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Abstract 

Bakgrund: Många kunder tycker det är svårt att dela tabletter när de blir ordinerade 
att göra det och en orsak kan vara att tabletterna smulas sönder vid delning. 
Följsamheten kan påverkas negativt av att tabletterna smulas sönder. Cirka 10 % av 
kunderna i tidigare studier har fått kassera tabletter på grund av delningsproblem. 
Syftet med studien är att ta reda på i vilken utsträckning kunder upplever att 
tabletterna smulas sönder när de försöker dela dem samt vad kunden gör med 
smulorna. 
 
Metod: Intervjuer med apotekskunder, 18 år och äldre som har fått ett recept med 
dosering på delade tabletter expedierat. 
 
Resultat: Totalt intervjuades 475 av 572 tillfrågade apotekskunder. Det visade det sig 
att 174 apotekskunder har upplevt att tabletterna smular vid delning och att 29 
apotekskunder upplever smulning som ett problem. 93 apotekskunder samlar ihop 
smulorna och använder dem medan 80 apotekskunder slänger smulorna och delar en 
ny tablett.  
 
Konklusion: En stor andel, mer än 40 % av apotekskunder som talar svenska i 
hemmet och som delar tabletter, upplever att tabletterna smular men bara 7 % tycker 
att smulning är ett problem. Det som utmärker dem som upplevt att tabletterna 
smular är att en större andel använder verktyg för att dela tabletterna. Många samlar 
ihop och använder smulorna trots att osäkerheten kring hur mycket läkemedel de får i 
sig är stor.  
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SUMMARY 

In Sweden, about 10 percent of the prescriptions have a dosage with split tablets. 

Many patients have problems with breaking tablets into two or more parts as the 

tablet may crumble or break into many small pieces. The aim with this work is to 

examine to which extent patients experience crumbled tablets when trying to split 

tablets and what the patient does with the crumbles.  

 

In order to examine patients experience with crumbled tablets, interviews with 

patients who collected a prescription with a dosage with divided tablets in one of 

twelve pharmacies, were done. Included patients had to be 18 years or older.  

 

Of the 416 included patients with experience of splitting tablets, 123 had problems 

with tablet splitting and out of these 29 found the issue with tablets crumbling to be a 

problem. Overall, 174 patients experienced crumbled tablets. Patients, who didn’t 

experience crumbled tablets, were less likely to split tablets with a tool than patients 

who did experience crumbled tablets. 93 of 380 patients collected crumbles 

equivalent to half a tablet and consumed the crumbles while 80 patients discarded the 

crumbles (threw them away).  

 

Many patients use the crumbles instead of throwing them away even though it is 

difficult to tell how much of the drug you obtain with the crumbles. It seems as if the 

way you choose to divide the tablet (with or with out a tool) is affecting whether you 

experience crumbling or not. Most people don’t experience crumbling and of those 

who do only one out of six considers it to be a problem. In Sweden in whole the 

interviews give a slight estimate for how many patients the problem is persistent. In 

rough numbers it is estimated that 37- 47.000 had experienced crumbled tablets 

whereas 4.500-10.500 found it be a problem.  
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INTRODUKTION 

Läkemedelsrelaterade problem innebär problem både för patienten och för samhället 

(1).  Med ett läkemedelrelaterat problem menas en händelse eller en omständighet 

som involverar läkemedelsbehandling som faktiskt eller potentiellt förhindrar önskat 

behandlingsresultat (1). Det kan vara fysiska, psykologiska och/eller ekonomiska 

problem och ett exempel är bristande följsamhet till ordinationen (1).  Med 

följsamhet menas i vilken utsträckning patienten följer läkarens ordination. Vid en 

långvarig behandling är det endast en tredjedel av patienterna som använder 

läkemedel på det sätt som läkaren har förskrivit (2). Bristande följsamhet kan 

resultera i att patientens säkerhet riskeras och att behandlingsresultatet påverkas (3).  

Patienten kan drabbas av ökat lidande eftersom bristande följsamhet kan få negativa 

konsekvenser på patientens hälsa (4). Det i sin tur kan leda till ökat antal akuta och 

planerade sjukhusbesök, ökat antal sjukhusinläggningar, minskad produktivitet på 

arbetet, handikapp och död i förtid (4). Dessa faktorer påverkar både de direkta och 

indirekta kostnaderna för samhället och individen men även individens livskvalitet 

(4). Det finns många orsaker till bristande följsamhet till exempel glömska, praktiska 

problem, komplex medicinering eller samtidigt användning av många olika 

läkemedel (5, 6). Praktiska problem kan vara svårigheter med att öppna 

förpackningar och med att dela tabletter (6, 7). Att dela tabletter innebär i det här 

sammanhanget att en hel tablett delas i delar till exempel för att kunna ta ½ eller 1 ½ 

tablett men även för intag av andra andelar av en tablett. En ordination som innebär 

att tabletter måste delas kan bidra till minskad följsamhet bland annat på grund av att 

kunden upplever att det är för mycket arbete med att dela tabletterna eller för att det 

är besvärligt (3, 8, 9).  

 

 

Ordinationer som innebär att tabletter måste delas är vanligt och förekommer på 22-

24 % av recepten i Holland och Tyskland (10, 11). Den vanligaste anledningen till att 

apotekskunder delar tabletter är att deras förskrivare ordinerat det (10, 11). I Holland 

och Tyskland är det dock mellan 6-30 % av kunderna som delar tabletter på eget 

initiativ (10, 12). Skälen till att kunder delar tabletter på eget initiativ kan vara 

underlättad sväljning av tabletten och/eller modifierad dosering (12). I Sverige 
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studerades recept för vissa ATC-koder (över 600 000 poster) som expedierats under 

en månad och det var cirka 10 % av recepten som hade en ordination som innebar att 

beredningen behövde delas (3).  

 

 

Ett vanligt medicinskt fel som uppstår i samband med tablettdelning är att kunden tar 

mer än den tänkta doseringen, vilket avspeglas i att 66 % av 442 rapporter om 

tablettdelning i databasen Veterans Administration National Center for Patient Safety 

handlade om att kunden tagit för hög dos (9). En annan risk som kan uppstå är till 

exempel att farmaceuten läser fel på ½ tablett, att kunden antar att de hela tabletterna 

redan är delade och använder dem utan föregående delning. I USA där apoteken 

ibland delar tabletter före expeditionen kan ett annat fel inträffa nämligen att kunden 

antar att de delade tabletterna inte är delade och bryter dem ytterligare en gång vilket 

resulterar i ett för låg intag av den aktiva substansen (9). 

