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Sammanfattning 
Bakgrund: Läkemedelsordinationer som kräver delning av tabletter är vanligt och förekommer vid ca. 

10 % av expedierade recept. Tabletter kan vara svåra att dela, ge smulor eller delas i olika stora delar 

vilket kan påverka patientens följsamhet till behandlingen och behandlingsresultat. Syftet med 

studien var att undersöka hur patienterna gör när den förskrivna tablettberedningen måste delas, samt 

hur kvarvarande delad tablett förvaras. 

Metod: Intervjustudie med apotekskunder som har ordination vilket kräver delning av 

tablettberedningar. 

Resultat: Av 7677 apotekskunder med recept, vid åtta apotek, hade 188 (2,4 %) dosering som krävde 

tablettdelning. 171 kunder deltog i intervjustudien angående upplevelser av tablettdelning. 66 % av 

deltagarna (113/171) var >65 år. 49 % (75/153) delade tabletten med fingrarna, 31 % (47/153) med 

kniv och 14 % (22/153) med tablettdelare. Sax, tång eller tänderna användes av 6 % (9/153). Fyra 

respondenter delade inte. Den kvarvarande tablettdelen förvarades i dosett av 50 % (69/139), 37 % 

(51/139) lade tillbaka tablettdelen i förpackningen, 8 % (11/139) använde en skål, fat eller ett glas.  

Slutsats: Hälften av respondenterna delade med verktyg, vilket tyder på att tabletterna var svåra att 

dela för hand. Andelen äldre och deras upplevelse av att tabletterna var små och svårhanterliga kan 

vara orsaken. Det övervägande användandet av dosett för förvaring av tabletthalvorna, kan bero på att 

fler läkemedel användes, vilket är vanligare vid högre ålder och förenklar läkemedelshanteringen. 
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SUMMARY 

 

Prescriptions that requires splitting tablets is common and occurs at 10 % of all 

prescriptions in Sweden. Causes why doctors prescribe dosages with split tablets 

could be the absence of appropriate strength when children and elderly people need 

lower dosages than those available on the market. Other reasons for splitting tablets 

can be problem with swallowing large tablets and economic considerations. Not all 

tablets are intended to be split and scored tablets do not always mean that the tablet 

can be split in two equal parts. Difficulties in splitting tablets, crumbling or different 

size of the tablet parts could affect the patient’s compliance and the outcome of the 

treatment.   

The aim of this study was to examine how the pharmacy customers do when the 

tablet must be split and how the remaining divided tablet is stored. 

 

Among 7677 customers with prescriptions, visiting eight pharmacies in Sweden, 188 

(2,4%) were splitting tablets in half. Out of them 171 (2/3 women) accepted to 

participate in interviews to assess pros and cons in tablet splitting. 66% (113/171) of 

the respondents was at the age of 65 or older. 49% (75/153) split their tablets 

between the fingers, 31% (47/153) used a knife, 14% (22/153) used a tablet splitter. 

Scissor, pliers and teeth were used by 6% (9/153). Four respondents didn´t split their 

tablets. Medication for heart-/vessels and psychotropic drugs was used by 81% 

(139/171). The most commonly divided drug was Imovane® 7,5 mg (12%, 20/171), 

50% (10/20) used a tool for splitting it, the rest used their fingers and many of them 

got different size of the parts. The split tablets were stored in a dosett for 50% 

(69/139) of the respondents, 37% (51/139) put it back in the packaging, 8% (11/139) 

laid it in a bowl, on a plate or in a glass.  

 

Half of respondents used a tool, which indicate for difficulties in splitting. The 

proportion of older people and experience of small and difficult broken tablets could 

be a reason. The major use of dosett for storage, may be due to the use of several 

drugs, which are more common in older ages and facilitates the drug treatment. 
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FÖRORD  

 

Detta examensarbete omfattar 10 veckors arbete och motsvarar 15 hp i ämnet 

farmaci. Arbetet ingår som en del av utbildningen i Farmaceutprogrammet 180 hp 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

Jag vill tacka personalen på Apotek Hjärtat i Brålanda som hjälpte mig rekrytera 

kunder till intervjustudien. Vidare vill jag tacka min handledare Christer Berg för 

stöd och feedback.  

 

Ett stort tack till underbara Nina för allt stöd under vår studietid. 

 

Tack till min man och barn för all stöttning. Ni är mitt syre! 

 

Brålanda 2018-04-25 

Anna-Lisa Ragnarsson 
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INTRODUKTION 

 
Att förskrivare ordinerar läkemedel med dosering där tabletter måste delas är vanligt 

(1). Det är ofta onödigt och kan påverka patientsäkerheten och behandlingsresultat. 

Dagens regelverk innebär att farmaceuter endast kan föreslå läkaren att byta till 

styrka som motsvarar den delade doseringen. Detta regelverket kan synas onödigt 

byråkratiskt, och bör ändras (2).  

 

Följsamheten vid långtidsanvändning av läkemedel är enligt World Health 

Organization (WHO) uppskattad till 50 % (3). Läkemedelsordinationer som kräver 

tablettdelning riskerar att bidra till lägre följsamhet av ordinationen, speciellt hos 

äldre som kan ha problem att dela tabletter (1). I en holländsk studie visades att 

förmågan att dela 12 olika tabletter, som hade brytskåra, med fingrarna var sämre hos 

äldre personer än hos yngre. Tabletternas form, diameter och tjocklek varierade. 

Delningen lyckades hos 78 % hos de yngre jämfört med  

38 % hos de äldre personerna (4).  

