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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Idag är det vanligt förekommande att kunder ordineras delade tabletter. Ca 10 % 
av alla ordinationer är på delad tablett. För många innebär det problem då ålder, sjukdomar 
och tablettens utformning försvårar själva delandet. Kostnader diskuteras flitigt då flera 
studier förespråkar delad tablett för att sänka de ständigt ökande samhällskostnaderna för 
läkemedel. 
Syfte: Syftet var att undersöka den ekonomiska aspekten av delade tabletter, med tanke på de 
problem och risker det innebär. 
Metod: En enkätstudie gjordes med frågor rörande problem runt delning av tabletter, hur 
kunden informerats och hur den delade tabletthalvan förvarades. En gemensamt 
sammanställd databas utgjorde grunden för de beräkningar runt de kostnader som gjordes för 
delade tabletter. 
Resultat: I studien ingick 185 respondenter som ordinerats delad tablett. Av dessa upplevde 
20 % problem med att dela en tablett. 52 % av deltagarna var personer över 71 år. 98 st 
ordinationer ingick i beräkningarna för en eventuell ekonomisk vinst/förlust med 
tablettdelning. Att dela tabletter i stället för att förskriva tabletter med halva 
substansmängden gav en merkostnad för dessa 98 ordinerade läkemedel på 2 031 kr. Detta 
pga. att apoteken bara får expediera läkemedel för tre månaders förbrukning, inom ramen för 
läkemedelsförmånen. Mindre förpackningar är per tablett dyrare än större.   En vinst på ca 23 
000 kr, vilket motsvarar 40 %, skulle vara möjlig om tabletter med halva substansmängden 
förskrevs i förpackningsstorlekar för sex månaders förbrukning.  Här beräknades kostnaderna 
utifrån att läkemedlet såldes utan förmån.  
Slutsats: Att dela tabletter utgör en risk då det ofta är svårt att dela tabletten i likvärdiga 
doser. Delade tabletter är inte ekonomiskt försvarbart inom läkemedelsförmånen för 65 % av 
ordinationerna enligt denna studie. I de fall läkemedlet finns som hel tablett i rätt styrka är 
det att rekommendera före att dela tabletter. 
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1 Abstract 

Splitting tablets are today commonly used, and there are both advantages and 
disadvantages. Many studies have been done to investigate whether tablet-
splitting is justifiable. All tablets are not made to be split and we need to have 
knowledge of how the splitting should be done? Due to how the tablets are 
formulated, i.e. enterocoated, sustain release, it effects the time course of the 
plasma concentration of the drugs and its effects. These tablets should not be 
splitted. Sustained release tablets made up by coated granules may well be 
split, as long as the granules not are damaged.     
 
For both children and elderly, splitting allows a lower amount of substance to 
be given than might be available in the market. At the same time, it is 
important to understand that both elderly and young children are extra 
sensitive to an incorrect dose. Sometimes drugs are available in other forms 
such as liquid oral forms, suppositories or granulate, that might be an 
alternative way to facilitate administration. 
 
For many people, increased age means that costs also increase as the need for 
more drugs increases. The reimbursement system in Sweden, sets a 
maximum out of pocket payment for prescribed drugs at a maximum of SEK 
3 200. Splitted tablets usually lead to that at pharmacies they dispense smaller 
package at a higher cost. If a lager package was possible to dispatch, the price 
per tablet would ndrop. 
This study showed that splitting tablets within the reimbursement system lead 
to an increased annual costs for all prescriptions by 2 031 SEK . This increase 
of costs was calculated based on 65 % of the prescriptions in the survey. On 
the other hand, if a package for six months usage was dispensed with half the 
strength, and not included in the reimbursement system, the economic gains 
would be about 40 %, or 22 890 SEK.  
 
In this studie, gains up to about 40 % have been shown.depending on the 
drug included in the study. The price at the same package size with different 
strengths is often comparable, since the price is generally set per tablet and 
not based on the amount of active substance contained in the tablet. In 
hospitals and nursing homes, splitting tablets is common, in order to reduce 
costs, and the number of packages in the medical stores. Information if a 
tablet is approved to be split can be found in the package leaflet.  
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2 Förord 

 

Detta examensarbete omfattar 10 veckors arbete och motsvarar 15hp i ämnet 
farmaci. Arbetet ingår som en del av utbildningen i Farmaceutprogrammet 
180hp vid Linnéuniversitet i Kalmar. 
 
Jag vill tacka mina kollegor på Kronans apotek i Ludvika, Kopparberg och 
Sunnansjö. Särskilt tack till Seija Lemon som stöttat mig i alla lägen under 
hela utbildningen. 
 
Ett stort tack till Christer Berg Linnéuniversitet Kalmar för all hjälp och stöd 
under detta arbete 
 
Till min underbara familj. Ni har verkligen gjort detta möjligt! 
 
Grängesberg 2019-03-14     
Henriette Gustavsson 
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3 Förkortningar 

 
 
ALS- amyotrofisk lateral skleros 
 
ATC-kod- Anatomic Therapeutic Chemical classification system 
 
PV- Periodens vara  

TLV- Tandvårds och läkemedelsförmånsverket   

R1- Reservalternativ 1 

R2- Reservalternativ 2 

SSRI- Selektiva seretoninupptagshämmare 

LMV- Läkemedelsverket 

SEK- Svenska kronor 
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5 Introduktion 

 
 
5.1 Bakgrund 
 
Årligen förskrivs läkemedel i öppenvård i Sverige inom ramen för 
läkemedelsförmånen för ca 27 miljarder SEK (1). Totalt förskrevs 99 
miljoner förpackningar med läkemedel under år 2015 (2). I en studie gjord i 
Sverige 2010 visades att inom vissa ATC koder är det så många som ca 10 % 
av de ordinerade tabletterna som delas (3). Studien omfattade 600 000 
förskrivningar inom ett antal vanliga ATC grupper. 
 
Kostnaderna för läkemedel ökar för varje år dels pga. introduktion av nya 
dyra läkemedel och dels på grund av en åldrande befolkning.  Kostnaderna 
för våra läkemedel följs upp kontinuerligt, och om möjlighet finns försöker 
man att minska dem.  År 2016 redovisade Socialstyrelsen siffror som visade 
på ökade kostnader för läkemedel under perioden 2016-2019 på 4,7 miljarder 
kronor (4). Att dela tabletter kan vara en möjlighet att något minska 
kostnaderna. 
 
 
5.2 Fördelar/nackdelar med att dela tabletter 
 
Anledning till att dela eller inte dela en tablett kan vara flera. Äldre har ofta 
många läkemedel och är samtidigt känsligare för biverkningar. Detta beror på 
att kroppen med ökad ålder får det svårare att eliminera den verksamma 
substansen. Andelen fett i kroppen ökar när vi blir äldre och en del läkemedel 
stannar kvar en längre tid i fettvävnaden, effekten kvarstår därmed längre än 
normalt. Även levern får allt svårare att bryta ner en del 
läkemedelssubstanser med ökande ålder. Det gäller främst fettlösliga preparat 
(5).  
 
 
Genom att dela tabletterna i mindre delar underlättas nedsväljning. Problem 
som kan ha sin grund i tablettens storlek men även dess ytskikt eller form. Att 
dela tabletten underlättar för människor som exempelvis har sjukdomar som 
gör det svårt att svälja, dysfagi (6). 
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Fysiskt kan det vara svårt för en del patienter med sjukdomar som reumatism 
eller ALS, att dela en tablett. Det är sjukdomar som försvagar muskelstyrkan 
i händer och fingrar.  
 
Även synnedsättning kan ge upphov till problem med att dela tabletten på ett 
korrekt sätt (7). Parkinsons sjukdom ger darrningar i händerna. 
 
Fingrarna används ofta för att dela en tablett, men även verktyg som sax, kniv 
och tablettdelare är vanligt förekommande. Tablettdelaren underlättar ofta 
själva delandet men framförallt ger den oftast två storleksmässigt likvärdiga 
delar. En del läkemedel är mindre lämpliga att dela då de har tendens att gå 
sönder i mindre fragment av olika storlek (8, 9). 
 
I en tabell från Journal of the American Pharmaceutical association år 2002 
(10) finns det redovisat observationer från delning av tabletter. Några 
tabletter delades i delar som ansågs vara likvärdiga, andra smulades sönder i 
mindre delar, en del tabletter hade former som gjorde det svårt att dela dem 
på mitten. Att patienten själv delar sin tablett rekommenderas inte i denna 
studie, utan utbildad vårdpersonal eller farmaceut rekommenderas att göra 
det. I Sverige delar inte farmaceuten tabletter utan det gör kunden själv efter 
att hen hämtat sitt läkemedel på apotek. 
 
Att dela tabletter till små barn har visat sig medföra en del problem. Delas en 
tablett där dosen blir ojämnt fördelad kan det leda till allvarliga oönskade 
dosberoende konsekvenser. Det är viktigt att beakta att barn inte är små 
vuxna (7). Barn har i olika utvecklingsskeden en extra känslighet för 
läkemedel. Nyfödda barn har exempelvis en lever som inte är 
färdigutvecklad, därför är den extra känslig för vissa typer av läkemedel. 
När läkemedel ges till barn är det av största vikt att läkaren beaktar dosering 
till barnets vikt, ålder och eventuellt andra sjukdomar (11).  
Det kan finnas alternativ till tabletter för många läkemedel i form av flytande 
orala lösningar, pulver, granulat eller stolpiller. Bäst är dock att läkaren 
skriver ut en tablett i en styrka som inte behöver delas. 
 