 

 

Tablettdelning kan innebära problem för kunden samt ge kunden negativa 

upplevelser (13). I en pilotundersökning var det 25 av 52 apotekskunder som hade 

problem med att dela tabletter (3). Vanliga problem är att tabletterna är hårda 

och/eller små samt svåra att dela, att det blir olika stora delar, att tabletten smular, att 

tabletten sprätter iväg, att kunden ofta får kassera tabletter samt att det är svårt att 

hitta delarna (3). Att tabletten smular innebär att tabletten går sönder i små korn eller 

att det blir alltför många delar av tabletten vid delning. Många kunder upplever att 

tabletterna är svåra att bryta även om tabletten har brytskåra (10). Till exempel visar 

en holländsk studie att 55 % av kunderna upplevde det som svårt att dela skårade 

tabletter (10). Om brytskåra saknas är tabletten svår och olämplig att dela men trots 

det förekommer det att kunder delar tabletter som saknar skåra (11, 14). Kundens 

förmåga att dela tabletter kan begränsas av synnedsättning, fumlighet (dålig 

fingerfärdighet), försvagad kognitiv funktion och försämrat minne (7, 9, 14-16). Det 

innebär att det särskilt för äldre kan vara besvärligt att bryta itu tabletter (17). I en 

studie med personer över 75 år som använde minst fyra läkemedel hade 36 % 

problem med att dela tabletter av dem som var tvungna att göra det (18). Ett annat 
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problem som kunder upplever med delade tabletter är att delarna blir olika stora (17). 

I en holländsk studie uppgavs olika stora delar som ett problem bland 28 % av de i 

studien ingående förskrivningarna (13). Förutom att kunden upplever de olika stora 

delarna som en kvalitetsdefekt som påverkar deras tilltro till läkemedlet samt 

följsamhet negativt så blir det variationer i doseringen (17). Det kan leda till fel i 

doseringen med variation i effekt och säkerhet som följd (8). Ytterligare ett problem 

som kunder upplever med tablettdelning är att tabletten förlorar massa i form av 

pulver eller fragment vid delningen, det vill säga att tabletten smular (17). Viktförlust 

i form av fragmentering eller pulverisering är en nackdel med tablettdelning eftersom 

en del av dosen förloras, kontaminering sker och en hälsofara för andra i 

omgivningen uppstår (17). Många tabletter förlorar mindre än 1 % av massan vid 

delning vilket anses acceptabelt (15, 17). 

 

 

Eftersom vikten varierar mer mellan tabletthalvor än mellan hela tabletter har flera 

studier undersökt hur vikt och doseringsnoggrannhet varierar i tabletthalvor (8, 15, 

19-24). Enligt europeiska normer ska doseringsnoggrannheten vara ±15 % för 

fraktioner av tabletter (3). Variationen kan emellertid vara stor, till exempel avvek 

dosen 9-37 % från den önskvärda dosen när äldre män delade tabletter med 

tablettdelare, och i en annan studie var det bara tre av elva läkemedel som var inom 

gränsvärdena för enhetlig vikt, det vill säga att tabletthalvorna varierade högst 6-10 

% från den teoretiska vikten (15, 19, 21, 22). Men i andra studier klarade majoriteten 

av de testade läkemedlen de uppsatta kraven på enhetlig vikt (15, 19). Små 

variationer i vikt och dosstorlek anses inte vara kliniskt relevant för merparten av 

läkemedlen (25). Då halveringstiden är lång i förhållande till doseringsfrekvensen 

påverkas inte steady state koncentrationen i lika stor utsträckning av en enskild dos 

(16). Om halveringstiden däremot är kort i förhållande till doseringsfrekvensen eller 

om läkemedlet har lågt terapeutiskt index ska försiktighet iakttas vid delning 

eftersom en liten variation i doseringen i dessa situationer kan påverka kliniska 

effektmått (26).  
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Många kunder upplever att det är svårt att dela tabletter när de får en ordination som 

innebär att tabletter behöver delas. Att det är svårt att dela tabletter kan ha många 

orsaker varav en är att tabletterna smular (17). Att tabletten smulas sönder vid 

delning kan påverka följsamheten negativt (24). Vid dålig delningsteknik och/eller 

vissa tablettegenskaper kan tabletten behöva kasseras på grund av att den smulas 

sönder (14). Cirka 10 % av kunderna som delar tabletter drabbas av 

smulningsproblematiken och tvingas slänga bort tabletter (25, 27). I en studie från 

USA hade 9 % av kunderna fått slänga bort tabletter 2-10 gånger den senaste 

månaden på grund av delningsproblem medan det i en annan studie var 11 % som 

fått slänga bort tabletter vid 1-2 tillfällen samt 5 % som fått göra det vid tre eller fler 

tillfällen (25, 27). I de fall tabletten inte smulas sönder helt bidrar smulningen till 

förlust av vikt och därmed förloras en del av dosen (17). När tabletter tvingas 

kasseras på grund av delningsproblem är det ett slöseri med läkemedel och det 

minskar de eventuella ekonomiska besparingar som kan göras (14). Ofta skiljer det 

inte mycket i pris mellan olika styrkor och då kan upp till 50 % sparas genom 

tablettdelning men besparingen kan motverkas om tabletten ofta måste kasseras (14, 

20, 28).  

 

 

Syftet med den här studien är att ta reda på i vilken utsträckning kunder upplever att 

tabletterna smulas sönder när de försöker dela dem samt vad kunden gör med 

smulorna. 

 

 

 

 

METOD OCH MATERIAL 

En litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Science Citation Index, 

Cinahl och ELIN för att se vad som redan är gjort inom området ”Delade tabletter” 

och särskilt när det gäller att tabletter smular sig. Flera olika sökord användes till 

exempel ”tablet”, ”pill”, ”split”, ”break”, ”divide” och ”crumble”. 
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För att ta reda på i vilken utsträckning kunder upplever att tabletter smular vid 

delning genomfördes intervjuer med apotekskunder som fått recept/ordination 

expedierat på ett läkemedel (tabletter) med en dosering som innebär att den 

förskrivna styrkan av tabletterna behöver delas. I samband med receptexpeditionen 

lämnades information om undersökningen, se bilaga 1, till apotekskunder och de 

tillfrågades om informerat samtycke till att bli intervjuade. De apotekskunder som 

inkluderades i studien skulle lämna informerat samtycke och vara 18 år eller äldre. 

