfylla de krav på dosnoggrannhet 

som tas upp i den Europeiska Farmakopén (Ph. Eur.) Tabletthalvornas vikt får inte 

variera mer än ±15 %. Denna viktsvariation är enbart kontrollerad för tabletter som 

är delade för hand, inte för tabletter delade med verktyg som kniv, rakblad eller 

tablettdelare. Delning för hand är inte alltid den mest optimala tekniken. Ibland kan 

doseringsnoggrannheten förbättras med olika hjälpmedel. Vissa tabletter har en 

tendens att smula vid användning av olika verktyg vilket man bör beakta. Vilken 

delningsteknik som ska rekommenderas får bedömas från fall till fall (2). 

 

I Nederländerna gjordes en studie på patienter med tabletter som hade skåra och som 

var nödvändiga att dela. 36 % av alla recept med delade tabletter fick negativ 

utvärdering av patienterna. 32 % för att tabletterna smulade och gick sönder och 15 

% för att tabletterna var svåra att dela. Studien tog upp patientönskemål om antingen 

förbättrad brytskåra, eller byte till en lägre styrka från en annan tillverkare (10).   

 

 

 

Aktiv substans 

 

Tablettdelning ger en sämre doseringsnoggrannhet. Variation i vikt mellan 

tabletthalvorna kommer alltid att finnas då en del av dosen går förlorad på grund av 

smulning (2, 8). Det är viktigt att ha kunskap om läkemedlets terapeutiska index för 

att kunna göra en bedömning av hur kritisk doseringsnoggrannheten är. För vissa 

substanser är delning direkt olämplig på grund av arbetsmiljöskäl. Detta gäller 

oönskad exponering av ex cytostatika och allergiframkallande substanser (2). 
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En stor europeisk studie har gjorts för att analysera dosnoggrannhet vid delning av 

tabletter med brytskåra. 17 % av 657 läkemedel klarade inte kraven på delbarhet i två 

lika stora delar enligt kraven i Ph. Eur. Delningsnoggrannheten blev ännu sämre vid 

delning i fyra delar. Av 35 läkemedel som testades på Läkemedelsverkets 

laboratorium klarade sex stycken inte kraven vilket fick som konsekvens att 

produktresumé och bipacksedel för dessa tabletter behövde uppdateras (11). 

 

 

 

Följsamhet  

 

Följsamheten påverkas vid delning av tabletter. Det kan krävas viss muskelstyrka 

och fingerfärdighet för att dela en tablett. Denna aspekt är särskilt viktig vid 

förskrivning till patienter med olika muskelsjukdomar som t ex multipel skleros, 

artros, reumatiska sjukdomar och tremor samt vid nedsatt syn (2, 11). Drageringen 

kan även vara viktig för att maskera dålig smak. Vid tablettdelning exponeras den 

aktiva substansen vilket påverkar tablettens känslighet för temperatur, fukt, ljus och 

nötning på annat sätt än den hela tabletten. Effekten av tabletten kan då ändras och 

försämras vilket kan påverka följsamheten negativt (2). 

 

 

 

Generisk substitution 

 

Regler finns för att byta ut generiska läkemedel på apotek som styr apotekens 

möjligheter att tillhandahålla billigare läkemedel från annan tillverkare. Om läkare 

förskriver halva tabletter får utbyte bara ske till utbytbart alternativ (periodens vara) 

och om den generiska tabletten kan delas i två lika stora doser och detta anges i 

produktresumén (11). Byte till annan styrka, som ger den förskrivna 

substansmängden, får inte ske utan förskrivarens medgivande (2). Förskrivare och 

expedierande farmaceut har ett ansvar i fråga om delning. Förskrivaren bör 

kontrollera att tabletten är delbar i lika stora delar med acceptabel noggrannhet via 

läkemedlets produktresumé innan ordination av delad tablett görs. Medicinska 

överväganden bör också göras avseende patientens förmåga att dela en tablett. 

Farmaceuten ska vid färdigställandekontrollen förvissa sig om att dosen kan 

reduceras via delning och att patienten får tydliga instruktioner om hur delningen ska 

gå till (2). 

 

Enligt två tyska studier angavs flera skäl till tablettdelning: Patienten hade fått det 

ordinerat, tabletterna skulle bli lättare att svälja och kostnadsskäl, då priset mellan 
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olika styrkor är små (12, 13). En del patienter delade tabletten på eget initiativ. En 

tredjedel av de som delade tabletter trodde att alla tabletter kunde delas. 80 % av 

patienterna förväntade sig att information om tablettdelning fanns att hitta i 

bipacksedeln. Över 70 % av deltagarna tyckte att tabletterna var små och/eller hårda 

och var svåra att dela i lika stora delar. Tabletter i högre priskategori och i höga 

styrkor var dubbelt så vanlig att man delade på (12).   

 

I en studie från Canada jämfördes 200 tablettsorter som ofta delades för att se om 

tablettdelning minskade kostnaderna. Kostnaderna för att instruera patienter om 

tablettdelning och kostnaderna för uppdelning av tabletter på apoteket beräknades. 

Resultatet blev att delning av 15 tabletter (av 200) gav en besparing. Endast en 

mindre del av tabletterna var lämpade för delning.  Samtidigt påpekades att risken för 

feldosering vid tablettdelning bör beaktas (8).  