 

Äldre personers förmåga att dela tabletter kan försvåras vid synnedsättning eller vid 

en försämrad muskelstyrka och motorik i händer och leder, såsom vid sjukdomar 

som reumatism, artros och Parkinsonism (4, 5). En tabletts utformning som storlek, 

tjocklek, form och skårans djup påverkar hur lätt tabletten kan delas. Via 

farmaceutisk rådgivning kan patienten få information om lämplig delningsteknik 

med eller utan tablettdelare. Dock ger inte alltid tablettdelaren lika stora delar av 

tabletten (6). Apoteken är skyldiga att erbjuda byte av läkemedel inom förmånen till 

periodens vara, dvs. generika med lägst pris som utses av TLV (Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket) (7). Ett läkemedel som är förskrivet i halva tabletter, får 

endast bytas till periodens vara och ersätta det förskrivna om båda läkemedlens 

produktresuméer anger att tabletterna är delbara i två lika stora delar (8).  

 

I en tidigare svensk studie där >600 000 recept för utvalda läkemedelsgrupper 

studerades, visades att 10 % av ordinationerna innehöll dosering som krävde att 

patienten behövde dela tabletten. Delning förekom frekventare hos kvinnor än hos 

män. Ofta kunde förskrivning med delade tabletter ha kunnat undvikas om annan 

styrka eller kombinationen av två andra styrkor valts (9).  

 

En tabletts delbarhet möjliggör upp och nedtitrering av läkemedel när det krävs, samt 

när barn och äldre behöver styrkor som inte marknadsförs av läkemedelsbolagen. 

Vid sväljsvårigheter och stora tabletter, underlättar delbarheten 

läkemedelsanvändningen för patienten. Minskad läkemedelskostnad kan vara ett skäl 

till att delning av tabletter ordineras och utnyttjas när prisskillnaden inte är stor 

mellan styrkorna (6).  

 

Att en tablett har en bryt- eller krysskåra betyder inte alltid att den kan delas i lika 

stora delar. Skåran kan även tjäna som en del av identifieringsmärkningen. Det får 

inte finnas två identiska tabletter på marknaden. Om en tablett är avsedd att delas, 
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finns den informationen i bipacksedeln och produktresumén. Den finns bl.a. 

publicerad på Läkemedelsverkets hemsida och informationen kan även finnas i 

FASS (10). När en tablett delas kan hållfasthet påverkas och göra att tablettdelen 

fragmenteras (6). En rekommendation från U.S Food & Drug administration (FDA) 

är att inte dela alla tabletter på samma gång för senare bruk. Båda tabletthalvorna bör 

förbrukas innan nästa tablett delas. Den delade tabletten kan påverkas av syre, fukt 

och värme och försämra dess hållbarhet (11). 

 

Metoder som oftast används för att dela tabletter är med hjälp av verktyg som kniv, 

sax eller tablettdelare. Vanligt är även att bryta isär tabletterna med fingrar eller bita 

isär dem (1). I en svensk studie intervjuades 436 apotekskunder om deras erfarenhet 

av tablettdelning. Vid frågan om vilket verktyg som användes för att dela tabletten 

svarade 255 stycken (59 %) att delning skedde utan verktyg, av dem delade 232 

stycken tabletten med fingrarna och 19 stycken använde tänderna och bet av 

tabletten. Verktyg användes av 162 stycken (37 %), vanligast var att dela med kniv 

vilket 105 gjorde, följt av bruk av tablettdelare för 39 stycken. Av alla intervjuade 

var det elva stycken som aldrig delade sin tablett utan tog en hel istället (1).  

 

Ett problem vid tablettdelning är att det kan bli olika stora delar eller att tabletten 

smular (1). Europeiska farmakopén kräver en dosnoggrannhet på ± 15 % för den 

avsedda dosen. Vid test av dosnoggrannhet för delade tabletter tas 30 slumpvis valda 

tabletter ur en förpackning och delas för hand. En halva sparas för testet och andra 

halvan kasseras. Tablettdelarna vägs separat och medelvärde beräknas, ingen av 

tablettdelarnas massa får ligga utanför intervallet 75–125 % av medelvärdet. Endast 

en del får skilja 85–115 % av medelvärdet. Läkemedelsverkets laboratorium i 

Uppsala har nyligen varit med i den europeiska studien ”MSS 048 - delbarhet av 

tabletter”, tillsammans med 21 andra länder, där det undersöktes hur tabletter med 

brytskåra förhöll sig i dosnoggrannhet efter delning. Vid delning av 657 tabletterna i 

två delar klarade inte 17 % av tabletterna Europeiska Farmakopéns krav. Vid delning 

av 107 tabletter i fyra delar klarade inte 30 % kraven. Detta resulterade i att texten i 

produktresumén och bipacksedel ändrades via förtydligande om hur delningen skulle 

gå tillväga eller att delningsinformation togs bort helt (10).  

 

Läkemedel med ett smalt terapeutiskt index bör inte delas, eftersom en liten förhöjd 

plasmakoncentration av läkemedlet kan ge dosberoende biverkningar (12). 

 

Tablettberedningar som är avsedda för långsam frisättning av den verksamma 

substansen, så kallade depottabletter är inte heller lämpliga att dela, beroende på hur 

de är konstruerade. Allt för mycket läkemedel kan frisättas under kort tid och leda till 

biverkningar och toxicitet (13).  