Även ombud som hämtade ut läkemedel på recept för patient ≥18 år och som hjälpte 

patienten med läkemedelshanteringen inkluderades. Intervjuerna genomfördes på 12 

apotek i Skåne, Dalarna, Västra Götalandsregionen, Värmland, Småland, Norrbotten 

och Södermanland under vardagar (måndag till fredag) från och med 1:a februari 

2010 till och med 28:e februari 2010. Apotekskunder som var ombud och som inte 

hjälpte patienten med läkemedelshanteringen, apodoskunder och apotekskunder med 

recept på delade tabletter till djur exkluderades.  

 

 

Intervjuerna genomfördes av 12 farmaceutstudenter, en per apotek, efter ett 

standardiserat intervjuformulär, se bilaga 2. Intervjuerna genomfördes i samband 

med receptexpeditionen eller efter överenskommelse. Uppgifterna från 

intervjuformuläret fördes över till en databas (Microsoft Excel kalkylark). De 

överförda uppgifterna kontrollerades två gånger efter införandet, vid olika tidpunkter 

för att undvika fel i överföringen. Alla uppgifter registrerades anonymt. Inga 

uppgifter som kan härledas till enskild individ registrerades. De enda uppgifter om 

individen som har registrerats är apotekskundens/patientens födelseår och kön, språk 

som talas i hemmet samt uppväxtland för de som talar annat språk än svenska i 

hemmet samt läkemedel med ordination med en dosering som innebär att tabletter 

behöver delas. I de fall apotekskunden spontant svarade att det inte var några 

problem med att dela tabletter men det senare framkom att det fanns problem, som 

apotekskunden inte ansåg var problem men som är det ur en professionell synvinkel 
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justerades i databasen så problemen räknades med i datahanteringen. Svaren på de 

öppna frågorna grupperades i viss mån i efterhand för att enklare kunna hantera data.  

 

 

Baserat på tidigare erfarenheter med patientintervjuer på apotek beräknades att 50 % 

av receptkunderna på apotek, med receptordination som innebär att tabletter behöver 

delas, är ombud för patienter som inte hjälper patienten med läkemedelshanteringen. 

Dessutom beräknades att en tredjedel av apotekskunderna som tillfrågades om 

samtycke till att bli intervjuade tackade nej till att delta eller att intervjun inte var 

möjlig att genomföra därför att kunden inte talade svenska eller ett språk som 

intervjun kunde genomföras på. 

 

 

För ett apotek med ett kundunderlag på 300 receptkunder per vardag uppskattades att 

30 % av recepten är på tabletter.  Baserat på tidigare erfarenheter uppskattades att 

cirka 10 % av recepten på tabletter har en dosering som innebär att tabletterna 

behöver delas (3).  Detta motsvarade att cirka 10 receptkunder med en ordination 

med en dosering på delade tabletter expedierades per vardag, och att 3 kunder 

uppfyller inklusionskriterierna och kunde intervjuas per apotek och dag. Detta skulle 

motsvara att 20 dagar*12 apotek*3 kunder per dag och apotek = 720 kunder med 

ordination på delade tabletter intervjuades varav två tredjedelar är kvinnor och en 

tredjedel män. 

 

 

Konfidensintervallet för en skev fördelning (inte normalfördelad eller approximativt 

normal-fördelad population) beräknades med formeln        

            Z2 * (p) * (1-p) 
c2 =    -------------------- ; 
      ss 
c = konfidensintervall, uttryckt som decimal, 

Z = Z-värde (egentligen 1,96 för 95 % -igt konfidensintervall), 

p = procent som väljer ett alternativ, uttryckt som decimal (0,5 användes för 
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beräkning av studiestorlek), 

ss = studiepopulationens storlek 

 

Cirka 50 % av kunderna i en tidigare studie uppgav att de har problem med att dela 

tabletterna och följa ordinationen (3). Precisionen i mätningen (95 % -igt 

konfidensintervall) med 400 intervjuer skulle då vara 50 ± 5 %. 

 

 

Skillnader i proportioner mellan olika grupper för dikotoma variabler beräknades 

med Fisher´s exakta test. Endast data från intervjuade apotekskunder med erfarenhet 

av tablettdelning ingår i analyserna. De apotekskunder som inte antas ha erfarenhet 

är de apotekskunder som vid intervjutillfället inte hade haft ordinationen tidigare. 

Konfidensintervallet för precisionen i mätningen beräknades enligt formeln ovan. 

 

 

En bortfallsanalys genomfördes genom att ordinationsjournalerna på varje apotek 

gicks igenom för tre slumpmässigt utvalda vardagar. Dagarna valdes slumpmässigt ut 

för varje apotek och det var inte samma datum för alla apotek. I ordinationsjournalen 

finns uppgifter om alla recept som expedierats på apoteket det aktuella datumet. När 

ordinationsjournalen gicks igenom antecknades uppgifter om födelseår, kön, vilka 

läkemedel som har en dosering som innebär att tabletter behövde delas samt 

ordinationen/doseringen för de recept som hade en ordination som innebar att 

tablettberedningen behövde delas. Dessa uppgifter jämfördes sedan med hur många 

apotekskunder studenterna/intervjuarna fått samtala med de aktuella dagarna. I 

sammanställningen av bortfallsdata antogs apotekskunder födda samma år och med 

samma kön vara samma person om de stod efter varandra i databasen och var 

expedierade samma datum på samma apotek. 
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RESULTAT 

Enligt ordinationsjournalerna på de tolv i studien ingående apoteken för tre 

slumpmässigt utvalda vardagar bestod målpopulationen av 389 apotekskunder med 

404 läkemedelsordinationer, figur 1. Av dessa hade 20,6 % (80 av 389) 

apotekskunder tillfrågats om informerat samtycke till att bli intervjuade, vilket ger ett 

bortfall på 79,4%. De tillfrågade apotekskunderna hade tillsammans 83 ordinationer. 

Målpopulationen bestod av 64,0 % kvinnor och ungefär en tredjedel av hela 

målpopulationen var i åldern 45-64 år, tabell I. I tabell II visas ålders- och 

könsfördelning för de apotekskunder som har intervjuats under hela studieperioden. 

Det finns signifikanta skillnader i andelen som tillhör åldersgrupp 18-24 år (p=0,03), 

75-84 år (p=0,02) samt 85 år och äldre (p=0,02) mellan målpopulationen och den 

 

Målpopulation: 389 
apotekskunder 

80 apotekskunder 
tillfrågades 

309 apotekskunder 
tillfrågades inte 

 
 
Figur 1 Enligt ordinationsjournalerna på tolv apotek under tre 
slumpmässigt utvalda vardagar expedierades 389 apotekskunder 
med recept med dosering som innebär att tablettberedningen 
behövde delas. Figuren visar hur många av dessa apotekskunder 
som samtalade med intervjuarna på respektive apoteken. 