 

I en prospektiv studie från Toronto år 1998 följdes patienter från 370 vårdhem och 

orsakerna till tablettdelningen klassificerades. Bland 422 ordinationer inom 14 

läkemedelsgrupper (48 läkemedelssubstanser) förekom 157 ordinationer på delade 

tabletter. 36 % av ordinationerna var på psykotropiska läkemedel och 19 % på hjärt-

/kärl läkemedel.  Anledningen till att tabletterna delades var i 68 % av fallen att en 

lägre styrka inte tillhandahölls av tillverkaren och i 12 % att man inte bytt till en 

annan tillverkare som tillhandahåller en lämplig tablettstyrka. I Ontario har man ett 

läkemedelsförmånssystem för personer > 65 år, Ontario Drug Benefit program 

(ODB) som inte inkluderar alla läkemedelsstyrkor. Det förklarar 10 % av 

tablettdelningarna. Tablettdelning förekom inte bara inom långtidsvården utan även 

hos äldre personer som bodde ensamma i samhället. Studien kom fram till att 

tillverkare bör producera tabletter med lägre doser för att möta människors olika 

behov. Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara medvetna om att tablettdelning kan 

begränsa effekten av föreskriven medicin (14) 

 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att ta reda på hur personer med ordination på delad tablett gör 

för att dela dem, i vilken omfattning läkare gett information till patienter om att 

tabletten skall delas samt om det har tagits upp något annat alternativ till att dela 

tabletten.  
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MATERIAL OCH METOD 
 

 

För att besvara syftet gjordes en semikvantitativ tvärsnittsstudie med enkätintervjuer 

på apotek belägna i mellansverige. Intervjuerna gjordes under öppettid (ca sju 

timmar per dag) på vardagar under två veckor i mars 2018. Receptkunder som hade 

ordination på delad tablett eller fått muntlig information av läkaren att ändra 

doseringen till delad tablett tillfrågades av apotekspersonalen om att delta i intervjun. 

Ombud i form av närstående eller sjukvårdspersonal som skötte medicineringen till 

kunden inkluderades. Kunder som ställde sig positiva till att delta i studien fick 

skriva på en blankett om samtycke (bilaga 2) och fortsatte sedan med enkätintervjun 

(bilaga 3). Exkluderades gjordes ombud som inte hjälpte till med tablettdelningen 

och kunder som hämtade ut läkemedel till djur. 

 

Enkäten var uppdelad i en första del med frågor om respondenten (ålder kön, 

utbildningsbakgrund) följt av frågor runt vilken tablett som delades, hur den delades 

och problem runt delning av tabletter. Frågorna besvarades anonymt. Personer som 

inte hade möjlighet att besvara enkäten på apoteket erbjöds att bli uppringda vid ett 

senare tillfälle. Kunder som avstod från att delta i studien registrerades som bortfall. 

En enkät som använts i en tidigare studie om delade tabletter har här omarbetats (6). 

Läsbarhetstest utfördes på 2-3 kunder per apotek innan studien startade. Vissa frågor 

och följden på frågor justerades efter att testet utförts. Insamlade data registrerades i 

ett Excel kalkylark. Skapad databas bearbetades med hjälp av pivotering för att skapa 

tabeller.
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RESULTAT 

 

 

Enkätintervjuer gjordes på åtta olika apotek i mellansverige. Apoteken var av olika 

storlek, hade olika antal anställda och var placerade på vårdcentral, centrum, 

köpcentrum eller låg bostadsnära. Genomsnittligt antal kundbesök per dag var 126 

kunder. Under studieperioden på två veckor expedierades 7 700 receptkunder, varav 

188 (2,4 %) hade recept på delade tabletter. 171 kunder samtyckte till att delta i 

enkätintervjun.  

 

 

 

Information om tablettdelning eller förslag på alternativ till tablettdelning 
 

Vid förskrivningen av läkemedlet med tablettdelning fick drygt 78 % (134/171) av 

patienterna reda på att tabletten skulle delas redan vid läkarbesöket. Nästan 20 % fick 

den informationen vid ett senare tillfälle (apoteksbesök eller motsvarande) och drygt 

2 % visste inte ifall de fått någon information om tablettdelningen eller ej (tabell I). 

  

Tabell I. Information om tablettdelningen som getts av förskrivaren, 
 uppdelat på utbildningsnivå och svar 

Utbildningsnivå Ja Nej Vet inte Total 

Grundskola 42 13 3 58 

Gymnasium 51 14   65 

Högskola/Universite

t 39 6   45 

Okänd 2   1 3 

Total 134 33 4 171 

 

 

 

Vid läkarbesöket var det 86 % av respondenterna som fick förskrivning av 

läkemedlet med delad tablett utan att det togs upp något annat alternativ än att dela 

på tabletten. För 4 % av respondenterna diskuterades annan styrka för 

läkemedelsbehandling. Några respondenter valde att dela på tabletten på grund av 

sväljsvårigheter. I 2 % var svaren från deltagarna att deras ordinarie styrka var slut 

från tillverkaren eller att styrkan inte fanns med förmån och därför förskrevs styrka 

som krävde tablettdelning (tabell II). 
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Tabell II. Olika anledningar till att tabletterna delas samt  

diskussion med läkaren om något annat behandlingsalternativ  

än att dela på tabletten. Uppdelat på anledningar och kön. 