För både äldre patienter och barn har studier visat att delning av tabletter på 
lång sikt kan leda till sämre följsamhet, dålig compliance (12). En god 
compliance innebär att patienten följer de anvisningar som givits för hur 
läkemedlet skall användas. Dålig compliance kan innebära att patienten helt 
slutat att ta sitt läkemedel, eller tar dubbel dos varannan dag, alternativt hittar 
egna vägar för att hantera sin medicinering (13).  
Detta kan i sin tur leda till oförutsägbara effekter och oönskade biverkningar. 
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5.3 Risker 
 
Om läkemedel med ett snävt terapeutiskt index (14) exempelvis warfarin och 
digoxin delas och tablettdelarna blir olika stora leder det till att två olika 
mängder läkemedel ges till patienten. Hos ovan två läkemedel kan små 
dosvariationer påtagligt påverka plasmakoncentrationerna i kroppen och 
läkemedlens effekter. 
 
Dosvariationer kan leda till svåra biverkningar som i svåra fall leder till 
sjukhusvistelse. 
 
Långt från alla läkemedel är delbara i två lika stora delar. Det finns idag 
delbarhetsinformation upptagna i bipacksedlar och i FASS för ca 2/3 av 
tabletterna. Texten ”Tabletten kan delas i två lika doser” innebär att delarnas 
vikt inte skiljer sig åt med mer än högst 15 %, vilket är ett krav (7).  
 
En del kapslar kan öppnas, och de enskilda kornen (pulvret) kan fördelas för 
att möjliggöra administration av del av kapselinnehållet (8). Det går inte att 
dela alla kapslar på grund av att läkemedlets effekter och biverkningar kan 
påverkas. Information om vilka kapslar som är delbara kan sökas via FASS. 
 
Det finns inte två identiska tabletter, för att man genom färg, form, storlek, 
prägling mm skall kunna identifiera dem (15). Olika utseende på tabletter 
minskar också risken att blanda ihop dem. 
 
En del tabletter har en brytskåra för att möjliggöra delning av tabletten i två 
alternativt fyra delar. En brytskåra är i sig ingen garanti för att tabletten kan 
delas i två lika stora doser (16). I en del fall har tabletten en brytskåra endast 
för att möjliggöra delning för att underlätta nedsväljning (17). En brytskåra 
kan sålunda ibland vara missvisande och innebära att tabletter delas trots att 
det är olämpligt (18). 
 
Normalt sett skall inte läkemedel med modifierad frisättning (depot- och 
enteroberedningar) delas, men undantag finns (19). Enterotabletter har en 
yttre dragering som inte är löslig i magsäckens sura miljö, och som skyddar 
den aktiva substansen från att brytas ned när den passerar magsäcken. Det 
kan vara läkemedel som retar slemhinnan i magsäcken eller där de har en 
lokal verkan i magsäcken. De löses först upp i den basiska miljön i och efter 
tolvfingertarmen. I en del enteroberedningar har man lagt en enterocoating på 
de enskilda granulerna (kornen) och av dem stansat tabletter eller lagt 
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granulerna i en kapsel. Då granulerna är enterocoatade påverkas inte effekten 
vid en eventuell delning.  
 
Det finns olika tekniker för att tillverka depotberedningar. Generellt går dessa 
depottabletter inte att dela, och samtidigt ha kvar en långsam frisättning av 
substansen från beredningsformen. Depotberedningar är vanliga för 
läkemedel med korta halveringstider, och smala terapeutiska index. 
Beredningsformen ger mindre fluktuationer av plasmakoncentrationen, och 
en jämnare läkemedelseffekt (20). 
 
Även om tabletten skulle delas av personal som har god kunskap om delning 
och som använder ett lämpligt verktyg (tablettdelare) är en hel tablett alltid 
att rekommendera i förhållande till att dela en tablett (9). Alla tabletter är inte 
lämpliga att dela på grund av dess storlek eller form. Genom att ta en hel 
tablett minskar risken för dosvariationer. Att dela en tablett innebär inte alltid 
två tabletthalvor, tabletter faller ofta sönder i mindre fragment och får 
kasseras. Det är tidskrävande att dela tabletter vilket påverkar den 
ekonomiska fördelen/nackdelen med delad tablett. 
 
 
5.4 Ekonomi  
 
 
Vanligt är att priset på en tablett är oberoende av dess styrka om den 
tillhandahålls i samma förpackningsstorlek (21, 22). I en sammanställning 
från en studie från Canada som publicerades 2002 gick man igenom de 200 
mest förskrivna läkemedlen (24). Där konstaterades att priset per tablett var 
likartad för de flesta läkemedlen, oavsett styrka. I endast tre fall var priset på 
den högre styrkan så högt att det motsvarade det dubbla priset. För resterande 
läkemedel innebar det en kostnadsminskning per dos för den delade tabletten 
med 30-50%.  
Av de 200 läkemedlen var endast 15 tablettberedningar som efter delning 
resulterade i en kostnadsminskning. Många förskrivningar sorterades bort då 
de inte var i tablettform, hade coating eller var generika med låga kostnader 
som inte skulle innebära någon större kostnadsminskning. Även läkemedel 
som inte fanns i lämpliga styrkor sorterades bort. Priset per tablett jämfördes 
mellan två olika styrkor av läkemedlet, en halv tablett av en högre styrka som 
delades jämfördes med priset på en hel tablett av halva styrkan.  
 
Många vårdinrättningar ser en vinst i att dela tabletter inom vissa 
läkemedelsgrupper. Framför allt där det är patientsäkert att dela tabletterna. 
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Har läkemedlet ett brett terapeutiskt fönster minskar risken för att 
dosvariationer kan ha en negativ påverkan på kroppen (22). 
I USA förespråkar och tillämpar många försäkringsbolag och vård-
inrättningar tablettdelning för att sänka läkemedelskostnaderna (18, 23). 
När tabletter av två SSRI-preparat Zoloft® (sertralin)	och Celexa® 
(citalopram) delades hos ett sjukvårdsföretag, Health plan of Nevada, åren 
1999-2002 såg man en sänkning av kostnader för dessa två läkemedel med ca 
$ 500 000 per år (10). Det motsvarade ca 4,8 Mkr enligt dåvarande valutakurs 
och prisnivå.  
 
I USA gjordes en studie för att se hur en lägre medicinkostnad skulle kunna 
motivera kunder att dela sina tabletter. Kunderna fick en kostnadsreduktion 
med 50 % på sina förskrivna tabletter om de valde att ingå i studien. Efter sex 
månader var det så många som 89 % av deltagarna som var motiverade att 
fortsätta att dela sina tabletter om de även i fortsättningen fick en reduktion 
av priset (25).  
 
En författning (31)säger att apoteken i Sverige, inom ramen för 
läkemedelsförmånen bara lämna ut läkemedel för tre månaders förbrukning. 
Kunden kan avstå från den kostnadsreduktion som ges vid inköp av 
läkemedel inom förmånen och begära att få en större mängd expedierat. Vid 
inköp av läkemedel för mindre än 1 125 kr/år utgår ingen läkemedelsförmån 
(gäller från 1 januari 2019).  
I de fall man delar en tablett så får man bara halva mängden tabletter 
expedierat inom ramen för läkemedelsförmånen, relativt ifall man inte delar 
tabletten. Priset per tablett i en 50 st. förpackning kan vara högre än i en 100 
st. förpackning. Detta påverkar kostnadseffektiviteten negativt vid 
tablettdelning. 
 
Idag tillhandahålls inte alla tabletter i lämpliga styrkor. Då finns det helt 
enkelt inga alternativ till att dela tabletten. Många äldre kan behöva en lägre 
styrka än den som finns tillgängliga på marknaden (26). Det beror på att äldre 
har generellt sett har svårare att eliminera läkemedel från kroppen. 
Stora skillnader finns i vilka regler som gäller för rabattering av läkemedel 
beroende på var i världen man bor.  
 
Priserna för läkemedel kan variera mellan länder, vilket förklarar den 
parallellimport vi ser i Sverige. Delad tablett ger kunden ibland möjlighet att 
halvera kostnaden för sin medicin (27). Störst vinst vid delning av tabletter 
ses för dyra originalpreparat som fortfarande har kvar sitt patent. När patentet 
går ut sker en markant prissänkning genom konkurrens från generika.(28) 
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5.5 Farmaceutens ansvar 
 
Enligt expeditionsförfattningarna skall farmaceuten säkerställa att patienten 
kan hantera sitt läkemedel. Det innebär att vid expedition av delad tablett 
måste farmaceuten, om osäkerhet råder, med hjälp av FASS söka aktuell 
information om tablettens delbarhet (29). Om tabletten inte är delbar finns 
möjligheten för farmaceuten att byta ut läkemedlet till ett som är delbart. 
Detta får ske under förutsättning att den är likvärdig enligt LMV förteckning 
över utbytbara läkemedel. Många läkemedel som ordinerats som halv tablett 
finns att tillgå i halva styrkan som hel tablett. Endast förskrivaren kan ändra 
receptet till en lägre styrka (30). För att undvika felexpedieringar skall 
läkaren då skriva ut ett nytt recept, och det gamla skall makuleras. Detta för 
att skapa en tryggare hantering för både farmaceut och i slutänden även för 
kunden.  
 