 

Om enterotabletter delas kan den verksamma substansen brytas ned i magsäckens 

sura miljö och läkemedlets effekt utebli (13). En del substanser som inte är syra 

stabila (t.ex. omeprazol) tillverkas genom att enterocoata granuler, som senare 

används för att stansa tabletter med. Dessa enterotabletter kan delas. Ett exempel på 

detta är Losec MUPS (Multi Unit Pellets System) (14, 15). 
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SYFTE 

 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur apotekskunder gör när den 

förskrivna tablettberedningen måste delas, samt hur kvarvarande delad tablett 

förvaras. 
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MATERIAL OCH METODER 

 
En intervjustudie utfördes på åtta medelstora apotek i Mellansverige. Apotekskunder 

med ordination som krävde delning av tabletter tillfrågades att delta och svara på 

frågor om sin erfarenhet av behandlingen. Med ett standardiserat frågeschema, se 

bilaga 1, utfördes intervjuer med kunder som hade läkemedel för egen räkning samt 

med ombud som även utförde delning åt närstående. Djurägare med recept på delade 

tabletter tillfrågades ej. Enkätens läsbarhet testades innan intervjustart. 

 

Intervjuer genomfördes av sex farmaceutstudenter på apotek på olika orter i Sverige, 

Brålanda, Karlsborg, Örebro, Norrtälje, Åkersberga, Eskilstuna och Hägersten. 

Intervjuerna skedde måndag till fredag veckorna 10–11 år 2018, under ca. 7 timmar 

per dag.  

 

Expeditionspersonalen på apoteken informerades både muntligt och skriftligt om 

projektet av studenten, se bilaga 2. Farmaceut som expedierade ordination med delad 

tablett eller som observerade att det fanns ordinerat i kundens receptlista, gav kunden 

skriftlig information om student-projektet. Kunden ombads läsa igenom 

informationsformuläret, se bilaga 3, och ta ställning till deltagande genom skriftligt 

samtycke. Farmaceuten kallade på studenten som utförde intervjun på annan plats i 

apoteket. Då kunden inte hade tid erbjöds en telefonintervju vid ett senare tillfälle. 

Avböjt deltagande registreras som bortfall, åldern på den som avböjde deltagandet 

registrerades. Det totala antalet receptkunder per dag hämtades från apotekets 

datasystem.  

 

Insamlat intervjumaterial registrerades var dag i ett Microsoft Office Excelark. Via 

pivotering skapades tabeller. Deltagandet var anonymt och födelseår, kön och 

utbildningsnivå noterades på frågeformuläret. Inga andra personuppgifter 

sammanfördes med intervjufrågorna. 
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RESULTAT  

 

Under studiens två veckor expedierades på de åtta apoteken 7 677 kunder med 

receptförskrivna läkemedel. Av recepten framgick att 188 st (2,4 %) innehöll 

ordinationer som innebar att kunden behövde dela tabletter. 171 apotekskunder valde 

via skriftligt samtycke att delta i intervjun, av dem var 65 % kvinnor. 17 kunder 

valde att ej delta. 13 av respondenterna var ombud som hjälpte till att dela läkemedlet 

(fig.1).  

 

Apoteken som deltog i studien låg i Mellansverige (Dalsland, Uppland, 

Västmanland, Närke och Stockholmsområdet). Sex av apoteken fanns i kommersiella 

lägen och två i samband med vårdcentral. Sex av apoteken tillhörde Apotek Hjärtat 

och två Kronans apotek. Medianvärdet för antalet heltidsanställda var 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                

                                    Figur 1. Flödesschema över antalet apotekskunder i intervjustudien.

Totalt antal RX-kunder på de 

åtta apoteken 7 677 

Ordinationer med delade 

tabletter 188 

171 deltog och 

intervjuades 

17 deltog ej 
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Av alla respondenter hade ungefär en fjärdedel akademisk utbildning och resterande 

grundskole- eller gymnasieutbildning, tabell I. 
 

 

           Tabell I. Antal respondenter fördelat på kön och utbildningsnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästan dubbelt så många kvinnor (111) jämfört med män (60) delade tabletter. 

Tablettdelning var vanligare i de högre åldrarna. Medelåldern bland respondenterna 

var 66 år ± 18,5 år (SD). Två tredjedelar av respondenterna som delade tabletter var 

över 65 år. En tredjedel var över 75 år, tabell II.  

 
 
            Tabell II. Respondenters kön och åldersfördelning.  

 

Utbildningsnivå Kvinna  Man 

Antal 

respondenter 

Andel 

(%) 

Grundskola 40 18 58 34 % 

Gymnasium 45 20 65 38 % 

Universitet/Högskola 23 22 45 26 % 

Okänd 3 0 3 2 % 

Total 111 60 171 100 % 

Ålder Kvinna  Man Antal 

respondenter 

Andel 

(%) 

<10 år 1 0 1 1 % 

10–20 år 3 2 5 3 % 

20–65 år  32 20 52 30 % 

66–75 år  33 21 54 32 % 

76–85 år  32 16 48 28 % 

> 86 år  10 1 11 6 % 

Total 111 60 171 100% 
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Hur tabletterna delades 

Av 171 intervjuade personer delades tabletter av 153 (89 %). Nyinsatta ordinationer 

hade 14 personer, som ej börjat dela ännu. Av de som delade, bröt 49 % (75/153) 

tabletterna med hjälp av fingrarna och 31 % (47/153) med hjälp av kniv. 

Tablettdelare användes mer sällan (14 %, 22/153). Under perioder hade 16 % 

(25/153) provat annat sätt att dela på. Bland de 75 respondenter som i första hand 

delade genom att bryta tabletten med fingrarna hade fyra använt kniv i perioder samt 

två nyttjade tablettdelare. Att dela med kniv och att dela med fingrarna var det 

vanligaste alternativa sättet, tabell III.  