Alternativ till 

att dela på 

tablett 

Kvinna Man Total Procent 

Nej 93 54 147 86% 

Vet ej 7 1 8 5% 

Eventuellt 

ändra dos eller 

tillägg av olika 

styrkor  4   4 2% 

Annan styrka 

diskuterades 

men valdes ej 4 3 7 4% 

Svårt att svälja 

tabletter   2 2 1% 

Finns ej rätt 

styrka eller rätt 

styrka finns ej 

med förmån 1   1 1% 

Ordinarie 

styrka 

restnoterad 2   2 1% 

Summa 111 60 171 100% 

     

 

 

 

Kön, utbildningsnivå och ålder 
 

Andelen kvinnor som delade tabletter uppgick till 65 % av deltagarna. Drygt en 

fjärdedel av respondenterna hade en akademisk utbildning. Övriga hade gått 

grundskola eller gymnasium. 3 respondenter hade ej uppgett utbildningsbakgrund 

(tabell III)
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Tabell III. Antalet respondenter fördelade på kön och utbildningsnivå 
Utbildning Kvinna Man Total Procent 

Grundskola 40 18 58 33,9% 

Gymnasium 45 20 65 38,0% 

Högskola/Universit

et 23 22 45 26,3% 

Okänd 3    3 1,8% 

Totalsumma 111 60 171 100,0% 

 

 

 

De flesta respondenter var äldre personer. 68 % var över 65 år och drygt en tredjedel 

var över 75 år. Tablettdelning är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor som män 

(tabell IV). 7 % av respondenterna var ombud i form av närstående eller 

vårdpersonal som hjälpte till med medicineringen.  

 

Tabell IV. Antalet respondenter uppdelade i ålder och kön 
Ålder Kvinna Man Totalt Procent 

0-25 år 5 3 8 5% 

26-50 år 15 8 23 13% 

51-65 år 13 11 24 14% 

66-75 år 34 21 55 32% 

> 75 år 44 17 61 36% 

Summa 111 60 171 100% 

 

 

 

ATC-grupper och tabletter där tablettdelning var vanligast 

 

Ungefär hälften av respondenterna fick information från apoteket angående 

tablettdelningen. Apoteket har då kontrollerat att tabletten är delbar och har föreslagit 

hur tabletten kan delas. Hälften av dessa fick information om att använda 

tablettdelare.  

 

Läkemedelsgrupper som används av många personer och som ofta delas är 

läkemedel för nervsystemet och för hjärta och kretslopp. Läkemedel inom ATC-

grupperna N och C, delas av 140/171 respondenter (82 %) (tabell V).  
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Tabletter från ATC-gruppen N05, dvs neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel 

tillhörde den läkemedelsgrupp i studien som flest respondenter som delade, 53/171  

(31 %). 24/53 (45 %) av respondenterna delade Imovane®/Zopiklon® 7,5 mg. Av de 

53 respondenter som delade läkemedel från ATC-kod N05 var 62 % (33/53) 65 år 

eller äldre, 23 var kvinnor och 10 var män. 19/171 (11 %) av respondenterna delade 

tabletterna från ATC-kod N06, dvs psykoanaleptika. 37 % av respondenterna var 65 

år eller äldre och samtliga var kvinnor. Näst största antalet respondenter som delade 

tabletter var de som hade ordination på tabletter från ATC-kod C09. 23/171 (14 %) 

delade tabletter som påverkar renin-angiotensinsystemet. Av dem var 74 % (17/23) 

65 år eller äldre och fördelningen var 10 kvinnor och 7 män. 16/171 (9 %) av 

respondenterna delade tabletter från ATC-kod C07, dvs beta-receptorblockerande 

medel. 95 % (15/16) hade uppnått 65 år. Av dem var 10/15 (67 %) kvinnor.  De 

övriga 35 % av respondenterna delade tabletter från andra ATC-koder. 

 

Tabell V. Antal respondenter som delade tabletter uppdelat på 3-ställig ATC-kod  

och kön  

3-ställig ATC-kod  Kvinna Man Total % 

B01 3 3 6 4% 

C01 2 1 3 2% 

C03 5 5 10 6% 

C07 10 6 16 9% 

C08 4 2 6 4% 

C09 11 12 23 13% 

C10 4 1 5 3% 

G02 1   1 1% 

G03 1   1 1% 

G04   1 1 1% 

H02 3 4 7 4% 

H03 9   9 5% 

J01 2   2 1% 

M01 2   2 1% 

N02 1 1 2 1% 

N03 2   2 1% 

N04 1   1 1% 

N05 35 18 53 31% 

N06 14 5 19 11% 

R03 1   1 1% 

R06   1 1 1% 

Summa 111 60 171 100% 

 

 

 

16/53 (30 %) av respondenterna som fick ordinerat läkemedel inom ATC-kod N05 

kunde fått en annan styrka ordinerad, så de sluppit dela tabletten (tabell VI). Samma 
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sak gäller för de som fått ordinerat läkemedel inom ATC-kod N06 17/19 (89 %), 

ATC-kod C09 13/23 (57 %), ATC-kod C07 10/16 (63 %).  