 
5.6 Hur delas tabletter? Vilka metoder används? 
 
För att dela en tablett kan olika hjälpmedel användas. I artiklar och studier 
har olika sätt att dela tabletterna undersökts (13, 31). I en artikel i 
läkartidningen från år 2010 redovisas att nästan 1/3 av 65 intervjuade 
patienter delar tabletten med händerna. Svårast att dela är små tabletter utan 
brytskåra.  
 
Tre olika alternativ, händer, kniv och tablettdelare, för att dela tabletter 
innehållande paracetamol 500 mg publicerades i en studie från 2014. 
Händerna var det säkraste sättet att dela tabletten för att få två lika stora 
halvor. Kniv och tablettdelare delade inte tabletten i denna studie likvärdiga 
delar (31). 
 
Tablettdelare rekommenderas regelbundet till delning av tabletter på apotek. I 
studier har det visat sig att det inte alltid blir likvärdiga doser vid 
användandet av tablettdelare.  Storlek och vikt, kan variera. En del tabletter 
har en form som gör att de är svåra att dela med en tablettdelare. Främst är 
det runda tabletter med en diameter på < 6 mm som är svåra att dela (9). När 
tablettdelare har använts i studier har det visats att flera av de som idag finns 
till försäljning har en dålig precision. 
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6 Syfte 

 
Delad tablett framhålls i flera studier som ett sätt att sänka kostnaderna för 
läkemedel. Syftet med studien var att undersöka hur kostnadseffektiv delning 
av tabletter är i Sverige. Är det ekonomiskt försvarbart att ordinera delad 
tablett med tanke på de problem och risker det kan innebära för 
kunden/patienten? 
 
 
 
7 Material och metod 

 
En enkätstudie genomfördes under två veckor i maj 2018, under sju 
timmar/dag på tre mindre apotek i Sverige, (Sunnansjö, Ludvika och 
Kopparberg). De tre apoteken hade öppet under vardagar.  
 
Kunder med ordination på delad tablett tillfrågades, när de hämtade ut sitt 
läkemedel på apoteket, om de ville delta i studien. En skriftlig information 
om studien delades ut, där kunden fick ge sitt samtycke till att bli intervjuad 
(se bilaga A).  Efter samtycke gjordes intervjun direkt på apoteket. Om 
intervjuaren inte var närvarande tillfrågades kunden om de accepterade att bli 
uppringd vid ett senare tillfälle för att svara på frågorna. 
 
Inklusionskriterier: Ordination på delad tablett, alla åldersgrupper, 
förskrivning till sig själv eller nära anhörig. 
Exklusionskriterier: Ordination på hel tablett. Djurrecept med ordination på 
delad tablett.  
 
En enkät (se bilaga B) med ett mindre antal frågor fick besvaras av kunderna. 
Frågor om ålder, kön och utbildning utgjorde en del av enkäten. Den andra 
delen berörde bland annat frågor angående hantering av delad tablett, hur den 
delades samt förvaring av den delade halvan som blev kvar. För att kunna 
gruppera läkemedlen fanns även frågor om vilket läkemedel som används 
samt styrka på tabletten. För samtliga läkemedel som ingick i studien 
sammanställdes tre och sju–ställiga ATC koder i efterhand. Alla frågor 
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besvarades anonymt. All data som samlades in sammanställdes i ett kalkylark 
i Excel. Läsbarhetstest av enkäten har genomförts.  
 
Resultatet från denna studie länkades till data som samlats in 2018 från sju 
andra studenter vid Linnéuniversitet, som använt samma enkät på andra 
apotek. 
 
I detta delprojekt redovisas hur kostnadseffektivt det var att köpa en 
förpackning med en högre styrka och dela tabletter i förhållande till att köpa 
en förpackning med en tablettstyrka där delning inte behöver göras. 
Kostnaden beräknades under förutsättningen att kunden delar/tar sin tablett 
varje dag under 365 dagar. De läkemedel som inte fanns att tillgå i halv 
styrka uteslöts då ingen vinst/ förlust kunde beräknas för dessa läkemedel. De 
förpackningsstorlekar som var aktuella inom förmånen var i regel på 30 eller 
50 st. tabletter.  
 
En jämförelse av kostnader gjordes även för två förpackningar med 100 st. i 
varje där den ena förpackningen innehöll hela tabletter med dubbla styrkan 
som delades och den andra innehöll hela tabletter med halva styrkan.  
 
Kostnader för den extra tid det tar för apotekspersonal att informera kunder 
om hur delning av tablett bör ske, sökning i FASS om delning är lämplig och 
om så inte är fallet att finna en lämplig, alternativ, tablett i varuregister ingår 
inte i beräkningarna.   
 
När uppgifterna sammanställdes för att beräkna kostnader användes TLVs 
prislista över läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen från mars 2019. De 
läkemedel och styrkor som ingick i studien och som var periodens vara (PV) 
användes i beräkningarna. I de fall där PV inte fanns att tillgå i TLVs lista 
valdes den tillverkare som hade det lägsta priset i prislistan. I de fall där en 
mindre förpackning på exempelvis 30 tabletter skulle ingå i beräkningarna 
valdes den tillverkare som hade lägst pris och som fanns att tillgå under 
månaden, även om den inte var PV. Detta gällde enbart för de beräkningar 
som gjordes inom ramen för högkostnadsskyddet. 
 
Priset för varje enskilt läkemedel söktes i TLVs databas med hjälp av den sju-
ställiga ATC-koden, styrka och förpackningsstorlek. All prisinformation 
sammanställdes i Excel.  
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I de fall PV fanns, valdes den. Om PV inte fanns utgicks från R1 (reserv 1) 
eller R2 (reserv 2) i TLVs prislista. I övriga fall valdes det läkemedel som 
hade lägst pris. 
 
Efter att läkemedlen i databasen var prissatta, sorterades de läkemedelsposter 
bort, där det inte fanns en tablettstyrka som motsvarade den substansmängd 
som fanns i den delade tabletthalvan. Från databasen beräknades skillnaden i 
kostnader mellan en förpackning där tabletten delas mot en förpackning med 
tabletter med halva substansmängden (odelad tablett) i en mindre 
förpackningsstorlek. Förpackningsstorlekar för de båda styrkorna valdes så 
att de skulle avse tre månaders förbrukning.  
 
I en annan beräkning som gjordes på de ordinerade tabletterna i databasen 
utgick man från förpackningsstorleken 100 st tabletter. Kostnaden för en 
högre styrka där man delade tabletten jämfördes med en styrka som 
motsvarade den halva substansmängden. I det första fallet räcker tabletterna i 
sex månader jämfört med tre månader i det andra fallet.  
 
Efter att priser på de olika läkemedlen tillförts databasen som skapats i Excel 
gjordes pivoteringar och beräkningar. 
 
För att kunna beräkna kostnaderna gjordes ett antagande att en halv tablett 
ordinerats per dag oavsett vilket läkemedel som ordinerats. 
 
 
 
8 Resultat 

 
På tre mindre apotek i Mellansverige, Kopparberg, Ludvika och Sunnansjö, 
genomfördes under två veckor i maj 2018 en intervjustudie där kunder med 
ordination på delade tabletter tillfrågades om att delta. 14 kunder tackade ja 
till att vara med i studien. 
 
I en tidigare studie våren 2018 sammanställdes data av sju studenter från 
Linnéuniversitetet om hur delning och hanteringen av tablettdelar gick till. 
(33, 34). Detta är en uppföljande studie till denna. Samma enkät har använts. 
Data polades och här presenteras data från sammanlagt 185 kunder från 
intervjuer på nio apotek i olika delar av Sverige. I detta arbete ligger fokus på 
att redovisa hur kunderna praktiskt gör för att dela sina tabletter och om det 
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ger någon kostnadsbesparing. Ungefär hälften av kunderna valde att svara på 
frågorna på plats på apoteket och hälften att blev uppringda inom ett par 
dagar. En kund svarade inte på telefonsamtalet när hen kontaktades och 
uteslöts därför ur studien.  
 
 
Totalt deltog 185 kunder med en varierande ålder från 4 år upp till 98 år. Den 
största andelen personer som delade tabletter fanns inom åldersgruppen över 
71 år. Den gruppen representerade 52 % av alla deltagare (Tabell I) 
 
 
Tabell I. Åldersfördelning av antalet deltagare  

Ålder Antal Procent 
4-25 år 8 4 % 
26-40 år 10 5 % 
41-50 år 14 7 % 
51-60 år 15 8 % 
61-70 år 41 22 % 
71-98 år 97 52 % 

Totalt antal 185 100 % 
 
 
Fler kvinnor än män deltog i studien, 119 kvinnor och 66 män. 
75 % av deltagarna hade i sin läkarkontakt informerats om att de ordinerats 
delad tablett. 22 % hade inte fått någon information om detta (Tabell II).  
 