 

Fyra respondenter uppgav att de inte delade tabletterna. Läkemedlen de använde var: 

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

- Citalopram® 20 mg som togs hel. 

Simvastatin® 10 mg och Bisoprolol® 5 mg som togs 1 tablett varannan dag. 

 

 
Tabell III. Antal respondenter som delar tabletter fördelat på tillvägagångssätt. 

Förstahandsval 

för att dela 

tabletter 

Antal 

respondenter 

Andel 

(%) 

Alternativt sätt att dela 

tabletten som provats i 

perioder 

     

   Bryter 

med 

fingrar 

Kniv Sax Tab.-

delare 

Tänder Antal  

respondenter 

Andel 

(%) 

Bryter med 

fingrar 

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% 
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Förvaring av delad tablett 

På frågan hur respondenten förvarade sin delade tablett svarade 150 personer av de 

171 intervjuade. De åtta mest förekommande förvaringssätten användes av 139 

respondenter. Vanligaste förvaringssättet för både män och kvinnor var att lägga den 

delade tabletten i en dosett, 69 personer (50 %) gjorde så. Ungefär en tredjedel (37 

%) använde läkemedelsförpackningen. Därutav lade 18 respondenter tillbaka 

tablettdelen i burken, 18 lade tillbaka tablettdelen i asken/under folien i blisterkartan. 

15 svarade att den del som blev kvar lades i förpackningen. Förvaring i skål, fat, eller 

i ett glas gjordes av 11 respondenter (8 %). Fyra lade resterande tablettdel på 

nattduksbordet, tabell IV. Endast två utnyttjade tablettdelarens fack. Övriga 

förvaringssätt som ej visas i tabell IV var, necessär, tändsticksask, påse och på hylla i 

skåp.  
 

Levaxin® 100 mkg, Mirtazapin® 15 mg, Sobril® 15 mg och Waran® 2,5 mg som 

delades flera åt gången, lades i egen burk, tabell IV. Av dem som förvarade sin 

delade tablett i dosett var 80 % (55/69) >65 år och 51 % (35/69) var >75 år. 

Förvaring av den halva tabletten i burk eller ask/blisterkarta gjordes av 53 % (29/55) 

>65 år. Förvaring i ett öppet kärl såsom skål/fat/glas var vanligast vid ålder <65 (64 

%, 7/11). 

 

 
Tabell IV. Män och kvinnors åtta mest förekommande förvaringssätt av delad tablett. 

8 vanligaste förvaringssätten av delad tablett Kvinna Man Total Andel (%) 

Dosett 47 22 69 50 % 

I burken 15 3 18 13 % 

I förpackningen 6 9 15 11 % 

I skål/fat/glas 8 3 11 8 % 

Ask 6 4 10 7 % 

Tillbaka under folie i blisterkarta 5 3 8 6 % 

I egen burk med enbart delade tabletter. Delar fler åt 

gången. 3 1 4 3 % 

På nattduksbordet 1 3 4 3 % 

Total 91 48 139 100% 
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Behandlingstid med delad tablett 

171 studiedeltagare tillfrågades ”Hur länge har Du haft ordination med delade 

tabletter för läkemedlet?” 36 st (22 %) svarade mindre än ett år, 57 (34 %) mellan 1–

5 år och 60 (35 %) mer än 5 år. 14 (8 %) hade en nyinsatt ordination på delad tablett. 

För några (4) saknas uppgift, tabell V. 5 respondenter hade delat läkemedlet i 20 år 

eller mer, varav tre var sömnmedel. En kvinna hade delat Sobril® 15 mg under 45 år.  

 

 

                        Tabell V. Antal år som respondenterna delat tabletter. 

Behandlingstid Antal respondenter Andel (%) 

Nyinsatt  14 8 % 

<1 månad 1 1 % 

1–2 månader  5 3 % 

3–5 månader  12 7 % 

6–11 månader  18 11 % 

1 år  10 6 % 

2 år  20 12 % 

3 år 10 6 % 

4 år  4 2 % 

5 år  13 8 % 

6–10 år  24 14 % 

> 10 år  8 5 % 

Flera år  28 16 % 

Vet ej 4 2 % 

Total 171 100 % 
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Läkarens information om tablettdelning 

Respondenterna tillfrågades om läkaren vid besöket/samtalet informerat om att 

tablett skulle delas. Informationen hade getts till 134/171 respondenter, 33 st hade 

inte fått information. Tre var ombud och visste ej om information getts, tabell VI.  

Vid ytterligare fråga om läkaren tog upp något alternativ att dosera på annat sätt för 

att slippa dela tablett svarade 149 respondenter ”nej”, 15 ”ja” och 7 svarade ”vet ej”. 

 

 

         Tabell VI. Information från läkaren vid besök/samtal att ordination skulle delas.  

 

 

 

 

 

 

Info av läkare om 

delad ordination Kvinna Man 

Antal 

respondenter Andel (%) 

Ja 87 47 134 78 % 

Nej 20 13 33 20 % 

Vet ej 4 0 4 2 % 

Total 111 60 171 100 % 
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Tabell VII Respondenters delade tabletter per kön och 3-ställig ATC-kod. 

 

139 (81%) av respondenterna delade 

tabletter inom ATC-koderna N och 

C vilka inkluderar läkemedel för 

psykiatriska och hjärt- 

/kärlsjukdomar. Fyra treställiga 

ATC-koder stod för 65 % av de 

delade tabletterna. N05 (31 %) 

benzodiazepiner mot oro, ångest och 

sömnbesvär. C09 (13%) medel som 

påverkar RAS-systemet, N06 (11 %) 

antidepressiva, C07 (9 %) 

betablockerare.  