 

Tabell VI. Anger förskrivna läkemedel (+ styrka) i ATC-grupperna N05, N06, C07 och 

 C09 som har läkemedlet eller generikan som finns att förskriva i halva styrkan.  

Förskrivet läkemedel Förskriven styrka Antal Finns i styrka 

Stilnoct/Zolpidem 10 mg 11 5 mg  

Risperidon 1 mg 1 0,5 mg 

Stesolid 10 mg 1 5 mg  

Oxascand 10 mg 2 5 mg  

Flunitrazepam 1 mg 1 0,5 mg 

        

Seroxat/Paroxetin 20 mg 3 10 mg 

Zoloft/Sertralin 50 mg, 100 mg 9 25 mg, 50 mg 

Citalopram 20 mg 3 10 mg 

Escitalopram 10 mg 2 5 mg 

        

Candersartan 16 mg, 32 mg 5 8 mg, 16 mg 

Enalapril 5 mg, 10 mg, 20 mg 4 2,5 mg, 5 mg, 10 mg 

Losartan 100 mg 2 50 mg 

Losartan comp 100/25 mg 1 50/12,5 mg 

Ramipril 2,5 mg 1 1,25 mg 

        

Metoprolol 50 mg, 100 mg 4 25 mg, 50 mg 

Atenolol 100 mg 1 50 mg 

Bisoprolol 5 mg, 10 mg 5 2,5 mg, 5 mg 

Summa antal   56   

 

 

 

Problem med tablettdelning 

 

20 % (34/171) av respondenterna svarade att de hade problem med att dela sin tablett 

och av dessa hade 29 % (10/34) använt läkemedlet i flera år, utan någon 

tidsangivelse. För sammanlagt 38 svar saknas användningstid. 9 % (16/171) hade 

inte angett om tablettdelning var ett problem och en stor del av respondenterna, 71 

%, angav att de inte hade problem med att dela på tabletterna oavsett 

användningstiden (tabell VII). Nästan 18 % (8/45) av akademikerna hade angett att 

det var svårt att dela på tabletten medan siffran för respondenter med 

grundskoleutbildning uppgick till drygt 22 % (13/58). 

Medelvärdet för användningstiden var 4,25 år. 5 respondenter hade delat sin tablett i 

20 år eller mer, samtliga läkemedel tillhörde ATC-grupperna N05 och N06. Av dessa 
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hade en respondent använt sitt läkemedel i 30 år och tyckte att det var problem med 

att dela på tabletten, Zolpidem® 10 mg. 

 

Tabell VII. Anger användningstiden av läkemedlet och om respondenten  

tycker att det är ett problem att dela på tabletten 

’  

 

 

 

Av de 20 % (34/171) av respondenterna som uppgav att de hade problem med att 

dela tabletter var hälften >75 år. Av dem >75 år och som delar tabletter hade 27 % 

(16/61) problem med tablettdelning.  68 % (23/34) av de som uppgav att det var 

problem med att dela på tabletter var kvinnor (tabell VIII).  

 

59 % (20/34) av tabletterna som upplevdes som svåra att dela fanns inte registrerade 

i halva styrkan. I sju fall av dessa gällde problemet med delningen av tabletter som 

fanns i lägre styrka men inte exakt hälften av styrkan som var förskriven (ibumetin 

förskriven 600 mg finns även i 400 mg, Imovane®/Zopiklon® förskriven 7,5 mg 

finns i 5 mg). 6 respondenter (3 kvinnor, 3 män) hade problem med att dela på 

Imovane®/Zopiklon® 7,5 mg. Samtliga var i åldern 73-88 år och 5 personer hade 

använt läkemedlet >4 år. Delningsmetoderna som användes var att bryta av tabletten, 

använda sax, använda tablettdelare eller att bita av tabletten. Tre stycken bröt av 

tabletten, varav en tyckte att halvorna blev lika stora. Sax användes av en person som 

tyckte att halvorna blev lika stora. En person provade tablettdelare men fick ej lika 

stora halvor och en person bet av tabletten vilket inte gav lika stora delar. 

 

I 41 % (14/34) av fallen fanns halv styrka eller generika med halv styrka. I tre av 

dessa fall berodde tablettdelningen på restnoterad styrka (Levaxin® finns i flera 

styrkor)
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Tabell VIII. Åldersfördelning på respondenterna och svar på frågan om delning av 

 tabletten var ett problem 

Ålder Ej svarat Ja Nej Total 

Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 

< 20 år     3 1 1 1 6 

20-65 år 2 1 5 2 22 17 49 

65-75 år 5 3 4 3 25 15 55 

76-85 år 2 2 8 4 24 10 50 

> 86 år 1   3 1 6   11 

Summa 10 6 23 11 78 43 171 

 

 

 

Problemen som upplevdes vid tablettdelning var bland annat att tabletterna var små 

och hårda, att det gjorde ont i fingrar och händer, var svårt att träffa skåren, tog tid 

och var omständligt, var svårt att komma ihåg samt att det smulade och inte blev 

jämt fördelat. Ibland fick delar eller hela tabletten slängas på grund av smulor som 

var svårt att dosera.   