 

Tabell I Ålders- och könsfördelning bland de apotekskunder som utgör 
målpopulationen. Uppgifter är hämtade ur apotekens ordinationsjournal.  

Åldersgrupp 
(år) 

Antal 
kvinnor  

Antal 
män 

Antal 
okänt 
kön 

Totalt 
(antal) 

Totalt 
(%) 

18-24 9 5 0 14 3,6% 

25-44 29 21 2 52 13,4% 

45-64 69 57 4 130 33,4% 

65-74 64 25 0 89 22,9% 

75-84 49 14 1 64 16,5% 

85+ 29 11 0 40 10,3% 

Totalt 249 133 7 389 100,0% 
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intervjuade populationen. När det gäller andelen män och kvinnor, när de med okänt 

kön räknats bort, är det signifikanta skillnader mellan grupperna (p<0,05). I 

målpopulationen ingår 404 läkemedelsposter och i intervjupopulationen ingår 501 

läkemedelsposter, tabell III.  

 

Under hela studieperioden tillfrågades 572 apotekskunder, 383 kvinnor och 189 män, 

om informerat samtycke till att bli intervjuade, figur 2. Av alla tillfrågade finns data 

för 473 apotekskunder om vilket språk de talar i hemmet. Det var 16 personer (3,4 

±1,6 %, 95 % konfidensintervall (CI)) som talade något annat språk än svenska i 

hemmet. Finska och engelska var de vanligaste hemspråken bland dem som inte 

talade svenska i hemmet men även bulgariska, spanska, norska, polska och ett indiskt 

språk förekom. Skäl till att intervjuer inte genomfördes trots att apotekskunden gav 

informerat samtycke var att apotekskunden inte gick att få tag i, var tvungen att åka 

iväg innan intervjun påbörjats, inte ville delta, inte hade tid eller att apotekskunden 

var ombud. Av de 475 apotekskunder som intervjuades var det 457 apotekskunder 

som hämtade ut sin egen medicin och 17 apotekskunder som var ombud (data saknas 

för en apotekskund). Totalt inkluderades 72,7 % av de tillfrågade apotekskunderna 

vilket motsvarar 416 apotekskunder med 437 ordinationer på tabletter som behöver 

delas före intag. Vissa apotekskunder hade flera recept med ordination på delade 

tabletter som expedierades vid samma tillfälle vilket förklarar varför det är fler 

ordinationer än apotekskunder som ingår. Cirka 60 % av de inkluderade 

apotekskunderna var i åldern 45-74 år och majoriteten var kvinnor, tabell IV. 

Kvinnor utgör 69,0 % och män 31,0 % av de inkluderade apotekskunderna i studien. 

Det är signifikant större andel män i åldern 45-64 år jämfört med andra åldersgrupper 

Tabell II Ålders- och könsfördelning hos intervjuade apotekskunder. 
Data är insamlat under februari 2010. 
Åldersgrupp 
(år) 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Totalt 
(antal) 

Totalt 
(%) 

18-24 6 2 8 1,7% 

25-44 40 17 57 12,0% 

45-64 101 64 165 34,7% 

65-74 78 37 115 24,2% 

75-84 71 27 98 20,6% 

85+ 23 9 32 6,7% 

Totalt 319 156 475 100,0% 
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(p=0,01). Andelen kvinnor i åldersgruppen 75-84 år är signifikant större än andelen 

män (p=0,04).  

 

 

Apotekskunderna fick frågan om det var problem att dela tabletterna och 123 

apotekskunder (30,0 ±4,4 %, 95 % CI) upplevde att det var problem att dela 

Tabell III Hur läkemedelsposterna i 
målpopulationen och intervjupopulationen är 
fördelade med avseende på ATC-kodens tre första 
tecken. 

ATC-
kod 

Antal 
läkemedelsposter i 
målpopulationen 

Antal 
läkemedelsposter 
i den intervjuade 
populationen 

A02 0 2 

A07 1 1 

A10 3 2 

B01 2 9 

B03 1 1 

C01 10 14 

C02 0 1 

C03 11 18 

C07 35 57 

C08 5 6 

C09 21 45 

C10 7 11 

G03 2 3 

G04 2 1 

H01 1 0 

H02 15 12 

H03 11 18 

J01 1 2 

L02 0 1 

L04 1 1 

M01 3 4 

M03 3 0 

N02 21 12 

N03 6 7 

N04 12 12 

N05 174 197 

N06 54 62 

N07 1 1 

R03 0 1 

R05 1 0 

Totalt 404 501 
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tabletterna. Data från 6 apotekskunder huruvida de upplever problem eller inte 

saknas. Apotekskunder upplever problem med 127 av 430 läkemedel (29,5 ±4,3 

%, 95 % CI). Det är en signifikant skillnad mellan läkemedelsposter det upplevs 

problem med och läkemedelsposter det inte upplevs problem med när det gäller 

hur stor andel läkemedel ur ATC-kod N06 (Psykoanaleptika) utgör, 18,1 % 

572 apotekskunder 
tillfrågades 

483 apotekskunder 
gav sitt samtycke 

475 apotekskunder 
intervjuades 

470 apotekskunder  

416 apotekskunder 
med erfarenhet 
inkluderades 

89 apotekskunder 
gav ej samtycke 

8 apotekskunder 
intervjuades inte 

5 ombud som inte 
hjälpte patienten med 
läkemedelshanteringen 

54 apotekskunder 
som inte har haft 
ordinationen tidigare 

Figur 2 Flödesschema över inkluderade apotekskunder i studien 

Tabell IV Ålders- och könsfördelning bland apotekskunder 
inkluderade i undersökningen 
Åldersgrupp 
(år) 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Totalt 
(antal) 

Totalt 
(%) 

18-24 3 2 5 1,2% 

25-44 31 13 44 10,6% 

45-64 91 55 146 35,1% 

65-74 74 30 104 25,0% 

75-84 67 22 89 21,4% 

85+ 21 7 28 6,7% 

Totalt 287 129 416 100,0% 
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respektive 9,2 % (p=0,005). Även läkemedel ur ATC-kod N05 (Neuroleptika, 

lugnande medel och sömnmedel) utgör olika stor andel av antalet läkemedelsposter 

bland läkemedelsposterna det upplevs problem med (34,6 %) och bland 

läkemedelsposterna det inte upplevs problem med (44,6 %) (p=0,01). Totalt uppgavs 

195 problem, tabell V, varje apotekskund kunde nämna mer än ett problem. De 

vanligaste problemen var att tabletterna är hårda och svåra att dela (26,2 %), att det 

blir olika stora delar (19,0 %), att tabletterna går sönder/blir smulor/smådelar (14,9 

%), att tablettens delar sprätter iväg (11,8 %) samt att tabletten saknar skåra för 

delning (7,2 %). Tillsammans utgör de här problemen nästan 80 % av de problem 

som apotekskunder har uppgett. Det är inga signifikanta skillnader mellan könen i 

andelen som uppgett problem. Andelen som haft ordinationen längre än 5 år är större 

i gruppen som inte har problem jämfört med gruppen som har problem (p=0,02). 