 

20 respondenter hade ordination på 

Imovane® 7,5 mg (ATC-kod N05) 

vilket var det läkemedel flest 

intervjuade (12 %) hade i 

intervjustudien. 11 kvinnor och 9 

män delade dem, tabell VII.  

 

Imovane® 7,5 mg delades av 16 

personer (80 %) som var 65–88 år, 

och av 12 (60 %) som var 75–88 år. 

 

 

 

ATC- 

Kod 

Kvinna Man Total Andel 

(%) 

A10 1 0 1 1 % 

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 3 1 4 2 % 

G02 1 0 1 1 % 

G03 1 0 1 1 % 

G04 0 1 1 1 % 

H02 3 4 7 4 % 

H03 9 0 9 5 % 

J01 2 0 2 1 % 

M01 2 0 2 1 % 

N02 1 1 2 1 % 

N03 2 0 2 1 % 

N04 1 0 1 1 % 

N05 35 18 53 31 % 

N06 14 5 19 11 % 

R03 1 0 1 1 % 

R06 0 1 1 1 % 

Total 111 60 171 100% 
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Tabletthalvors lika stora delar 

Vid delning av tablett svarade mer än hälften (64 %) att tabletten delades i lika stora 

delar och 24 % fick ojämn delad tablett. Resultaten skiljde inte mellan könen, tabell 

XIII. 40 % (8/20) som delade Imovane® 7,5 mg fick inte lika stora tabletthalvor. Fem 

delade med fingrarna, en med tablettdelare, en med sax och en med tänderna. 50% 

(3/6) som hade erfarenhet sedan tidigare att dela Levaxin® (50 mkg, 100 mkg och 

125 mkg) fick inte lika stora delar, alla delade med kniv. De upplevde att tabletten 

”smulade”, ”var svårt att pussla ihop till jämn halv tablett”. 
 

 

Tabell XIII. Respondenters uppfattning om tablett delas i lika stora delar, fördelat per kön. 

Lika stora delar vid delning? Kvinna  Man Total Andel (%) 

Ja 72 38 110 64 % 

Nej 27 14 41 24 % 

Nyinsatt  8 6 14 8 % 

Delar ej 2 2 4 2 % 

Okänt 2 0 2 1 % 

Total 111 60 171 100% 

 

 

 

Respondenters upplevelser med tablettdelning 

På frågan om tablettdelning var ett problem svarade 149 respondenter av 171 

tillfrågade. 117 respondenter upplevde inte delning som ett problem men för 32 

innebar den det, tabell IX. Av de som inte upplevde något problem med att dela 

tabletter (117) hade 77 (66 %) haft ordinationen i 2 år eller mer. Merparten hade 

velat ha en tablett i rätt styrka istället. Av alla ingående läkemedel fanns 55 % 

(94/171) i halva styrkan eller i kombination av två styrkor för att uppnå samma 

dosering utan att behöva dela. 

 

De respondenter som upplevde bekymmer och problem med sin delade ordination 

gavs möjlighet att lämna sina åsikter om hur det fungerade, nedan anges de mest 

förekommande kommentarerna. 

 

- Tablett var svår att dela. 

- Tabletten smular eller krossas, svårt få ihop rätt dos. 

- Små tabletter blir svårhanterliga. 

- Tidskrävande. 

- Tabletthalva försvann. 

- Problem vid värk i händer. 
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Sex av totalt tjugo personer i åldrarna 73–88 år som hade Imovane® 7,5 mg upplevde 

problem vid tablettdelning, tex. tabletthalva försvann; smulade; blev olika stora 

delar; svårt med liten tablett vid värk och svaghet i händer. 

 

 

    Tabell IX. Män och kvinnors upplevelse om tablettdelning var ett problem, per åldersgrupp. 

 

 

 

Apotekets information om tablettdelning 

Apotekspersonalen hade lämnat råd och instruktioner om delning för tabletten till 85 

av 171 respondenter, medan 80 respondenter inte hade fått någon information. De 

intervjuade uppgav att apotekspersonalen kontrollerade delbarhet av tablett och 

informerade om vikten av delarnas lika storlek vid delning. Tablettdelare 

rekommenderades 49 gånger samt kniv 6 gånger. Fyra personer uppgav att de blivit 

informerade om att tabletten fanns i annan styrka för att slippa dela.

Åldersgrupp Kvinna Man Total Andel 

(%) 

Ja Nej Ja Nej  

<10 år 1 0 0 0 1 1 % 

10–20 år 2 1 0 2 5 3 % 

20–65 år  5 22 2 16 45 30 % 

66–75 år  5 24 3 15 47 32 % 

76–85 år  7 20 3 11 41 28 % 

> 86 år  3 6 1 0 10 7 % 

Total 23 73 9 44 149 100 % 
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DISKUSSION 

 
Under studieperioden besöktes de åtta apoteken av 7677 receptkunder varav 188 st 

(2,4 %) hade ordination med delade tabletter och 171 st deltog i intervjustudien med 

sina upplevelser om att dela tabletter. Tabletterna delades med hjälp av fingrarna av 

49 % (75/153). Kniv användes av 31 % (47/153) och tablettdelare användes av 14 % 

(22/153). 6 % (9/153) använde sax, tång eller tänderna. Fyra respondenter delade inte 

tabletterna. Den kvarvarande tablettdelen förvarades i dosett av 50 % (69/139), 37 % 

(51/139) lade tillbaka tablettdelen i förpackningen och 8 % (11/139) använde en skål, 

fat eller ett glas för förvaring. 