 

 

 

Delningsmetoder och förvaring 

 

För att halvera tabletten användes olika delningssätt. De tre vanligaste alternativen 

vid tablettdelning var att bryta av tabletten (44 % av totalen), använda kniv (27 %) 

eller att använda tablettdelare (13 %). Några respondenter delade inte på tabletterna 

utan tog dem istället hela varje eller varannan dag. För 14 personer var läkemedlet 

nyinsatt så de hade inte tidigare delat på tabletten utan börjar efter apoteksbesöket 

(Tabell IX). 85 % av respondenterna hade inte provat på alternativt sätt att dela på 

tabletten utan använde det sättet de var vana vid. Resterande 15 % hade provat sig 

fram till det alternativ som passade bäst.
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Tabell IX. Olika sätt att dela på tabletter uppdelat på kön 
Sätt att dela 

på tabletten 

Kvinna Man Totalt Procent av 

totalt  

Bryter av 

tabletten 47 28 75 44% 

Kniv 30 17 47 27% 

Sax 6   6 4% 

Tablettdelare 15 7 22 13% 

Sockertång 2   2 1% 

Biter av 1   1 1% 

Delar ej 2   2 1% 

Tar varannan 

dag   2 2 1% 

Nyinsatt  8 6 14 8% 

Summa 111 60 171 100% 

 

 

 

Ungefär 67 % av totalt antal respondenter hade svarat att de tycker att tablettdelarna 

blev lika stora vid delning. 24 % hade svarat nej eller inte alltid på frågan om lika 

stora delar och ca 9 % hade inte svarat på frågan. Vissa hade fått tabletten nyinsatt, 

vissa delade inte på tabletten utan tog den hel och vissa hade missat att svara på 

frågan.   

 

På frågan om vilken betydelse olika storlek på tabletthalvorna kunde ha var det över 

50 % som inte svarade alls och 8 % av respondenterna visste inte vilken betydelse 

det kunde ha.  Drygt 20 % svarade att det troligen blev olika effekt och 20 % trodde 

att det jämnade ut sig eller att det inte spelade någon roll. Några av respondenterna 

tog ibland den andra delen av tabletten vid annat tillfälle samma dygn och vissa 

delade inte på sin tablett. För vissa respondenter var läkemedlet nyinsatt.  

 

Efter delning av tabletten så förvarades tabletthalvorna på olika sätt. Det vanligaste 

förvaringssättet var i dosett, ca 40 %. 28 % av respondenterna lade tillbaka halvan i 

tablettförpackningen och 20 % hade någon annan variant av ask. Resterande 12 % 

hade inte svarat eller inte påbörjat medicinering (tabell X).
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Tabell X. Olika varianter av förvaring av tabletthalvan,  

uppdelat på kön 

Förvaring Kvinna Man Total Procent 

I förpackningen 29 19 48 28 % 

Dosett 47 22 69 40 % 

Skål/burk/fat/as

k/ motsvarande 24 10 34 20 % 

Tablettdelaren 1 1 2 1 % 

Vet ej 1 1 2 1 % 

Delar inte   1 1 1 % 

Ej svarat 9 6 15 9 % 

Summa 111 60 171 100 % 

 

 

 

Närmare 20% av respondenterna hade önskat en tablett i rätt styrka men endast 6% 

av alla respondenter tyckte att tablettdelning var ett hinder i deras 

läkemedelsanvändning.  
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DISKUSSION 
 

 

Tablettdelningen ökar med stigande ålder och det var nästan dubbelt så många 

kvinnor som män som delade tabletter. Enligt studiens resultat var det bara 6 % av 

respondenterna som tyckte att tablettdelning var ett hinder i 

läkemedelsanvändningen, men närmare en femtedel hade önskat en styrka med rätt 

dos. De flesta kunderna fick vid läkarbesöket information om att tabletten skulle 

delas men det togs sällan upp något annat alternativ. Studien visar att tablettdelning 

görs även om det finns tillgång till en lämplig lägre styrka. Många recept verkar 

skrivas ut av slentrian och efter tidigare doseringar. Inom de fyra största 

läkemedelsgrupperna (C07, C09, N05 och N06) delade 111 respondenter tabletter. 

Hälften av dem, (56/111) delade tabletter i onödan, eftersom det finns tillgängliga 

lägre styrkor som kunde ha förskrivits. Att det ordineras delning av tabletter i onödan 

överensstämmer med resultat från tidigare studier (1). Mer än 2/3 bröt av tabletten 

eller använde kniv istället för att använda tablettdelare Bara hälften av kunderna fick 

information om tablettdelning och/eller tablettdelare på apoteket, det borde varit fler. 

Ibland kan upptrappning eller nedtrappning av doser vara en anledning till att kunden 

delar på tabletten. Valet kan då vara att kunden hellre delar på tabletten istället för att 

behöva köpa två olika förpackningar med olika styrkor. Detta styrs till viss del av 

kommunikationen och informationen av förskrivaren. 