Andelen som har problem med tablettdelning är större bland dem som använder 

verktyg än bland dem som inte använder verktyg för att dela tabletterna (p= 0,0001). 

Av dem som delar tabletter utan verktyg är det större andel som upplever problem 

som delar med tänderna än som delar med händerna (p=0,03). Det är större andel 

Tabell V Problem som apotekskunder upplever vid tablettdelning.  

Upplevda problem Antal* % 

Tabletterna är hårda och svåra att dela 51 26,2% 

Det blir olika stora delar vid delningen 37 19,0% 

Tabletterna går sönder/ blir smulor/små delar vid delning 29 14,87% 

Delarna av tabletterna sprätter iväg (ut på golvet) 23 11,8% 

Tabletten har ingen skåra för delning 14 7,2% 

Problem med händerna eller svårt att få bra grepp för delning 12 6,2% 

Tabletterna är små 12 6,2% 

Problem som rör tablettdelaren 6 3,1% 

Problem som rör skåran och dess utformning 4 2,1% 

Problem med synen 2 1,0% 

Jag måste be om hjälp att dela tabletterna 1 0,5% 

Blir för många delar (3 istället för 2) 1 0,5% 

Tidskrävande 1 0,5% 

Svårt att hålla reda på vilken tablett som ska delas (har flera 
läkemedel) 1 0,5% 

Halvan trillar ur förpackningen och måste kasseras 1 0,5% 

  195 100,0% 

*avser antalet problem, varje apotekskund hade möjlighet att uppge flera problem 
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som har problem när tabletterna delas med kniv än när de delas med tablettdelare av 

dem som delar med hjälp av verktyg (p=0,02). 

 

 

Det var 29 apotekskunder (7,1 ± 2,5 %, 95 % CI) som upplevde problem med att 

tabletterna smulade/gick sönder i småbitar. Totalt har 174 apotekskunder (41,8 ± 4,7 

%, 95 % CI) någon gång upplevt att tabletterna smular. Av dem är 71,8 % kvinnor 

och 28,2 % män, tabell VI. Det är ingen signifikant skillnad i andelen män och 

kvinnor som upplever smulning. Inte heller i någon av åldersgrupperna är andelen 

signifikant högre som upplever smulning än som inte gör det. I tabell VII visas vilka 

Tabell VI Ålders- och könsfördelning hos apotekskunder som 
har upplevt att tabletterna har smulats sönder vid delning. 
Åldersgrupp 
(år) 

Antal 
kvinnor  

Antal 
män 

Totalt 
(antal) 

Totalt 
(%) 

18-24 3 1 4 2,3% 

25-44 13 5 18 10,3% 

45-64 43 19 62 35,6% 

65-74 28 14 42 24,1% 

75-84 29 9 38 21,8% 

85+ 9 1 10 5,7% 

Totalt 125 49 174 100,0% 
 

Tabell VII Delningsmetoder som används av apotekskunder som upplevt att tabletterna 
har smulat.  

Delningsmetod* 
Totalt 
(antal) 

Totalt 
(%) 

Inte verktyg     

Jag sätter en nagel i tablettskåran och trycker. 1 0,6% 

använder tänderna – biter sönder tabletterna 11 6,2% 

Bryter tabletterna för hand 76 42,9% 
lägger tabletten på ett plant underlag med skåran upp och 
trycker 2 1,1% 

Delsumma 90 50,8% 

Verktyg     

Använder tablettdelare 15 8,5% 

Delar med annat verktyg 5 2,8% 

Delar med kniv 57 32,2% 

Delar med sax 6 3,4% 

Delsumma 83 46,9% 

Delar inte 2 1,1% 

Får hjälp med att dela tabletterna 2 1,1% 

Totalt 177 100,0% 
*En del apotekskunder uppgav mer än en delningsmetod 
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delningsmetoder som används av apotekskunder som råkat ut för att tabletterna 

smular vid delning. Andelen som använder verktyg är signifikant högre hos de 

apotekskunder som upplever smulning än bland dem som inte råkat ut för att 

tabletterna smular (p=0,002). Andelen som delar med hjälp av tablettdelare är lägre i 

gruppen som varit med om att tabletterna smular än bland dem som inte varit med 

om det (p<0,05). Av dem som delar utan verktyg är andelen som använder tänderna 

större hos apotekskunder som upplever smulning än bland dem som inte gör det 

(p<0,05). Av de 174 apotekskunder som varit med om smulning var det en större 

andel som upplevde problem med tablettdelning än bland de apotekskunder som inte 

upplevt att tabletterna smular (p<0,00001). Läkemedel ur ATC-kod N05 (64 poster), 

N06 (22 poster), C07 (20 poster) och C09 (19 poster) är de läkemedel som flest antal 

apotekskunder som upplevt smulning använder. Dessa fyra ATC-grupper utgör 

tillsammans cirka 70 % av de läkemedel som apotekskunder anger smular. Andelen 

läkemedel i N05-gruppen är lägre i smulningsgruppen än i gruppen som inte råkar ut 

för smulning (p=0,01). Inga andra ATC-grupper skiljde sig signifikant i andel mellan 

smulningsgruppen och gruppen som inte råkar ut för smulning.  

 

 

174 apotekskunder (41,8 ± 4,7 %, 95 % CI) har varit med om att tabletten smular vid 

delning (se figur 3) och av dem är det 93 apotekskunder som samlar ihop smulorna 

Vad apotekskunder gör med smulorna om tabletten smular vid 

delning

1%

46%
53%

Samlar ihop smulorna/delarna

och tar allt

Samlar ihop smulorna/delarna

så att det blir ungefär en halv

tablett

Slänger delarna och delar en ny;

Figur 3 380 apotekskunder svarade på frågan ”Om tabletterna går sönder/blir smulor – Vad gör du?” I 
diagrammet visas fördelning över vad de 174 apotekskunder som råkat ut för smulning gör med smulorna.
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så det blir ungefär en halv tablett, 80 apotekskunder som slänger smulorna och delar 

en ny tablett medan en apotekskund uppgav att om tabletten smular/går sönder tar 

kunden allt. Det är inga skillnader mellan män och kvinnor eller mellan olika 

åldersgrupper i andelen som slänger respektiver samlar ihop och använder smulorna. 