 
Tabell II. Informerade läkaren sina patienter om att de blivit ordinerade delad tablett? 
Informerad av förskrivaren Kvinna  Man Totalsumma Procent 
Ja 90 49 139 75 % 
Nej 25 16 41 22 % 
Vet ej 3  3 2 % 
Inget svar 1  1 0,5 % 
Kommer inte ihåg  1 1 0,5 % 
Totalsumma 119 66 185 100 % 

 
En del av frågeformuläret behandlade frågor om själva delningen av 
tabletterna. Hur det gick till? Vilka verktyg användes?  
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Störst andel av deltagarna 45 %, delade sina tabletter med händerna. 26 % 
valde att använda kniv för att underlätta delning och 13 % använde sig av en 
tablettdelare. 2 % tog sitt läkemedel varannan dag och för 8 % var det ett nytt 
läkemedel och de hade inte ännu börjat dela sina tabletter (Tabell III) 
 
 
Tabell III. Hur delas tabletterna av deltagarna? 

Verktyg/händer Kvinna  Man Totalsumma Procent 
Bryter med fingrar 51 32 83 45 % 
Kniv 31 18 49 26 % 
Tablettdelare 16 8 24 13 % 
Nyinsatt  8 6 14 8 % 
Sax 6  6 3 % 
Övriga 7 0 7 4 % 
Tar varannan dag  2 2 1 % 
Totalsumma 119 66 185 100 % 

 
 
Av totalt 185 personer som ingick i studien tyckte 132 att det inte var något 
problem att dela sina tabletter och 36 tyckte att det var det. Det innebär att 
nästan 1/5 del av deltagarna upplevde någon form av svårigheter med att dela 
sina tabletter (Tabell IV) 
 
 
 
Tabell IV. Upplevde respondenterna problem med att dela sina tabletter? 

Är det ett problem att dela tabletten? Kvinna Man Totalsumma 

Nej 85 47 132 
Ja 23 13 36 
Inget svar 10 6 16 
Ja, ibland 1  1 

Totalsumma 119 66 185 
 
 
 
Alla tabletter är inte lämpliga att dela. De kan smula sönder i mindre delar 
och tablettens struktur och sammansättning kan förändras under förvaring. 37 
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% av respondenterna svarade att de förvarade sina tabletter i dosett, 22 % 
förvarade den kvarvarande halva tabletten i förpackningen. 8 % valde att 
förvara dem i en liten ask eller skål. 8 % avstod från att svara på frågan 
(Tabell V). 
 
 
Tabell V. Hur förvarades tabletterna efter delning? 
Förvaring av delad tablett Kvinna  Man Totalsumma Procent 
Dosett 44 22 68 37 % 
Förpackningen 20 20 40 22 % 
Burken 13 3 16 9 % 
Inget svar 9 6 15 8 % 
Ask 8 0 8 4 % 
Skål 4 3 7 4 % 
Övriga förvaringssätt 21 12 31 16 % 
Totalt 119 66 185 100 % 
 
 
 
Baserat på uppgifter i databasen om vilka tabletter som delades (substans och 
styrka) beräknades hur kostnadseffektivt det var att dela tabletter i 
förhållande till att köpa en tablett i lägre styrka som inte behövdes delas.  
De sex största tre-ställiga ATC-grupperna stod för ca 75 % av alla läkemedel 
som var med i studien (Tabell VI) 
 
 
 
Tabell VI. Totalt antal läkemedel procentuellt sett i studien/ATC-kod (tre-ställig) 

ATC-Kod (tre-ställig) Procent 
N05 Neuroleptika 31,35% 
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet 13,51% 
N06 Psykoanaleptika 10,81% 
C07 Betareceptorblockerande medel 9,73 % 
H03 Tyroideabehandling 5,41 % 
C03 Diuretika 5,41 % 
H02 Kortikosteroider 4,32 % 
C08 Kaliumantagonister 4,32 % 
B01 Antikoagulantia 3,24 % 
C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna 2,16 % 
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C01 Medel vid hjärtsjukdomar 1,62 % 
N03 Antiepileptika 1,08 % 
N02 Analgetika 1,08 % 
M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel 1,08 % 
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk 1,08 % 
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk 0,54 % 
R03 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar 0,54 % 
N04 Medel vid Parkinsonism 0,54 % 
G04 Urologiska medel 0,54 % 
G03 Könshormoner och modulatorer av könsorgan 0,54 % 
G02 Övriga medel för gynekologiskt bruk 0,54 % 
A10 Diabetesmedel 0,54 % 
Totalsumma 100,00% 
 
 
 
Tabletternas delbarhet jämfördes mot den information som fanns att tillgå via 
FASS och läkemedlets bipacksedel.  
Utav de 185 recept som studerades var 119 (64 %) delbara i två lika doser 
enligt FASS, 43 var inte delbara eller saknade information om delbarhet, 12 
hade skåra för att underlätta nedsväljning och 6 hade skåra men inte för att 
delas. Fem poster i databasen uteslöts, varav en hade fel angiven ATC-kod 
och fyra hade felaktig dos registrerad av tidigare studenter. Denna dos stämde 
inte med de aktuella doser som fanns tillgängliga för läkemedlet (Tabell VII) 
 
 
Tabell VII. Delbarhet av läkemedel enligt FASS för de tillverkare som ingick i 
kostnadsberäkningarna. 
Delbarhet enligt FASS Antal 
Delbar 119 
Nej/Ingen info 43 
Skåra endast för att underlätta nedsväljning 12 
Skåra, men inte för att dela 6 
Felaktiga uppgifter/Uteslöts 5 
Totalt 185 
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N05CF01 Zopiklon, som delas i stor utsträckning, uteslöts helt i 
beräkningarna då det inte tillhandahålls i tabletter med halva den styrka som 
förskrivits. 28 kunder hade förskrivning på delad tablett Zopiklon, vilket var 
ca 15 % av alla förskrivningarna på delade tabletter (Tabell VIII). 
 
 
 
Tabell VIII Sammanställning av de vanligast förekommande sju-ställiga ATC-koderna (= 
substansnivå)  

No Samtliga sju-ställiga ATC-koder Antal Ackumulerat % 

1	 N05CF01 Zopiklon 28 15	%	

2	 N05CF02 Zolpidem 14 23	%	

3	 N06AB06 Sertralin 10 28	%	

4	 H03AA01 Levotyroxinnatrium 10 34	%	

5	 C07AB02 Metoprolol 9 38	%	

6	 C09CA01 Losartan 8 43	%	

7	 C08CA01 Amlodipin 8 47	%	

8	 H02AB06 Prednisolon 7 51	%	

9	 C09CA06 Kandesartan 6 54	%	

10	 C07AB07 Bisoprolol 6 57	%	

11	 B01AA03 Warfarin 6 61	%	

12	 N05BA04 Oxazepam 5 63	%	

13	 C09AA02 Enalapril 5 66	%	

14	 N05BB01 Hydroxyzin 4 68	%	

15	 C03AA03 Hydroklortiazid 4 70	%	
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16	 N06AB05 Paroxetin 3 72	%	

17	 N06AB04 Citalopram 3 74	%	

18	 N05BA01 Diazepam 3 75	%	

19	 C10AA01 Simvastatin 3 77	%	

20	 C07AB03 Atenolol 3 78	%	

21	 N06AX11 Mirtazapin 2 79	%	

22	 N06AB10 Escitalopram 2 81	%	

23	 N05AX08 Risperidon 2 82	%	

24	 M01AE01 Ibuprofen 2 83	%	

25	 J01XE01 Nitrofurantoin 2 84	%	

26	 C09DA01 Losartan och diuretika 2 85	%	

27	 C09AA05 Ramipril 2 86	%	

28	 C03DA01 Spirolonakton 2 87	%	

29	 C03CA01 Furosemid 2 88	%	

30	 Övriga  22 100	%	

		 Summa  185	 		

 
 
En sammanställning redovisas i tabell X över de läkemedelssubstanser (sju-
ställiga ATC-kod) som hade substansmängder som motsvarade den mängd 
som fanns i en halv tablett och som ingick i kostnadsberäkningarna.  
 
Vid beräkning av kostnadsminskningen vid delning av tabletter uteslöts totalt 
82 förskrivningar. Det innebar att nästan 45 % av ordinationerna uteslöts där 
halv styrka inte fanns att tillgå. Fem sju-ställiga ATC koder uteslöts från 
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databasen då felaktigt registrerad ATC-kod eller styrka förekommit i 
databasen. Totalt uteslöts 47 % av alla förskrivningar (Tabell IX) 
 
 
Tabell IX. Sammanställning av de kvarvarande sju-ställiga ATC-koder som ingick i  
studien, efter att först uteslutit ordinationer som helt saknade tabletter i halv styrka.  