 

På de åtta apoteken där intervjustudien utfördes hade 2,4 % (188/7677) av 

apotekskunderna en ordination som innebar att tabletter behövde delas. Vid 

antagande att dessa ordinationer är stående och hämtas ut fyra gånger per år, skulle 

det vid en beräkning visa hur många som delar tabletter i Sverige per år. Enligt 

Socialstyrelsen expedierades 6,62 miljoner personer minst ett recept år 2017. Om 2,4 

% av dessa hade ordination med delade tabletter som hämtades ut fyra gånger per år, 

skulle 40 000 personer dela tabletter i Sverige (0,024 x 6 620 000 / 4). Studiens 

resultat med 2,4 % (188/7677) som delade tabletter är lägre jämfört med tidigare 

studiers 10 %, vid kontroll av delning av tabletter från 74 substanser och ca 600 000 

receptposter (9). Vår studie inkluderade åtta apotek i mellansverige och jämförande 

studie var större och såg på hela rikets förskrivning av delade doser vid det 

studietillfället. Möjligt kan 40 000 som delar tabletter vara en underskattad siffra om 

alla som delade tabletter inte tillfrågades att delta i studien. Med tanke på hög 

arbetsbelastning vid köbildning på apotek skulle det kunna vara så att farmaceuter 

varit stressade och inte kommit ihåg att informera kunder om studien. Sjukhusapotek 

ingick heller inte i studien vilket skulle kunna ha en liten inverkan på antalet 

förskrivningar av delade ordinationer, med tanke på nyutskrivna recept ofta har 

dostitrering och halva tabletter. 

Hur tabletterna delades 

Studien visar att ungefär hälften (49 %, 75/153) av de intervjuade personerna bröt 

tabletten med fingrarna och andra hälften (51 %, 78/153) använde något slags 

hjälpmedel såsom kniv, tablettdelare, sax eller tång. Liknande fördelning ses i 

tidigare utförda studier (1, 2). I Ekedahls studie ”Patients’ experiences of splitting 

tablets” som pågick under 20 dagar vid 12 apotek runtom i Sverige intervjuade 12 

farmaceutstudenter apotekskunder med ordination på delade tabletter, om hur de 

utförde tablettdelningen. Deltagaren skulle vara över 18 år och tidigare haft 

läkemedlet med delad dos eller vara ombud som även utförde delningen. Studiens 

resultat baserades på 436 respondenters svar av totalt 600 tillfrågade. Andelen som 

delade tabletter med fingrarna var 55 % (232/422). Tablettdelning med hjälp av 

verktyg såsom kniv, tablettdelare eller tänder utfördes av 45 % (190/422). Elva 

personer delade inte sina tabletter (1). I studien användes fingrarna av större andel 

(55 %) jämfört vår studie (49 %). En nackdel med studien var att det aldrig nämndes 
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vilka typer av läkemedel som delades. De inkluderade skulle vara minst 18 år, i vår 

studie fanns ingen nedre åldersgräns. 53 % av deltagarna i studien var över 65 år 

jämfört vår studie på 66 %.  

I en pilotstudie där 65 apotekskunder tillfrågades att delta, hade 52 ordination med 

delade tabletter sedan tidigare. På frågan ”Hur delar Du tabletterna?” svarade 44 % 

(22/50) med fingrarna, 56 % (28/50) använde verktyg som kniv, tablettdelare, sax, 

rakblad eller tänderna. Två personer delade inte tabletterna (2). Vår studie liknar 

pilotstudien i utförande och resultatet, dock var pilotstudien mindre. Andelen över 65 

år var 44 % jämfört med vår på 66 %.  

 

Vilka läkemedel som användes i studierna, deras utformning, om de hade skåra eller 

var svårdelade, kan ha påverkat möjlighet att dela för hand eller krävt ett verktyg, 

vilket även Van Santen et al. beskriver (6).  

 

Delning av Imovane® 

Då ungefär hälften av respondenterna i vår studie använde sig av något hjälpmedel 

tyder det på att tabletterna var svårdelade. Det läkemedel som flest intervjuade 

delade var Imovane® 7,5 mg (12%, 20/171). Delning via verktyg gjordes av tio 

personer, därav uppgav åtta av tio att de fick lika stora delar. Resterande tio delade 

med fingrarna, där varannan fick lika stora delar. Användande av Imovane® 7,5 mg 

var vanligare i äldre ålder, 80% (16/20) >65 år, 60% (12/20) >75 år. Enligt 

socialstyrelsens statistik var 56 % (252 054/446 836) av de som hämtat ut substansen 

zopiklon minst en gång under 2017 över 65 år. Dock inkluderas båda styrkorna på 5 

mg och 7,5 mg i statistiken (16). Enligt Fass är det rekommenderat att äldre personer 

ska använda så låg dos som möjligt och starta med 3,75 mg, motsvarande en halv 

tablett 7,5 mg som sedan kan höjas till 5 mg eller 7,5 mg vid behov (17). Detta kan 

förklara varför läkaren ordinerat ½ tablett till dessa patienter som deltog i 

intervjustudien. Tabletten är avlång, 10 mm x 5 mm, svagt kupad med skåra och kan 

enligt Fass, delas i två lika delar (17). 