Av de 29 apotekskunder som tidigare uppgett att tabletten smular/går sönder finns 

data för 28 av dem om vad de gör med smulorna, figur 4. Det var 16 av 28 

apotekskunder som angett smulning som ett problem som samlade ihop smulorna så 

det blev ungefär en halv tablett medan 11 av 28 apotekskunder slängde smulorna och 

delade en ny. En apotekskund tar allt om tabletten smular/går sönder.  

 

 

 

 

DISKUSSION 

Sju procent av de intervjuade apotekskunderna upplevde att det var ett problem att 

tabletterna smulades sönder vid delning. Totalt hade 42 % av apotekskunderna råkat 

ut för att tabletterna smulade. Av 380 apotekskunder som svarade på frågan om vad 

de gör med smulorna om tabletten går sönder/smular var det 25 % som samlade ihop 

smulorna medan 21 % slängde smulorna och delade en ny tablett.  

Vad apotekskunder som upplever smulning som ett problem gör 

med smulorna

39%

57%

4%

Samlar ihop smulorna/delarna och

tar allt

Samlar ihop smulorna/delarna så

att det blir ungefär en halv tablett

Slänger delarna och delar en ny

Figur 4 Svarsfördelning över vad apotekskunder som upplever smulning som ett problem gör med 
smulorna när tabletterna går sönder/smular. Totalt visas svaren för 28 apotekskunder. 
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Det var cirka 42 % som angav att de upplevt att tabletten smulade. Det är en hög 

siffra som kan jämföras med att 26 av 140 förskrivningar (18,6 %) angavs smula i en 

holländsk studie (13). I den holländska studien ingick bara skårade tabletter medan 

någon sådan begränsning inte fanns i föreliggande studie. Den aktuella studien är 

också större än den holländska studien men båda använde sig av intervjuer för att ta 

reda på apotekskundernas upplevelser, dock hade den holländska studien inget 

standardiserat intervjuformulär. Den stora skillnaden mellan studierna är att andelen 

som upplevt smulning i den aktuella studien togs fram genom att fråga vad 

apotekskunderna gör med smulorna om tabletten smulas sönder medan den 

holländska studien inriktade sig på negativa upplevelser som kunder har av dåligt 

fungerade brytskåror vilket kanske kan förklara den större andelen som upplevt 

smulning i aktuell studie. Var sjätte person i föreliggande studie som upplevt 

smulning tyckte det var ett problem. Det motsvarar cirka 7 % av de intervjuade 

apotekskunderna och är i samma storleksordning som vad två tidigare studier 

rapporterat. I en studie från USA rapporterade 9 % (5 av 57 deltagare) att de fått 

slänga bort en tablett på grund av delningsproblem 2-10 gånger den senaste månaden 

(27). I en annan studie var det 12 av 109 deltagare (11 %) som vid 1-2 tillfällen fått 

kassera tabletter på grund av delningsproblem och 5 av 109 deltagare (5 %) som fått 

göra det vid tre eller fler tillfällen under en 6 månaders period (25). Det finns dock 

stora skillnader mellan föreliggande studie och dessa studier till exempel delade 

deltagarna tabletter med hjälp av en tablettdelare i de två andra studierna medan det 

bara var en av apotekskunderna som uppgav smulning som problem som delade med 

tablettdelare. I de andra studierna frågades efter om deltagaren fått slänga bort 

tabletter vilket utesluter de deltagare som samlar ihop och använder smulorna. Något 

som skiljer båda dessa studier från den aktuella är att de redovisar hur många som 

har fått kassera tabletter på grund av delningsproblem. Delningsproblem kan vara 

smulning men det kan också vara andra problem. Ytterligare en skillnad mellan den 

aktuella studien och studierna av Choe et al och Fawell et al är att i föreliggande 

studie har apotekskunder intervjuats medan deltagarna i de tidigare studierna har 

svarat på enkäter (25, 27). I den här studien finns heller ingen tidsaspekt med eller 
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hur många gånger apotekskunden råkat ut för att tabletterna smular. Vad 

apotekskunderna gör med smulorna om tabletten smulas sönder har inte hittats i 

litteraturen annat än ovan nämnda studier där cirka 10 % kasserar smulorna att 

jämföra med 21 % i föreliggande studie (25, 27). Jämförelser bör inte göras till dessa 

studier vad gäller vad kunderna gör med smulorna eftersom de tidigare studierna inte 

haft som syfte att undersöka vad kunden gör med smulorna. I föreliggande 

undersökning framkom 195 problem varav smulning stod för 29 problem och i 

pilotstudien bestod 7 av 41 problem av att tabletten smulade (3). Eftersom den andel 

som smulning utgör av problemen är likvärdig den i pilotstudien bekräftas resultatet.  

 

 

De negativa upplevelser som kunder har av att dela tabletter verkar vara mer 

relaterade till produkten än till personen enligt en tidigare studie (13). Några 

samband mellan olika ATC-koder och att kunden upplever att tabletten smular verkar 

inte förekomma i den här studiepopulationen. Därför verkar problemet inte vara 

produktrelaterat utan mer beroende av vilken delningsteknik som används. I 

litteraturen påpekas att delningstekniken påverkar resultatet av tablettdelningen (22). 

Några olika sätt att dela tabletter på som nämns i litteraturen är med tablettdelare, 

tänderna, händerna, rakblad, kniv, sax eller nagelklippare (11, 13, 21). I denna studie 

förekom delning för hand (bryta itu samt trycka itu), med tänderna, med kniv, med 

sax, med tablettdelare, med olika sorters tänger samt med rakblad. En studie av Teng 

et al uppmärksammade att delning för hand gav större variation i vikt och dos än 

delning med rakblad men däremot gav delning för hand mindre smulning och mindre 

förlorad massa än när rakblad användes (21). I vår studie var det bara en man som 

använde rakblad och han hade inga problem med tablettdelning. Men däremot var 

andelen som råkade ut för smulning högre bland dem som använde verktyg jämfört 

med dem som inte använde verktyg vid delning av tabletterna och andelen som bröt 

tabletter för hand var lägre i gruppen som hade upplevt att tabletterna smulade 

jämfört med gruppen som inte upplevt smulning vilket bekräftas av fynden som Teng 

et al gjorde (p<0,05).  
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Att enbart 29 av 174 apotekskunder nämnde smulning som ett problem kan bero på 

att det inte är så många som råkar ut för det ofta eller i stor omfattning. Om tabletten 

bara smulat en gång är det naturligt att kunden inte ser det som ett problem. En annan 

anledning till att så många svarade på vad de gör med smulorna trots att de inte 

angett smulning som ett problem kan vara att de svarade vad de skulle göra med 

smulorna om det någon gång hände att tabletterna smulade. Dock var det 206 

apotekskunder som svarade att det inte händer att tabletterna smular vilket talar för 

att frågan inte uppfattades som hypotetisk av alla apotekskunder. Det är över hälften 

(53,4 ± 7,4 %, 95 % CI) av dem som råkat ut för smulning som samlar ihop och 

använder smulorna istället för att kassera smulorna och dela en ny. Enligt litteraturen 

bör smulorna slängas eftersom osäkerheten kring dosen är stor (14). Anledningar till 

att kunden väljer att använda smulorna kan vara av ekonomiska skäl eller att 

tabletten inte smulas sönder helt utan bara lite grann.  