ATC-kod sju-ställig Totalt 
N05CF02  Zolpidem 12 
N06AB06  Sertralin 10 
H03AA01 Levotyroxinnatrium 8 
C07AB02 Metoprolol 5 
C09CA01 Losartan 8 
C08CA01 Amlodipin 3 
H02AB06 Prednisolon 7 
C09CA06 Kandesartan 5 
C07AB07 Bisoprolol 6 
N05BA04 Oxazepam 2 
C09AA02 Enalapril 4 
C03AA03 Hydroklortiazid 4 
N06AB05 Paroxetin 3 
N06AB04 Citalopram 3 
N05BA01 Diazepam 1 
C10AA01 Simvastatin 2 
C07AB03 Atenolol 1 
N06AB10 Escitalopram 2 
N05AX08 Risperidon 1 
M01AE01 Ibuprofen 1 
C09DA01 Losartan och diuretika 1 
C09AA05 Ramipril 2 
C03CA01 Furosemid 2 
N05CD03 Flunitrazepam 1 
N04BC05 Pramipexol 1 
H02AB09 Hydrokortison 1 
C10AA07 Rosuvastatin 1 
C01DA14 Isosorbidmononitrat 1 
Totalsumma 98 
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I tabell X sammanställdes kostnader för de resterande 98 ordinationer som 
ingick i studien där halv styrka fanns att tillgå. Priset/tablett beräknades 
utifrån läkemedel och förpackningsstorlek och den totala årskostnaden 
summerades. Den mest förekommande förpackningsstorleken för de tabletter 
som delades var 30 st. Det förekom även förpackningsstorlekar på 25 st. och 
100 st men de utgjorde endast en mindre del av det totala antalet 
förpackningar. Priset/tablett jämfördes med en förpackning med 100 st. 
tabletter med halva styrkan som inte delades.  
 
Årskostnaden för delade tabletter beräknades till 40 441 SEK och kostnaden 
för att köpa en lägre styrka och inte dela tabletter beräknades till 38 401 SEK. 
Det motsvarar en ökning av årskostnaden för delade tabletter med 2 031 
SEK. För ett fåtal läkemedel med en specifik styrka var det ekonomiskt 
fördelaktigt att dela tabletten. Sertralin 50 mg var ett exempel på ett 
läkemedel som hade ett betydligt lägre pris/tablett i den mindre 
förpackningen, med den högre styrkan. Totalt 35 % av ordinationerna visade 
på en möjlig vinst för kund/samhälle om tabletten delades. Hos resterande 65 
% av ordinationerna där bland annat zolpidem 10 mg, levotyroxinnatrium 
100 mg och kandersatan 32 mg ingick, sågs en ökning av kostnader.  
 
 
Tabell X. Sammanställning av samtliga sju-ställiga ATC-koder som ingick i den slutliga 
beräkningen av kostnader för delad tablett inom läkemedelsförmånen. Beräknad årskostnad 
för delbar tablett med en styrka jämförs med årskostnaden för hel tablett, halv styrka. En 
mindre förpackning med 30 st. tabletter (i ett fåtal fall annan förpackningsstorlek) som delas 
jämförs med en förpackning med 100 st. tabletter, hel tablett. Kostnader/besparing summeras 
i slutet av tabellen. 

ATC-kod(7-
ställig) Styrka 

Antal Kostnad/tabl
delbar 

Årskostnad 
delad tabl. 

Kostnad
/tablett/
hel 

Årskostnad/hel 
tablett/halv 
styrka Besparing Förpackningsstorlek 

N05CF02 10 mg 12 1,48 kr 3241 0,48 kr 2087 −1154 Byt ut 30 st förp a 10 mg till 100 st 5 mg  
Totalt 
N05CF02  12  3241  2087 −1154 Det blir 1154 kr dyrare för 12 kunder att dela sin tablett 

(dyrare/tablett för mindre förp) 
N06AB06 100 mg 2 5,4 kr 1975 0,59 kr 431 −1544 Byt ut 30 st förp a 100mg till 100 st 50 mg  
Sertralin 50 mg 8 1,75 kr 2555 2,90 kr 8468 5913 Byt ut 30 st förp a 50 mg till 100 st 25 mg 
Totalt 
N06AB06  10  4530  8899 4369  

H03AA01 
100 
mikrog. 3 0,72 kr 394 0,72 kr 789 395 Alla styrkor finns bara i förpackningsstorlek 100 st 

Ex, Levaxin 
50 
mikrog. 5 1,38 kr 1259 0,72 kr 1314 55 Alla styrkor finns bara i förpackningsstorlek 100 st 

Totalt 
H03AA01  8  1653  2103 450  
 100 mg 4 3,88 kr 2832 0,67 kr 978 −1854 Byt ut 30 st förp a 100 mg till 100 st 50 mg 
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ATC-kod(7-
ställig) Styrka 

Antal Kostnad/tabl
delbar 

Årskostnad 
delad tabl. 

Kostnad
/tablett/
hel 

Årskostnad/hel 
tablett/halv 
styrka Besparing Förpackningsstorlek 

Metoprolol 50 mg 1 2,31 kr 422 1,53 kr 558 136 Byt ut 30 st förp a 50 mg till 100 st 25 mg 
Totalt 
C07AB02  5  3254  1536 −1718  
C09CA01 100 mg 2 3 kr 1095 0,60 kr 438 −657 Byt ut 30 st förp a 100 mg till 100 st 50 mg 
Losartan 50 mg 6 1,85 kr 2026 0,89 kr 1947 −79 Byt ut 30 st förp a 50 mg till 100 st 25 mg 
Totalt 
C09CA01  8  3121  2385 −736  
C08CA01 10 mg 3 2,08 kr 1139 0,50 kr 547 −592 Byt ut 30 st förp a 10 mg till 100 st 5 mg 
Totalt 
C08CA01  3  1139  547 −592  
H02AB06 10 mg 3 3,45 kr 1889 1,10 kr 1209 −680 Byt ut 25 st förp a 10 mg till 100 st 5 mg 
Prednisolon 5 mg 4 2,72 kr 1986 1,03 kr 1503 −483 Byt ut 24 st förp a 5 mg till 100 st 25 mg 
Totalt 
H02AB06  7  3875  2712 −1163  
C09CA06 16 mg 4 2,64 kr 1927 0,92 kr 1336 −591 Byt ut 30 st förp 16 mg till 100 st 8 mg 
 32 mg 1 10,38 kr 1894 1,55 kr 564 −1330 Byt ut 30 st förp 32 mg till 98 st 16 mg 
Totalt 
C09CA06  5  3821  1900 −1921  
C07AB07 2,5 mg 2 3,32 kr 1212 2,42 kr 1763 551 Byt ut 30 st förp 2,5 mg till 20 st 1,25 mg 
Bisoprolol 5 mg 4 1,53 kr 1120 0,65 kr 949 −171 Byt ut 30 st förp 5 mg till 100 st 2,5 mg 
Totalt 
C07AB07  6  2332  2712 380  
N05BA04 10 mg 2 1,27 kr 473 0,70 kr 509 36 Byt ut 50 st 10 mg till 100 st 5 mg 
Totalt 
N05BA04  2  473  509 36  
C09AA02 10 mg 1 2,24 kr 409 0,59 kr 215 −194 Byt ut 30 st förp 10 mg till 100 st 5 mg 
 20 mg 1 1,67 kr 306 0,65 kr 239 −67 Byt ut 30 st förp 20 mg till 100 st 10 mg 
 5 mg 2 1,85 kr 675 0,27 kr 199 −476 Byt ut 30 st förp 5 mg mot 100 st 2,5 mg 
Totalt 
C09AA02  4  1390  653 −737  
C03AA03 25 mg 4 1,01 kr 741 1,07 kr 1555 814 Byt ut 100 st förp 25 mg till 100 st 12,5 mg 
Totalt 
C03AA03  4  741  1555 814  
N06AB05 20 mg 3 1,32 kr 723 2,20 kr 2414 1691 Byt ut 28 st förp 20 mg till 100 st 10 mg 
Totalt 
N06AB05  3  723  2414 1691  
N06AB04 20 mg 3 2,7 kr 1478 0,75 kr 821 −657 Byt ut 30 st förp 20 mg till 100 st 10 mg 
Totalt 
N06AB04  3  1478  821 −657  
N05BA01 10 mg 1 1,94 kr 355 0,87 kr 319 −36 Byt ut 25 st 10 mg till 100 st 5 mg 
Totalt 
N05BA01  1  355  319 −36  
 40 mg 2 4,12 kr 1504 1,42 kr 1037 −467 Byt ut 30 st förp 40 mg till 100 st 20 mg 
Totalt 
C10AA01  2  1504  1037 −467  
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ATC-kod(7-
ställig) Styrka 

Antal Kostnad/tabl
delbar 

Årskostnad 
delad tabl. 