 

Imovane® marknadsförs i styrkorna 5 och 7,5 mg (17). Om Imovane® 3,75 mg 

funnits på marknaden och farmaceut bedömt det till en mer passande medicinering i 

samråd med patienten, samt ett regelverk som tillät farmaceuten byta skulle tid 

sparas både läkare och farmaceut som sluppit telefonsamtal för tillåtelse att byta 

styrka när läkaren inte valt bästa möjliga behandling. Allt i syfte att bidra till en 

enklare läkemedelsanvändning och bättre följsamhet för patienten. En 

regelverksändring som även Ekedahl et al. beskriver (2). 

 

Då äldre ibland har svårt att hantera tabletter pga. sjukdomar som t.ex. Parkinsons 

sjukdom, reumatism eller synnedsättning (4, 5), skulle de vara behjälpta med 

Imovane® 3,75 mg. Problem vid delning av Imovane® 7,5 mg var tex. ”liten 

svårhanterlig tablett”, ”tabletten smular”, ”svag i händerna och tabletthalva smiter 

iväg”. En ny lägre styrka skulle underlätta deras medicinering, vilket även 

läkemedelsföretaget borde ta i beaktande.  
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För att registrera ytterligare en styrka tar Läkemedelsverket ut en kostnad på 25 000:- 

av läkemedelstillverkaren (18). Den summan borde rimligtvis inte vara ett hinder när 

ca. 450 000 personer fick substansen zopiklon utskrivet på recept år 2017, styrkorna 

5 mg och 7,5 mg sammanräknat. Hälften av förskrivet zopiklon år 2017 

konsumerades av personer över 70 år. 

 

På frågan ”om delningen var ett problem?” uppgav 117/149 att de inte tyckte det. 

Andelen som inte upplevde problem kan bero på att 77/117 delat tabletter i två år 

eller mer och då kanske vant sig vid förfarandet. Av alla studiedeltagarna som delade 

sina tabletter hade 55% (94/171) läkemedel som marknadsfördes i en hel tablett med 

den styrka som ordinerats eller som vid kombination av två styrkor skulle 

motsvarade ordinationen (ingen hänsyn togs till eventuell restnotering eller ”ej byte” 

enligt läkaren). Även här skulle en regeländring i farmaceutens yrkesutövning vara 

av godo när det visar sig att läkare förskriver delad ordination i onödan. Enligt 

kapitel 8 paragraf 9 (HSLF-FS 2016:34) får idag farmaceuten göra ändringar i 

receptet utan att först tillfråga förskrivaren. Det får ske på grund av tekniska skäl 

eller om dosering eller mängd läkemedel som förskrivits inte överensstämmer med 

befintlig förpackningsstorlek, närmast liknande förpackning kan då lämnas ut. I 

andra fall ska läkarens kontaktas först (19).  

 

Hur kvarvarande delad tablett förvarades 

Att förvaringen i dosett var mest förekommande kan ha ett samband med 

studiedeltagarnas högre ålder. Antal läkemedel ses öka vid stigande ålder (5, 20). 

Användningen av en dosett ger en samlad och enklare hantering av läkemedlen. Vid 

osäkerheten om dos tagits kontrolleras det enkelt. Vi vet inte exakt vilket fabrikat 

som respondenterna använde sig av men en klassiker är Dosett®.  

 

Huruvida delade tabletter är lämpliga att förvara i dosett enskilt eller tillsammans 

med andra substanser är inte väl studerat. Annan förvaring utanför blisterkarta eller 

burk kan påverka stabiliteten och effekten av läkemedlet pga. ljus, fukt och syre. 

Beredningsformer som t.ex. brustabletter, buckaltabletter, sublinguala resoribletter är 

mycket fuktkänsliga och ska inte placeras utanför sin originalförpackning. Ett 

läkemedel är studerat och godkänt för förvaring i den förpackning det marknadsförs i 

(21-23). I bipacksedel och ibland på läkemedels-förpackningen finns information hur 

läkemedlet ska förvaras, t.ex. om tabletten är ljuskänslig. Förvaring i dosett brukar 

inte vara mer än en vecka och förvaras den då mörkt t.ex. i ett skåp borde ljus ej 

komma åt läkemedlet. Vid osäkerhet om hur läkemedel ska förvaras bör farmaceut 

rådfrågas.  

 

Hållfastheten av delad tablett skulle kunna påverkas vid förvaring ihop med andra 

läkemedel i dosetten. Läkemedel som fyllts på för en vecka åker runt i sitt fack då 

dosetten vänds om ett flertal gånger under veckan, kanske flera gånger dagligen om 

läkemedlen doseras morgon, middag, kväll. Samma sker när halva tabletten läggs 

tillbaka i orginalburken med resterande tabletter. När det gäller läkemedel med snävt 

terapeutiskt index som tex. Waran® och Levaxin® bör de inte delas många åt gången, 
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eller förvaras tillsammans, speciellt inte om det dessutom upplevs bli olika stora 

delar. Det skulle kunna resultera i att en ojämn dosering erhålls.  

 

Delning av Levaxin® 

En studiedeltagare som delade Levaxin® 100 mkg med kniv fick inte lika stora delar 

och tyckte det var ”jobbigt och besvärligt, tabletten kunde smula och fick slängas”. 