 

För att ha ett läkemedel registrerat betalar läkemedelsföretagen en årsavgift. För att 

registrera en ny styrka tillkommer en kostnad på 25 000 kr per år enligt Svensk 

författningssamling (15). Detta kan påverka antalet registrerade styrkor av vissa 

läkemedelssubstanser. För det mesta skiljer det inte särskilt mycket i pris på olika 

tablettstyrkor. TLV beslutar vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna. 

De fastställer inköpspris och försäljningspris (16). Prisexempel april månad 2018. 

Zolpidem® Orifarm: 5 mg 100 st tabletter kostar 85 kr och 10 mg 100 st tabletter 

kostar 79 kr (17). I de fall alla tabletthalvor kan användas får man ut dubbelt så 

många doser vid delning av tabletter. Det kan bli spill och smulor vid tablettdelning 

vilket kan göra att båda halvorna inte kommer att användas. Detta beror till stor del 

på typ av tablett-  delningsmetod och hur väl kunden kan sköta tablettdelningen (6). 

Hur hållfasta tablettfragmenten är påverkar hur lätt de smular och hur mycket spill 

det blir. Halvorna kan också bli mer påverkade av ljus, fukt och 

temperaturförändringar jämfört med hela tabletter.  

 

Det läkemedel i studien som delades mest frekvent var Imovane®/Zopiklon® 7,5 mg 

med 14 % (24/171). Informationen i FASS är: ”Kan delas i två lika stora doser”. 

Tabletten är vit, oval, svagt kupad, 10x5 mm, brytskåra på ena sidan. Patienter som 

är äldre och patienter med nedsatt leverfunktion bör inleda med en dos på 3,75 mg 

och kan senare öka till 5 mg eller vid behov upp till 7,5 mg (17). Sex respondenter 

tyckte tabletten var svår att dela och flera upplevde att tabletthalvorna blev olika 
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stora. De finns bara registrerade i styrkorna 5 mg och 7,5 mg, trots att många delar på 

tabletten 7,5 mg. Något som borde ses över av tillverkande företag.  

 

Enligt Socialstyrelsen statistik var det 2017 närmare 450 000 personer som fick 

Imovane®/Zopiklon® utskrivet på recept, styrkan är ej registrerad. Nästan dubbelt så 

många av dem är kvinnor som män. Närmare hälften av personerna som använder 

Imovane® är >70 år. Vilka styrkor som förskrivs framgår inte av denna 

statistiksammanställning. 

 

I dag är det främst läkare som har förskrivningsrätt på läkemedel i tablettform till 

människor (2). Dagens regelverk ger inte farmaceuter på apotek möjlighet att i 

samråd med kund/patient byta ut en ordinerad halv tablett till en lägre existerande 

tablettstyrka, utan föregående kontakt med förskrivaren. Med tanke på stor 

arbetsbelastning på dagens apotek så finns det små incitament för att farmaceuter 

skall avsätta tid till att ta kontakt med en förskrivare för att underlätta för en patient 

att slippa dela en tablett. Det är inte farmaceutens ansvar att ordinera läkemedel. 

Ändringar har gjorts i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och 

sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS 2016:34; 8 kap, 9 §). 

 

”Farmaceut får göra ändring i recept utan förskrivarens samtycke i nedan angivna 

fall. Ändringen får dock inte medföra att verkan av läkemedlet blir annan än den 

avsedda. 1. Ändring som är föranledd av tekniska skäl. 2. Om godkänt läkemedel 

förskrivits i en mängd eller dosering som inte stämmer överens med befintlig 

förpackningsstorlek, får annan förpackning lämnas ut som nära överensstämmer 

med den förpackning som förskrivits. I övriga fall ska förskrivarens samtycke 

inhämtas”.  

 

Farmaceuten kan nu om det finns särskild anledning göra ett byte av 

läkemedelsförpackningen till en förpackning med lägre styrka. Detta görs i samråd 

med kunden om det finns ett behov för att kunna underlätta 

läkemedelsanvändningen.  

 

För att patienten ska må bra och för att slippa läkemedelsrelaterade problem behöver 

följsamhet i läkemedelsordinationen eftersträvas. Fel läkemedelsanvändning innebär 

kostnader och problem för både samhälle och patienten samtidigt som det kan 

tillkomma negativa konsekvenser för patientens hälsa (18).  

 

I vår studie framkom att personer med akademisk utbildning upplevde 

tablettdelningen som ett mindre besvär jämfört med respondentgruppen som hade 

grundskoleutbildning. 87 % av akademikerna hade fått information av förskrivaren 
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om att tabletten skulle dels jämfört med 72 % av respondenterna med utbildning på 

grundskolenivå. Resultatet antyder därför på att utbildningsgrad kan påverka hur 

upplevelsen av tablettdelning hanteras. Utbildningsnivå och socioekonomiska 

förhållanden har enligt studier visat sig påverka hur folkhälsa och följsamheten av 

läkemedelsanvändningen efterlevs (19, 20). Enligt statistik från SCB hade år 2017 27 

% av Sveriges befolkning, 25-65 år, minst 3-årig eftergymnasial utbildning. (21). Ju 

bättre kännedom och ju mer information patienten har fått om sitt läkemedel desto 

lugnare och mer motiverad känner sig personen med läkemedelsbehandlingen vilket 

gör att säkerheten och följsamheten ökar (22).  