Kostnad
/tablett/
hel 

Årskostnad/hel 
tablett/halv 
styrka Besparing Förpackningsstorlek 

C07AB0 100 mg 1 0,72 kr 130 0,91 kr 332 202 Byt ut 100 st förp 100 mg till 100 st 50 mg 
Totalt 
C07AB03  1  130  332 202  
N06AB10 10 mg 2 3 kr 1097 0,65 kr 476 −621 Byt ut 28 st förp 10 mg till 98 st 5 mg 
Totalt 
N06AB10  2  1097  476 −621  
 1 mg 1 1,18 kr 215 1,68 kr 613 398 Byt ut 60 st förp 1 mg till 100 st 0,50 mg 
Totalt 
N05AX08  1  215  613 398  
M01AE01 400 mg 1 2,2 kr 402 0,72 kr 261 −141 Byt ut 30 st förp 400 mg till 100st 200 mg 
Totalt 
M01AE01  1  402  261 −141  

C09DA01 

100 
mg/25 
mg 

1 3 kr 548 0,61 kr 223 −325 
Byt ut 28 st förp 100mg/25 mg till 100 st 50 mg/12,5 mg 

Totalt 
C09DA01  1  548  223 −325  
C09AA05 2,5 mg 1 5,18 kr 947 1,47 kr 535 −412 Byt ut 30 st förp 2,5 mg till100 st 1,25 mg 
 2,5mg 1 5,18 kr 947 1,47 kr 535 −412 Byt ut 30 st förp 2,5 mg till100 st 1,25 mg 
Totalt 
C09AA05  2  1894  1070 −824  
C03CA01 40 mg 2 1,18 kr 429 0,68 kr 250 −179 Byt ut 50 st förp. 40 mg till 100 st 20 mg 
Totalt 
C03CA01  2  429  250 −179  
N05CD03 1 mg 1 1,05 kr 192 0,43 kr 157 −35 Byt ut 50 st förp. 1 mg till 100 st 0,50 mg 
Totalt 
N05CD03  1  192  157 −35  
N04BC05 0,7 mg 1 3,53 kr 644 3,23 kr 1178 534 Byt ut 100 st förp. 0,7 mg till 100 st 0,35 mg 
Totalt 
N04BC05  1  644  1178 534  
H02AB09 20 mg 1 4,31 kr 787 2,42 kr 885 98 20 mg finns bara i 100st förpackning 
Totalt 
H02AB09  1  787  885 98  
C10AA07 10 mg 1 1,58 kr 289 0,82 kr 298 9 Byt ut 28 st förp. 10 mg till 100 st 5 mg 
Totalt 
C10AA07  1  289  298 9  
C01DA14 20 mg 1 1,01 kr 184 1,31 kr 478 294 Byt ut 100 st förp. 20mg till 100 st 10 mg 
Totalt 
C01DA14  1  184  478 294  

28 st. lm-
substanser  98 st  

Totalt:      
40 441 kr  

Totalt:  
38 410 kr 

Totalt:  
2 031 kr  
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I en parallell beräkning lät man patienten behålla sin på receptet ordinerad 
styrka och förpackningsstorlek, och bortsåg från kravet på att patienten skall 
ha konsumerat minst 2/3 av en tidigare expedierad mängd läkemedel för att 
inom ramen för läkemedelsförmånen få en förnyad expedition. 
I denna beräkning jämförs vinst/besparing på två förpackningar med 100 st 
tabletter. Den ena förpackningen hade dubbel styrka och patienten delar 
tabletten, den andra förpackningen hade hel tablett med halv styrka som inte 
behöver delas. Även här uteslöts de läkemedel som inte fanns att tillgå i halv 
styrka samt de som på grund av felaktigheter med ATC-kod eller korrekt 
angiven styrka inte stämde i databasen. Årskostnaden för delad tablett 
beräknades till 15 073 SEK och för hel tablett halva styrkan till 37 963 SEK. 
Vinsten/minskade kostnader blir 37 963-15 073 = 22 890 SEK för de 
förpackningar på 100 st där kunden delade sina tabletter. Det innebär att en 
besparing på ca 40 % för kunden/samhället (Tabell XI).  
 
 
Tabell XI Beräkningar av kostnader för två st olika förpackningar med 100 st tabletter med 
olika styrka. En förpackning med hela tabletter med en bestämd styrka jämförs med en annan 
förpackning med hela tabletter med halv styrka. Båda 100 st förpackningarna tillhör samma 
sju-ställiga ATC-kod. 

ATC-kod (sju-
ställig) 

Tablett- 
styrka 

Antal 
AUP/TABL 

(billigaste 100 
st.) om delar 

Årskostnad 
om delar 
tabletter 

AUP/TABL(billig
aste 100 st.) hel 

tablett/halv styrka 
Årskostnad, om ej delar Besparing 

N05CF02 10 mg 12 0,50 kr 1 095 kr 0,52 kr 2 299,01 kr 1 204,01 kr 
Totalt N05CF02  12  1 095 kr  2 299,01 kr 1 204,01 kr 
N06AB06 100 mg 2 0,72 kr 262,80 kr 0,59 kr 430,70 kr 167,90 kr 
 50 mg 8 0,59 kr 861,40 kr 2,90 kr 8 468 kr 7 606,60 kr 
Totalt N06AB06  10  1 124,20 kr  8 898,70 kr 7 774,50 kr 

H03AA01 
100 𝛍g 
 3 0,72 kr 394,20 kr 0,72 kr 788,40 kr 394,20 kr 

 
50 𝛍g 
 5 0,72 kr 657,00 kr 0,72 kr 1 314,00 kr 657 kr 

Totalt H03AA01  8  1 051,20 kr  2 102,40 kr 1 051,20 kr 
 100 mg 4 0,74 kr 540,20 kr 0,94 kr 1 372,40 kr 832,20 kr 
 50 mg 1 0,94 kr 171,55 kr 0,66 kr 240,90 kr 69,35 kr 
Totalt C07AB02  5  711,75 kr  1 613,30 kr 901,55 kr 
C09CA01 100 mg 2 0,66 kr 240,90 kr 0,44 kr 321,64 kr 80,74 kr 
 50 mg 6 0,44 kr 481,80 kr 0,89 kr 1 947,32 kr 1 465,52 kr 
Totalt C09CA01  8  722,70 kr  2 268,96 kr 1 546,26 kr 
C08CA01 10 mg 3 0,50 kr 273,75 kr 0,49 kr 536,55 kr 262,80 kr 
Totalt C08CA01  3  273,75 kr  536,55 kr 262,80 kr 
H02AB06 10 mg 3 1,57 kr 859,58 kr 1,10 kr 1 204,50 kr 344,92 kr 
 5 mg 4 1,10 kr 803 kr 1,01 kr 1 474,60 kr 671,60 kr 
Totalt H02AB06  7  1 662,58 kr  2 679,10 kr 1 016,52 kr 
C09CA06 16 mg 4 1,54 kr 1 124,20 kr 0,91 kr 1 328,60 kr 204,40 kr 
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ATC-kod (sju-
ställig) 

Tablett- 
styrka 

Antal 
AUP/TABL 

(billigaste 100 
st.) om delar 

Årskostnad 
om delar 
tabletter 

AUP/TABL(billig
aste 100 st.) hel 

tablett/halv styrka 
Årskostnad, om ej delar Besparing 

 32 mg 1 0,78 kr 142,35 kr 1,54 kr 562,10 kr 419,75 kr 
Totalt C09CA06  5  1 266,55 kr  1 890,70 kr 624,15 kr 
 5 mg 4 0,57 kr 416,10 kr 0,50 kr 730 kr 313,90 kr 
Totalt C07AB07  4  416,10 kr  730 kr 313,90 kr 
N05BA04 10 mg 2 0,66 kr 240,90 kr 0,70 kr 511 kr 270,10 kr 
Totalt N05BA04  2  240,90 kr  511 kr 270,10 kr 
C09AA02 10 mg 1 0,57 kr 104,00 kr 0,54 kr 197,10 kr 93,10 kr 
 20 mg 1 0,68 kr 124,10 kr 0,57 kr 208,05 kr 83,95 kr 
 5 mg 2 0,54 kr 197,10 kr 1,41 kr 1 029 kr 831,90 kr 
Totalt C09AA02  4  425,20 kr  1 434,15 kr 1 008,95 kr 
C03AA03 25 mg 4 1,01 kr 737,30 kr 1,06 kr 1 547,60 kr 810,30 kr 
Totalt C03AA03  4  737,30 kr  1 547,60 kr 810,30 kr 
N06AB05 20 mg 3 0,67 kr 366,82 kr 2,20 kr 2 409 kr 2 042,72 kr 
Totalt N06AB05  3  366,82 kr  2 409 kr 2 043 kr 
N06AB04 20 mg 3 0,53 kr 290,18 kr 0,75 kr 821,25 kr 531,07 kr 
Totalt N06AB04  3  290,18 kr  821,25 kr 531,07 kr 
N05BA01 10 mg 1 0,87 kr 158,78 kr 0,87 kr 317,55 kr 158,77 kr 
Totalt N05BA01  1  158,78 kr  317,55 kr 158,77 kr 
 40 mg 2 0,75 kr 273,75 kr 0,65 kr 474,50 kr 200,75 kr 
Totalt C10AA01  2  273,75 kr  474,50 kr 200,75 kr 
C07AB03 100 mg 1 1,53 kr 279,26 kr 1,08 kr 394,20 kr 114,94 kr 
Totalt C07AB03  1  279,26 kr  394,20 kr 114,94 kr 
N06AB10 10 mg 2 0,79 kr 288,35 kr 0,65 kr 474,50 kr 186,15 kr 
Totalt N06AB10  2  288,35 kr  474,50 kr 186,15  kr 
 1 mg 1 1,11 kr 202,57 kr 1,99 kr 726,35 kr 523,78 kr 
Totalt N05AX08  1  202,57 kr  726,35 kr 523,78 kr 
M01AE01 400 mg 1 0,72 kr 131,40 kr 0,70 kr 255,50 kr 124,10 kr 
Totalt M01AE01  1  131,40 kr  255,50 kr 124,10 kr 