 

 

En begränsning i materialet är att bortfallet i studien är stort. Nästan 80 % av 

apotekskunderna som blev expedierade med ett recept med en ordination som 

innebär att tabletter behöver delas fick intervjuarna aldrig möjlighet att samtala med, 

för att fråga om informerat samtycke till intervjun. Bortfallsanalysen gjordes på tre 

slumpmässigt utvalda vardagar, men ger ändå en bra fingervisning om hur stort 

bortfallet är under hela studieperioden. Eftersom bara 16 apotekskunder talade ett 

annat språk i hemmet än svenska av totalt 473 apotekskunder, tyder detta på att 

apotekskunder som talar ett annat språk i hemmet, har valts bort i rekryteringen.  

Kanske på grund av svårigheter att kommunicera när personal och kund talar olika 

språk. Detta stärks av att det var 12 apotekskunder av 16, som talade ett annat språk i 

hemmet, som hade svenska som andra språk. När målpopulationen jämförs med den 

intervjuade populationen finns signifikanta skillnader mellan populationerna vad 

gäller andelen som tre olika åldersgrupper utgör (p<0,05). Detta har betydelse för 

resultaten eftersom vissa åldersgrupper blir överrepresenterade medan andra blir 

underrepresenterade. Tidigare studier har inte sett att personens ålder eller kön 

påverkar delningsresultatet vilket i så fall minskar betydelsen av skillnaderna för 

resultaten (13). Vidare är det också så att olika läkemedel är olika förekommande i 
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olika åldrar vilket kan medföra att vissa läkemedel blir över- respektive 

underrepresenterade. Inte heller detta behöver vara ett problem för resultatens 

generaliserbarhet eftersom en tidigare studie rapporterar att inte alla personer som 

delar tabletter ger samma omdöme för samma läkemedelsmärke (13). 

Studiepopulationen kan vara representativ för målpopulationen rent geografiskt 

eftersom deltagande apotek är spridda över hela Sverige. Studien genomfördes i 

februari då snöoväder drabbade så gott som hela Sverige vilket kan ha gjort att färre 

apotekskunder med egna recept besökte apoteken och att antalet ombud var något 

fler än vanligt. I och med omregleringen av apoteksmarknaden i Sverige öppnade 

nya apotek under studieperioden vilket också kan ha haft påverkan på hur många 

kunder som besökte apoteken som deltog i studien.  

 

 

Validiteten i apotekskundernas svar påverkas av det faktum att ju längre en person 

har haft ett läkemedel desto mer har personen vant sig vid att använda läkemedlet 

och hittat strategier för att klara av olika problem med till exempel tablettdelning. I 

och med att kunden vänjer sig vid problemen och hanterar dem på olika sätt slutar 

kunden uppfatta problemet som ett problem trots att problemet finns kvar. Det ses till 

exempel i resultatet där en större andel i gruppen som inte upplever problem har haft 

ordinationen över 5 år. Detta fenomen påverkar hur många som uppger att det är 

problem och även vilka problem som nämns. Validiteten i svaren påverkas också av 

hur intervjun genomfördes. Om intervjun genomfördes så andra kunder och/eller 

apotekspersonal kunde höra vad som sades så kan det ha påverkat vad och hur 

mycket apotekskunden valde att berätta. Det kan till exempel kännas pinsamt eller 

dumt att erkänna vissa problem eller beteenden. Kundens svar kan också ha 

påverkats av att kunden hade bråttom eller inte alltid tog sig tid att tänka efter innan 

han/hon svarade. En faktor som kan påverka resultatet och validiteten i kundens svar 

är att kunden svarade rent generellt och inte om just det läkemedlet som blivit 

expedierat vid intervjutillfället, till exempel kan det kanske vara olika problem med 

tabletter från olika tillverkare (generisk substitution). Det kan ha bidragit till att 

problem med många olika generiska läkemedel tillskrevs ett specifikt läkemedel. 

Även personalens beteende kan ha påverkats av att intervjuarna var på apoteken, så 
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kallade observationseffekter. När en person vet att hon/han är observerad beter 

hon/han sig annorlunda jämfört med om hon/han inte vore observerad. Dessa 

observationseffekter kan till exempel ha lett till att personalen började informera mer 

om delning och tablettdelare eller att de frågade kunderna om eventuella problem i 

större utsträckning än vanligt. En felkälla som inträffade under första veckan av 

intervjuandet på vissa av apoteken var att alla intervjuade apotekskunder inte 

tillfrågades om vad de gör med smulorna utan bara de som uppgett smulning som ett 

problem. Följande tre veckor fick alla apotekskunder som intervjuades frågan men 

det kan förklara den lägre svarsfrekvensen på just den frågan.  

 

 

En orsak till det stora bortfallet skulle kunna vara brister i kommunikation mellan 

intervjuarna och apotekspersonalen eller missförstånd kring hur rekryteringen skulle 

gå till. Andra skäl till att bortfallet blev stort kan vara att apotekspersonalen hade det 

stressigt och inte ansåg sig ha tid att informera om undersökningen, att 

apotekspersonalen glömde bort att fråga inkluderbara kunder om de ville vara med i 

undersökningen eller att personalen inte tänkte på undersökningen när intervjuarna 

inte var på plats på apoteket. I vissa fall då en apotekskund i ett senare skede skulle 

exkluderas (till exempel ombud som inte hjälper patienten med 

läkemedelshanteringen) kan apotekspersonalen ha resonerat att de inte behövde 

anteckna uppgifterna om födelseår, kön och läkemedel eller skicka vidare 

apotekskunden för samtal med intervjuaren då kunden ändå inte uppfyllde de 

uppställda kriterierna för att inkluderas. Dessa ”exkluderade” apotekskunder finns 

ingen information om och de kan inte urskiljas i ordinationsjournalerna varför 

bortfallet blir stort. Det är också möjligt att apotekspersonalen valde att inte berätta 

om intervjun när det fanns språksvårigheter och kommunikationsbekymmer mellan 

personalen och apotekskunden eller om apotekskunden var mycket sjuk eller inte 

verkade tillräknelig.  