 

En studie från 2005 visar att ungefär 10 % delade tabletter (1, 6). Procenttalet i denna 

studie uppgick till ca 2,4 % vilket är lägre. Enligt socialstyrelsens statistik hämtade 

6,6 miljoner personer ut mist ett läkemedel år 2017 (23).  Om resultatet från vår 

undersökning kan generaliseras till hela riket så skulle det innebära att c:a 40 000 

personer dagligen delar tabletter (2,4 % x 6,6 milj./4 uttag per år).  

 

Enligt enkätstudien var det mest äldre personer och mest kvinnor som delade 

läkemedel. 68 % av respondenterna var över 65 år och fler än 2/3 av dessa hade 

problem med att dela på tabletten. Folkhälsomyndighetens statistik styrker att 

läkemedelsanvändning ökar med ökande ålder. Att leva ett längre liv medför också 

en risk att drabbas av olika sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, 

demens och sjukdomar i rörelseorganen. Sjukdomar som kräver läkemedels-

behandling (24). 65 % (111/171) av respondenterna använde läkemedel inom ATC-

grupperna N05, N06, C05 och C07.  65 % (111/171) av totalen var kvinnor. Detta 

överensstämmer med tidigare studier (6, 7). Kvinnor delar tabletter i större 

utsträckning än män. Detta beror bland annat på att kvinnor väger generellt mindre, 

har lägre GFR och en lägre renal utsöndring. Om samma dosering som till män 

används så resulterar detta i en högre koncentration (25). 

 

68 % (49/72) av respondenterna som fått läkemedel förskrivna i ATC-koderna N05 

och N06 utgörs av kvinnor. 30 stycken (N05=23 och N06=7) av dessa kvinnor var 

från 65 år och uppåt. 22 % (5/23) hade problem med dela tabletter i ATC-grupp N05. 

Fysiologiska förändringar (i organ och cell) som sker med åldrandet är olika för 

enskilda individer men konsekvenserna är en minskad reservkapacitet och ökad 

sårbarhet vid belastning. Social isolering och andra upplevda förluster kan orsaka 

depressionssymtom och ångest. Förutom åldern i sig kan faktorer som kroppslig 

sjuklighet, kognitiv svikt, kronisk ohälsa och låg inkomst vara riskfaktorer för ångest 

och depression. I hjärnan sker vid åldrande saker som påverkar regleringen av stress 

och minnesfunktionen negativt. Ångest har visats förekomma mer hos äldre kvinnor 

än hos äldre män (26).  

 

I vissa länder används halvering av tabletter som metod för att kontrollera 

förskrivningsutgifterna. I en del länder har det getts ut specifika instruktioner för hur 
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delning av tabletter ska gå till för att ge besparingar, även för patienten som kanske 

själv annars står för kostnaden. Tablettdelning används annars främst när önskad 

styrka inte finns tillgänglig, ofta till barn eller äldre. Detta är en av flera tekniker som 

används av apotekare och sjuksköterskor för att kunna ge mediciner i rätt dosering. 

Missförstånd kan uppstå om apoteket tillhandahåller tabletter som är delade och 

patienten inte inser att delningen redan är gjord och själv väljer att dela upp de redan 

halverade tabletterna. Det kan innebära att patienten endast intar 50% av förskriven 

dos. (8) 

 

2006 delades uppskattningsvis en fjärdedel av alla tabletter i tyska 

primärvårdsinrättningarna. Kostnadsbesparing togs upp som ett alternativ för att dela 

på tabletter. Besparingen var begränsat till relativt få läkemedel (27). Noggrannheten 

vid tablettuppdelning har visat sig variera avsevärt. Vanan att dela på tabletter, 

storlek, form, skåra och innehållsämnen/fyllnadsmedel i tabletten påverkar hur 

noggrant tabletten kan delas (27, 28).  

 

Doseringsnoggrannheten blir alltid sämre vid tablettdelning. Substansens 

terapeutiska index och även kundens förmåga att klara av delningen bör beaktas. 

Vilken delningsmetod som är bäst kan variera beroende på tablettens form, storlek, 

stansning och djupet på brytskåran mm. Noggrannheten på dosen kan förbättras med 

olika hjälpmedel, trots det finns risk för att tabletten smular (6). Delningstekniken får 

bedömas från fall till fall (2).  

 

 

 

Metodkritik 

 

Fördelar med att ha enkätintervju (29) direkt på apotek är att det blir en mer 

personlig kontakt med kunden vilket kan göra att kunden känner sig mer välkommen 

och därför är villig att delta. Det är även möjligt för kunden att ställa frågor ifall 

något är otydligt eller om något behöver förklaras. En nackdel kan vara att kunden 

inte hinner fundera så länge på svaren, men samtidigt kan ett spontant svar vara bra 

nog.  

 

Denna studie var en liten pilotstudie och gjordes på få apotek under en kort period. 