C09DA01 
100 / 25 
mg 1 0,84 kr 153,30 kr 0,43 kr 156,95 kr 3,65 kr 

Totalt C09DA01  1  153,30 kr  156,95 kr 3,65 kr 
C09AA05 2,5 mg 2 2,73 kr 996,50 kr 1,47 kr 1 073,10 kr 76,60 kr 
Totalt C09AA05  2  996,50 kr  1 073,10 kr 76,60 kr 
C03CA01 40 mg 2 0,49 kr 178,85 kr 0,68 kr 496,40 kr 317,55 kr 
Totalt C03CA01  2  178,85 kr  496,40 kr 317,55 kr 
N05CD03 1 mg 1 0,58 kr 105,85 kr 1,31 kr 479,24 kr 373,39 kr 
Totalt N05CD03  1  105,85 kr  479,24 kr 373,39 kr 
N04BC05 0,7 mg 1 2,73 kr 498,58 kr 3,53 kr 1 288,45 kr 789,87 kr 
Totalt N04BC05  1  498,58 kr  1 288,45 kr 789,87 kr 
N03AF01 400 mg 1 1,81 kr 330,33 kr 1,16 kr 423,40 kr 93,07 kr 
Totalt N03AF01  1  330,33 kr  423,40 kr 93,07 kr 
H02AB09 20 mg 1 4,31 kr 786,58 kr 2,42 kr 883,30 kr 96,72 kr 
Totalt H02AB09  1  786,58 kr  883,30 kr 96,72 kr 
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ATC-kod (sju-
ställig) 

Tablett- 
styrka 

Antal 
AUP/TABL 

(billigaste 100 
st.) om delar 

Årskostnad 
om delar 
tabletter 

AUP/TABL(billig
aste 100 st.) hel 

tablett/halv styrka 
Årskostnad, om ej delar Besparing 

C10AA07 10 mg 1 0,67 kr 122,28 kr 0,82 kr 299,30 kr 177,02 kr 
Totalt C10AA07  1  122,28 kr  299,30 kr 177,02 kr 
C01DA14 20 mg 1 1,00 kr 182,50 kr 1,31 kr 478,15 kr 295,65 kr 
Totalt C01DA14  1  182,50 kr  478,15 kr 295,65 kr 
Totalsumma    30 146 kr  75 925,22 kr 45 780,08 kr 
   Delat/2 15 073 kr  37 963 kr 22 890 kr 
 
. 
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9 Diskussion 

 
I denna enkätstudie med 185 apotekskunder som hade recept på tabletter som 
skulle delas, visades det att 1/5 upplevde problem med att dela tabletter. 
Andra studier har visat på liknande problem (10,13). Att det är ett stort antal 
respondenter som upplever problem gör att det bör uppmärksammas och 
åtgärder för att lösa problemen bör diskuteras. En fråga är varför delad tablett 
ordineras av läkaren? Svaret kan vara att en lägre styrka som hel tablett inte 
finns att tillgå eller att annan beredningsform av läkemedlet inte finns att 
tillgå. Den som ordinerar delad tablett borde ställa adekvata frågor för att, om 
möjligt, få svar på om patienten klara att hantera själva delandet. Finns det 
sjukdomar som försvårar för patienten att dela sin tablett, värk i händer, 
försämrat minne eller nedsatt syn? Finns liknande problem bör inte patienten 
ställas inför de problem som kan uppstå vid tablettdelning. Väldigt många 
deltagare i studien, 52 % var äldre personer över 71 år. Vi vet att antalet 
sjukdomar och läkemedel som förbrukas ökar med stigande ålder.  
 
Svagheter med studien var att några frågor i enkäten gav möjligheten till flera 
alternativa svar, vilket gjorde det svårt att sammanställa en del av svaren. Det 
är även en liten studie med få deltagare, vilket kan leda till missvisande 
resultat. 
 
Styrkor med studien var att många olika läkemedelsgrupper fanns 
representerade var för sig. Det möjliggör att vinster/förluster kan beräknas 
utifrån en/flera läkemedelsgrupper. Studien innehåller representanter från alla 
åldersgrupper och från både män och kvinnor. Studien är gjord hos flera 
storleksmässigt olika apotek/apotekskedjor på flera orter i Sverige. 
  
Av respondenterna använde 43 % sina händer vid delning av tabletter. Att 
dela en tablett med händerna ansågs vara det enklaste sättet. Risken med all 
delning oavsett hur det går till är att halvorna delas i olika stora tablettdelar, 
vilket ger olika mängd läkemedelssubstans vid intag. Detta medför en ökad 
hälsorisk då många biverkningar är koncentrationsberoende. Om en 
patient/kund har svårt att hantera delandet av sina tabletter, kan det, som i 
denna studie leda till att respondenten tog sitt läkemedel varannan dag. Detta 
leder också till ökade koncentrationsvariationer i blodet, vilket kan innebära 
att patienten kommer att få tidsperioder där hen får för låg koncentration och 
perioder med för hög.  
Endast 13 % använde en tablettdelare, vilket kan bero på att de tablettdelare 
som finns idag inte fungerar tillfredsställande för alla tablettstorlekar, och 
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tablettformer. En ökad användning skulle kunna främjas av ifall tablettdelare 
kunde förskrivas på hjälpmedelskort, med tanke på att det är ett hjälpmedel 
som underlättar administrering av ett läkemedel.  
 
Förvaring av den delade tabletten sker till nästan 60 % i en dosett eller i 
förpackningen. I en dosett förvarar kunden sina delade tabletter ofta för en 
veckas behov. Hur denna förvaring påverkar läkemedlets hållbarhet är många 
gånger okänt. En delad tablett bör helst inte förvaras under längre tid än till 
nästkommande intag av läkemedlet, vilket ofta är inom ett dygn. Det är något 
som många inom vården inte tänker på när de delar tabletter i dosetter till 
sina vårdtagare.  
 
Är det kostnadseffektivt att dela sin tablett? Finns det vinster att göra för 
kunden och samhället?  
Av beräkningen framgår att det inte blir någon ekonomisk besparing för 
kunden att dela tabletter, om läkemedlet ordineras inom ramen för 
läkemedelsförmånen, dvs. i mängder om högst tre månaders förbrukning. I 
studien redovisas en ökning av kostnaderna där 98 individer delar tabletter 
med 2 031 SEK. Det innebär en ökning med ett medeltal på 21 
SEK/läkemedel/år. Kostnadsökningen beror på att inom ramen för 
läkemedelsförmånen expedieras en mindre förpackningsstorlek där priset per 
tablett ofta är högre än för större förpackningar.  
 
Det finns stora skillnader när priset per tablett beräknats. För 35 % av 
ordinationerna innebar det en sänkning av årskostnaderna om kunden delar 
sin tablett. De övriga 65 % fick en kostnadsökning och det innebär att det inte 
finns argument som försvarar varför delad tablett ordineras, i dessa fall borde 
en hel tablett i halv styrka ordineras till patienten. Det enda argumentet som 
motiverar delandet av tablett är, om läkemedlet inte finns att tillgå i annan 
styrka eller beredningsform och delning därmed är det enda sättet för 
kund/patient att få sitt läkemedel i rätt dos. 
 
Enligt socialstyrelsens databas hämtades det år 2018 ut 28 862 274 
läkemedelsförpackningar inom de ATC-koder som ingick i studien. Om ett 
antagande görs att 10 % av dessa läkemedelsförpackningar har ordination på 
delad tablett, likt tidigare studie gjord i Sverige (3) innebär det att 2 886 227 
förpackningar skulle ha ordination på delad tablett. Läkemedlen inom studien 
säljs framför allt i förpackningar om, 10, 30, 50 eller 100 st. Om vi uppskattar 
att en fjärdedel av dem var förpackningar med 30 st tabletter får vi fram att 
721 557 förpackningar á 30 tabletter såldes. Under ett år förbrukar kunden 6 
förpackningar, vilket är den mängd tabletter som är möjligt att expediera 
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inom förmånen/år. Om samtliga förpackningar såldes inom förmånens regler 
kan man uppskatta hur många personer som använder detta läkemedel under 
ett år till 721557/ 6 = 120 259 st. Det innebär att 120 259 personer har en 
kostnadsökning per år med 21 kr för delade tabletter vilket innebär en ökning 
med 120 259 x 21 =2 525 449 SEK/ år för dessa ATC-koder. Eftersom dessa 
läkemedel finns i halv styrka, finns ingen anledning, att inom öppenvården 
förskriva delad tablett. 
 
Läkemedelsförmånen är uppbyggd så att kunden betalar först 1 150 kr innan 
någon läkemedelsrabatt utgår. Därefter ges en ökad rabattering, från 50, 75, 
90 upp till 100 %. Kunden får läkemedel förskrivna inom läkemedels-
förmånen kostnadsfritt efter att ha betalt 2 300 SEK. Detta räknat inom en 
12-månadersperiod (ej kalenderår).   
 