En annan som också delade Levaxin® 50 mkg med kniv brukade pussla ihop till en 

jämn halv tablett. Levaxin i styrkor på 50 mkg och däröver är runda, bikonvexa, 0,6–

0,8 mm i diameter med en djup skåra (24). Den djupa skåran främjar till delning med 

fingrarna men är tabletten liten och rund kan den vara svår att bryta mellan fingrarna, 

särskilt för äldre personer. En tabletts bikonvexa form och dess djupa skåra skulle 

kunna underlätta delning genom att med ett finger trycka tabletten mot ett fast 

underlag. Tidigare studie visar att ålder, teknik och tablettutformning påverkar 

delningsresultatet (4). Avlånga tabletter med en diameter på minst 10 mm är lättare 

att dela mellan fingrarna än små runda tabletter. Läkare och farmaceuters 

information och rådgivning om hur delning utförs på bäst sätt är viktigt för en 

underlätta läkemedelshanteringen och öka följsamhet för patienten (4). Farmaceutens 

har en viktig roll i kundmötet på apoteket för att bedöma om tablettdelning är 

lämplig för beredningsformen samt om patienten har möjligheten att utföra 

delningen, för att erhålla den ordinerade dosen läkaren förskrivit (25). 

 

Metodkritik 

För studieupplägg och genomförande av enkätstudien samt bearbetning av dess data 

användes ”Enkätboken” av Trost et al. (26). Utformning av enkätfrågorna hade 

kunnat förbättrats. Vissa enkätfrågors svar redovisades i löpande text. Registrering 

av svar, pivotering och analys av svaren hade underlättats med givna påståenden i 

enkäten som registrerades in på samma sätt av alla intervjuare i Excellarket. Om 

läsbarhetstestet gjorts i större utsträckning hade kanske det upptäckts att givna 

påståenden varit bättre. 

 

Styrkor var att intervjustudien genomfördes på olika orter i Sverige med olika slags 

apotek såsom vårdcentralsapotek och centrumapotek vilket gav olika typer av 

apotekskunder. Det var få tillfrågade som ej valde att delta, vilket gav en hög 

svarsfrekvens. Andra styrkor var att intervjuaren via det personliga mötet kunde 

uppmärksamma om respondenten hade svårt att förstå frågan, som då kunde 

omformuleras. 

 

Förslag till fortsatta studier 

Att undersöka apotekskunder och förskrivares attityd till att ge farmaceuter större 

möjlighet via ändrat regelverk till att byta styrka på tablett så tablettdelning undviks 

när det försvårar följsamheten till behandlingen för patienten. Fortsatta studier skulle 

även kunna undersöka varför läkaren förskriver ordinationer med delade 

tablettberedningar och om det är ekonomiskt lönsamt att dela tabletter. 
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SLUTSATSER  

 
Studien visar att hälften av deltagarna använde något slags hjälpmedel för att dela 

sina tabletter, oftast kniv, vilket tyder på att tabletterna var svåra att dela för hand. 

Två tredjedelar av de intervjuade var i högre ålder och upplevde att tabletterna kunde 

vara små, hårda och inte alltid delades i lika stora delar. Läkemedelshanteringen hade 

underlättats om avsedd dos förskrivits i hel tablett, då det var möjligt. 

 

Förvaringen av den kvarvarande tablettdelen löstes bland annat genom att lägga 

tillbaka den i förpackningen eller placerades i t.ex. en skål. Mestadels användes 

dosett, då fler tabletter delades i förväg. Dosett underlättar läkemedelshanteringen, 

framförallt när flertalet läkemedel används, vilket äldre personer ofta gör. 

Läkemedelstillverkarens förvaringsanvisningar för läkemedlet bör kontrolleras då 

ljus, fukt, syre och andra ämnen kan påverka läkemedlet och dess effekt. 
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Bilaga 1   Frågeformulär till kundintervju  

Frågeformulär till kundintervju om delade tabletter 2018 

 

 

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) 

 

     b) Togs det upp något alternativ till att dosera på annat sätt (ex två tabletter av lägre 

styrka) 
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  Nej          Ja       Vad i så fall…………….                          Vet ej 

  

4 - Hur länge har Du haft ordinationen med delade tabletter för läkemedlet?  

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

 

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

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

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

c. delar inte tabletterna - gör något annat - följdfråga Vad?.................... 
 

6 - Får du lika stora delar vid delning?  

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

 

7 - Hur förvarar Du den kvarvarande delen/delarna efter tablettdelningen? 

 

8 - Tycker Du det är besvärligt/ett problem/ bekymmer med att dela tabletterna? 

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

 

9 - Från fråga 8 

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

 

10 - Har Du fått någon instruktion eller några råd av apotekspersonalen om hur Du  

     kan dela tabletterna? Ja/nej  

a. Om ja –Vilken instruktion har Du fått, hur har man sagt att Du skall gå tillväga? 
b. Om inte apotekspersonalen, vem/vilka har visat Dig hur Du skall dela tabletterna? 

 

11 - Är det något Du undrar över eller vill fråga om? 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2   Instruktion till expeditionspersonal 

Patientintervjuer om delade tabletter  

 

 

Instruktion till expeditionspersonalen: 

 

När Du expedierar ett recept/eller i receptlistan ser recept med en dosering som innebär 

att tablett 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 (då ombud hämtar läkemedel ska denne också vara den som delar 

tabletten) 

 

 

Instruktion till studenten: 

 

Före öppningsdags samt före och efter lunch - se till att det alltid finns tillräckligt med 

upptryckta informationsblad att dela ut till kunderna i alla kanaler 
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Bilaga 3   Information till kund 

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. 

 

Anna-Lisa Ragnarsson   Anders Ekedahl, Docent 

Student    Projektledare 

     

…… Ja jag vill delta och låta mig intervjuas 

 

….. Ja jag vill delta, men har ont om tid just nu. Anna-Lisa kan ringa mig på 

telefon  

……………… för en intervju 

…… Nej jag vill inte medverka i undersökningen 

 

…………………… 

Datum 

 

……………………………………………………….  …………………… 

Namn    Födelse år 
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