Alla ålderskategorier finns ej representerade. Apoteken ligger i mellansverige och 

kan därför inte rent geografiskt representera hela Sveriges population. Antalet kunder 

som deltar i intervju påverkas mycket av hur engagerad personalen på apoteket var 

att hitta deltagare. Personalen på apoteket har kanske inte trots instruktioner (bilaga 

1) frågat alla aktuella kunder. Apotekspersonalen eller farmaceuten hann inte alltid 

fråga kunden om tablettdelning på grund av tidsbrist. Glömdes frågan att ställas eller 
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undveks frågan att ställas i vissa situationer? Språksvårigheter eller andra 

kommunikationsproblem kan vara en orsak till att vissa kunder inte tillfrågades. 

Svarsfrekvensen var mycket bra, 91 % (171/188) valde att delta i enkätintervjun. 

Sammanlagt hade apoteken 7 700 kunder under studiens tid (7 700 inkluderar kunder 

vissa lördagar och söndagar från några apotek). Någon jämförande studie på 

förekomsten av delade tabletter i doseringsanvisningar hämtade från receptregistret 

har inte gjorts på dessa apotek. Hur många expedierade recept som hade ordination 

på en delad tablett hade då kunnat jämföras med hur många som fick frågan ifall de 

ville delta i studien. Därför har inte något bortfall beräknats på hur många kunder 

med expedition på delade tabletter som varit på apoteken under dessa veckor men 

som av olika anledningar ej har tillfrågats. Antalet respondenter borde varit fler, om 

man jämför med tidigare studier. Antal personer som delar tabletter i studien kan 

vara en underskattning.  

 

Med mer erfarenhet hade frågorna kunnat utformas på ett annat sätt med angivna och 

kanske färre svarsalternativ (inga egna skrivna svar) för att få mer nytta av 

tabellfunktion i Excel vid pivotering.  Testet på enkätfrågorna borde gjorts under en 

längre period för att hitta brister och kunna justera frågor. Ett exempel. Vid frågan på 

hur länge läkemedlet hade delats svarade 18 %, (30 personer) ”flera år”. Hade fasta 

svarsalternativ varit angivna (ex Nyinsatt, 1-6 månader, 6 mån – 2 år, 2-5 år, 5-10 år 

etz) hade en mer rätt tidsangivelse registrerats.   

 

Antalet personer som deltog i studien blev även missvisande eftersom studien har 

utgått från tabletten som delades vilket i flesta fall betyder antalet personer. Varje 

tablett har ett frågeformulär. Ett fåtal respondenter delade mer än en tablett, och detta 

registrerades som två olika respondenter. Detta ger ett litet fel vid tolkningen av data. 

En och samma person kan ha olika problem och olika delningssätt för olika 

läkemedel. 

 

Ombud som hämtat ut läkemedel och delar på tabletten har inkluderats. 6-7 % var 

ombud som hjälpte till med tablettdelning. Ombuden var föräldrar, sjuksköterskor 

eller ombud som ej angivit någon relation. Trotts detta har läkemedelsanvändarens 

kön, ålder, utbildning mm registrerats även om det är en annan person som har delat 

på tabletten och svarar på frågorna. Detta ger missvisande resultat. Vid skrivfel av 

ATC-koder, preparatnamn, styrkor mm i Excelfilerna som skickades in för 

sammanställning så har pivottabellerna blivit fel, trots ”tvättning”. På frågor 

angående hur tabletterna delades, hur de förvarades m.m. blir %-värdena olika 

beroende på om totalen räknades, 171 personer, eller om antalet som verkligen 

delade på tabletten räknades, 153 personer (14 har nyinsatta läkemedel och 4 

personer delade ej tabletten). Detta kan göra att studenterna som gjort studien kan ha 

fått lite olika resultat.  
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Förslag på fortsatta studier 

 

Förslag till fortsatta studier är att ta reda på: Varför delas så många tabletter i 

onödan, då det finns adekvata styrkor tillgängliga att ordinera. Är det lönsamt att dela 

tabletter och vilken är den främsta anledningen till tablettdelning? 

Läkemedelsrelaterade problem och kundens följsamhet till behandlingen är viktiga 

faktorer ur kliniska och hälsoekonomiska perspektiv. 

 

 

 

SLUTSATSER 
 

 

De flesta kunderna (78 %) får information av läkaren att tabletten ska delas, men 

långt ifrån alla. Nästan inga personer får något annat förslag eller alternativ än att 

läkemedlet ska delas, 20 % av studiedeltagarna hade önskat en tablett i rätt styrka. I 

mer än hälften av fallen finns läkemedel registrerat i den styrka kunden skall 

använda. Det vanligaste sättet att dela på tabletten var att bryta av den, vilket gjordes 

av 49 % av studiens respondenter. 31 % använde kniv och bara 14 % använde 

tablettdelare. ATC-gruppen N05, neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel 

tillhörde den läkemedelsgrupp i studien som hade flest delade tabletter, 31 %.  45 % 

(24/53) av dessa var Imovane®/Zopiklon® 7,5 mg. Kunderna använde olika 

delningsmetoder för att dela på läkemedlet. 
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Bilaga 1. Instruktion till expeditionspersonalen 
 

 

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 2. Information till kunden om studentprojektet 

 

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/Kön……….. 
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Bilaga 3. Frågeformulär till kundintervju om delade tabletter 

 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? 

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? 
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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! 

 

 



 

  
391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info@lnu.se  

Lnu.se 

 

 

 

 

 