Om kunden har kostnader för läkemedel som < 1 150 SEK/12 månader utgår 
alltså ingen läkemedelsrabatt, och kunden kan då få upp till en hel 
årsförbrukning av läkemedel expedierat utanför läkemedelsförmånen (och 
betala fullt pris). Genom att köpa en förpackning med 100 st tabletter som 
delas, har kunden sålunda möjlighet att köpa läkemedel som räcker ett halvår. 
Det pris kunden får betala är sannolikt lägre än vad läkemedlet hade kostat 
inom förmånen. Det innebär att kunder som behöver endast ett eller ett fåtal 
läkemedel i detta fall skulle gynnas ekonomiskt av en ordination på delad 
tablett. 
 
Om vi bortser från tre-månadersregeln skulle det se ut som i beskrivningen 
ovan. För många läkemedel är prisskillnader för olika styrkor i lika 
förpackningsstorlekar marginella. Därför gjordes en jämförelse hur det skulle 
se ut om kunden valde att få ut en förpackning med 100 st tabletter 
expedierad och dela dem i stället för en förpackning med 100 tabletter i rätt 
styrka som inte behövde delas. I den jämförelsen syns en rejäl 
kostnadsminskning för kund/samhälle på en sådan liten studie.  
 
I denna studie visas att 98 patienter som delar tabletter skulle få en 
kostnadsminskning på ca 23 000 SEK om en 100 st. förpackning expedieras 
och patienten delade tabletten relativt ifall en 100 st. förpackning med halva 
styrkan expedierats. Det var en besparing med ca 40 %. Liknande resultat 
redovisas i en tidigare studie där stora skillnader ses mellan olika 
läkemedelsgrupper (24)  
 
År 2018 hämtades det ut på apoteken i Sverige, enligt Socialstyrelsens 
databas över läkemedelsförsäljning, 950 192 förpackningar innehållande 
substansen zolpidem. Läkemedlet finns i två styrkor, 5 mg samt 10 mg. Anta 
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att hälften av förskrivningarna är tabletter på 10 mg. 50 % av 950 192 =    
475 096 förpackningar.  
 
Tidigare studier har visat att upp till 10 % av alla läkemedel som säljs 
ordineras som delad tablett (3). Därför görs ett antagande att 10 % av 
förpackningarna med substansen zolpidem ordinerats som halv tablett 
(475 096 x 0,10) = 47 510 förpackningar. Zolpidem säljs i tre 
förpackningsstorlekar 10, 30 och 100 st. 
Om vi antar att en tredjedel av förpackningarna som säljs innehåller 100 st 
tabletter = 15 837 st förpackningar.  
 
I studien delade 12 kunder tabl.  zolpidem 10 mg, och behöver köpa 2 x 100 
förpackningar per år. Vinsten för de 12 kunderna i studien som ordinerats 
Zolpidem 10 mg, 100 st var 1 204 SEK/12 ≈100 kr/årsförbrukning/kund.  
Omräknat på nationell nivå ger en möjlig årlig kostnadsminskning för 
zolpidem 10 mg för det allmänna och kunden med 15837 x 100 kr =  
1 583 667 SEK. 
 
I mina beräkningar ingår inte den extra tid farmaceuter lägger ner på att 
informera kunden om delning av tabletter och söka information om delbarhet 
via bipacksedel eller FASS. I studien har bara läkemedel som finns i halv dos 
jämförts och inga hänsyn har tagits till om läkemedlet är lämpligt att delas. 
 
En stor läkemedelsgrupp som uteslöts ur denna beräkning var 
N05CF01(zopiklon) som saluförs i två styrkor 7,5 mg och 5 mg. Det är ett 
läkemedel som ofta förskrivs till äldre och ordinerad som delad tablett. 
För att undvika att tabletter som exempelvis Zopiklon delas, behövs att en 
tablett med lägre styrka av substansen registreras. I studien var det nästan 45 
% av läkemedlen som saknade halv styrka. Läkemedelsföretagen borde ha ett 
intresse av att förse sig med information om vilka vilken mängd (mg) som 
vanligtvis ordineras av en viss substans och utifrån det producera läkemedel 
med efterfrågade styrkor.  
 
Läkemedel är dyra att registrera. För ett nationellt godkännande i Sverige 
debiterar Läkemedelsverket tillverkaren 200 000 SEK. Därutöver utgår en 
årsavgift som för humanläkemedel är 51 000 SEK och för varje 
tillkommande styrka ytterligare 25 000 SEK. Kostnad för registrering och 
registerhållning av läkemedel som Läkemedelsverket får ta ut av tillverkarna 
bestäms av regeringen. Detta regleras enligt förordning (SFS 2010:1167) om 
avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel 
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Kunskapen om tablettdelning och riskerna det medför med dosvariationer och 
tabletter som smular borde leda till att kostnaderna för att registrera nya 
styrkor ses över. 
 
När en sökning på delbarhet gjordes i FASS uppmärksammades att 1/3 av 
tabletterna inte var delbara.  Det innebär att 61 st ordinationer var på tabletter 
som inte borde delas vilket är lite oroväckande. Idag ordineras väldigt många 
patienter/kunder delad tablett fast det finns andra alternativ. Ofta har dosen 
justerats under pågående behandling till att minska eller öka med en halv 
tablett. När läkaren sedan förnyar receptet ändras det sällan till hel tablett 
utan ordinationen kopieras bara efter tidigare recept. Det finns även andra 
läkemedel, med liknande substanser, läkaren kan prova som kan fungera i 
många fall. 
 
I andra studier påpekar författarna hur viktigt det är att läkemedel som delas 
verkligen har analyserats med avseende på lämplighet att delas (10, 31) 
Cytostatika är ett exempel på läkemedel som varken bör krossas eller delas 
av varken patient eller personal på grund av risken för kontaminering och 
ökad exponering. Arbetsgivaren har här ett särskilt ansvar för att skydda 
personalen mot exponering enligt EU-direktiv 2004/37/EG.  
Penicillintabletter bör inte heller delas, pga. risk för allergiska reaktioner. För 
denna substans finns hygieniska gränsvärden angivna av Arbets-miljöverket. 
På samtliga apotek finns en särskild iordningställd plats för beredning av 
antibiotika. 
 
Många sjukhus har idag anställda farmaceuter som arbetar med frågor runt 
hanteringen av läkemedel. De har framför allt anställts för att om möjligt 
minska kostnaderna, men även för att minimera riskerna runt delning och 
felmedicinering. Minskade kostnader för läkemedel har skett inom vården då 
farmaceuter anställts. En viktig förklaring är att inköp och samarbetet mellan 
avdelningar blir mer effektivt (36).  
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10 Slutsats 

 
Studiens syfte var att beräkna kostnader runt de ekonomiska 
fördelar/nackdelar som finns i samband med tablettdelning. För att förstå 
bakgrunden och problematiken runt delade tabletter gjordes en utvärdering av 
risker och svårigheter för patienten/kunden. En enkätstudie utgjorde grunden 
för studien och 185 kunder tackade ja till att svara på frågorna. Flera frågor 
handlade om kundens ålder, kön samt upplevelser runt delandet och förvaring 
av tabletthalva. 
 
50 % av deltagarna var över 71 år och 20 % upplevde att de hade problem 
med att dela sina tabletter. Med ökad ålder ökar även sjukligheten vilket kan 
vara en anledning till att så många upplevde problem.  
 
Kostnaden inom läkemedelsförmånen för delad tablett, beräknades till 2 031 
kr högre per år om tabletter med en högre styrka delades i två delar och 
jämfördes med en hel tablett med halv styrka. Det innebar att en 
kostnadsökning per person beräknades med 21 kr/år.  
 
Jämförde man två förpackningar med 100 st tabletter, en med en styrka som 
delas och en med en hel tablett i halv styrka blir vinsten hög, 23 000 kr/år, 
vilket motsvarar 235 kr/ordination/år. Det är en minskning av kostnader för 
dessa läkemedel med nästan 40 %. 
 
En fortsatt studie av den ekonomiska aspekten skulle kunna vara att 
undersöka vilka läkemedel som ger en hög vinst för kund/samhälle vid 
delning. Genom att dela tabletter inom vissa läkemedelsgrupper som saluförs 
i större förpackningsstorlekar, skulle det vara möjligt att sänka 
läkemedelskostnader inom exempelvis slutenvården.  
 
Med tanke på de problem som finns med att dela tabletten, e.g. tabletten inte 
tas regelbundet, tabletter delas som inte är delbara enligt FASS, förskrivaren 
har inte informerad om ordination på delad tablett, så bör delad tablett inte 
ordineras i öppenvården om det inte är ett måste. Och det beror på det faktum 
att alla tabletter inte finns i lämplig styrka som tablett, alternativt att 
läkemedlet inte heller finns i någon annan beredningsform.  I slutenvården 
kan det vara ett alternativ till att minska utgifterna om delning kan ske på ett 
säkert sätt. I övriga fall bör en hel tablett i rätt styrka ordineras. 
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12 Bilagor 

Bilaga A Information om studentprojekt ”delade tabletter” 
Bilaga B Frågeformulär till kundintervju om delade tabletter 2018 
 
 
 
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 
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….. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Frågeformulär till kundintervju om delade tabletter 
2018 

 
 

Frågeformulär till kundintervju 
 

 

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

……........................................………… 
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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) 
 

  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 
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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? 
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Tack för Din medverkan! 
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