 

 

Styrkor med den här studien är dess storlek och att den genomfördes på flera ställen i 

Sverige, från Norrbotten i norr till Skåne i söder vilket ger en spridning i landet och 
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minskar risken för regionala/lokala egenheter. En annan styrka är att det var olika 

typer av apotek som ingick, tre expeditionsapotek och nio centrumapotek eftersom 

det kan vara olika typer av apotekskunder på de olika apoteken. När det gäller 

metoden är det positivt att intervjuer genomfördes istället för att pappersenkäter 

delades ut eftersom intervjuarna kan ställa motfrågor för att få reda på mer detaljer 

om ett svar är otydligt eller om apotekskunden motsäger sig själv. En nackdel med 

intervjuer är att de som intervjuades inte känner att de har lika lång betänketid eller 

tid att fundera kring delade tabletter som om de skulle fylla i en enkät. Om 

apotekskunden får en enkät hinner han/hon förmodligen tänka igenom vad han/hon 

tycker om tablettdelning på ett annat sätt än när han/hon ska svara på frågor ”direkt”. 

En svaghet med metoden generellt är att den är beroende av personalen på apoteken 

för att fungera bra. Till exempel är rekryteringen beroende av apotekspersonalens 

engagemang och rekryteringen kan därför bli olika på olika apotek. Det kan också 

finnas skillnader i hur intervjuarna ställer frågorna. Hur en fråga betonas eller 

formuleras har betydelse för vilket svar som den som ställer frågan får. 

 

 

Studieperioden och de apotek som ingår i studien motsvarar cirka 1/715 av alla 

Sveriges apoteks expeditioner under 2009. Om studiens resultat generaliseras till den 

del av befolkningen som studiepopulationen utgör har cirka 100 000 apotekskunder 

en ordination på delade tabletter och cirka 26 000-36 000 apotekskunder skulle ha 

problem med tablettdelning. Det skulle innebära att ungefär 4500-10 500 

apotekskunder upplever det som ett problem att tabletterna smular när de försöker 

dela dem. Men det skulle kunna vara fler, omkring 37 000-47 000, som någon gång 

skulle ha upplevt att tabletterna har smulat vid delning. Det är många som någon 

gång har råkat ut för att tabletterna smular även om de flesta inte verkar se det som 

ett problem. Dock var smulning det tredje mest förekommande problemet som 

angavs av apotekskunderna i studien. Det visade sig också att andelen apotekskunder 

som uppgav att de hade problem med tablettdelning var signifikant större bland dem 

som upplevt smulning än bland de kunder som inte gjort det (p<0,00001). För att helt 

komma ifrån problemet med smulning borde tablettdelning undvikas men ibland är 

det ofrånkomligt och då är det viktigt att kunden informeras om bra delningstekniker 
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och att tabletterna är anpassade för att delas. Enligt litteraturen är till exempel 

avlånga tabletter lättare att dela än runda och för att underlätta delningen ska 

tabletterna vara tillräckligt stora och ha en djup skåra eller vara skårade på både 

ovan- och undersidan, vilket bekräftades av flera intervjuade apotekskunder (16, 17). 

 

 

Förslag till fortsatta studier är att undersöka problemet med smulning ytterligare för 

att konstatera hur stort problemet verkligen är och vilka konsekvenser det får och för 

att se hur sammankopplingen till andra problem ser ut. Var smulorna kasseras 

framkom bara i ett fall av 80 då en av apotekskunderna som slängde smulorna 

spolade ner dem. Fortsatta studier skulle kunna undersöka var tablettsmulorna 

kasseras någonstans (hushållssopor, spolas ner, lämnas in som överblivet läkemedel) 

och var de borde kasseras någonstans (särskilt viktigt för läkemedel med stor 

miljöpåverkan).  

 

 

 

 

SLUTSATSER 

Mer än 40 % av apotekskunderna, som delar tabletter, har upplevt att tabletterna 

smular vid delning och 7 % av apotekskunderna upplever det som ett problem.  25 % 

av apotekskunderna samlar ihop smulorna så det blir ungefär en halv tablett, medan 

21 % slänger smulorna och delar en ny tablett. Många apotekskunder samlar ihop 

och använder smulorna istället för att slänga dem trots att osäkerheten kring hur 

mycket läkemedel de får i sig är stor. Mer än hälften av de intervjuade 

apotekskunderna har inte råkat ut för att tabletterna smular, men av de som har gjort 

det, var det ungefär var sjätte som såg det som ett problem. Det är mellan 37 000 och 

47 000 personer som upplevt att tabletterna smular och cirka 4500-10 500 som 

upplever smulning som ett problem om resultaten generaliseras till den del av 

befolkningen som de intervjuade kunderna representerar. 
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Bilaga 1  Skriftlig information till apotekskunden 

2010-01-25/ae 
 
 

Information om undersökning om recept som innebär att tabletter 
behöver delas. 

 
 
Receptordinationer med en dosering som innebär att tabletter behöver delas är vanligt. 
I Sverige har ungefär 10 % av alla recept på tabletter en sådan dosering. Det har visat 
sig att det är vanligt med svårigheter att dela tabletterna och kunna genomföra 
medicineringen. 
 
För att få en bättre bild av svårigheterna med att dela tabletter görs just nu en intervju-
undersökning på flera apotek med patienter som har recept med en dosering som 
innebär att tabletter behöver delas. 
 
Vi undrar om Du kan tänka Dig att svara på några frågor om Dina erfarenheter av att 
dela tabletter. 
 
Alla som är involverade i undersökningen har tystnadsplikt enligt lagen för hälso- och 
sjukvårdspersonal. Alla uppgifter Du ger om dig själv och din läkemedelsanvändning 
och som samlas in i samband med undersökningen kommer att behandlas 
konfidentiellt. Undersökningens resultat kommer att presenteras så att enskild person 
inte kan identifieras. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst och utan vidare förklaring 
avbryta din medverkan utan att behöva motivera det. 
 
 
Jag har fått skriftlig och muntlig information om projektet och har förstått vad som 
förväntas av mig, och mina rättigheter vid deltagande. Jag deltar frivilligt. 
 
 
 
 
Sara Almqvist*    Anders Ekedahl, Docent 
Intervjuare    Projektledare 
    Forskning och Utveckling 
    Apoteket AB 
 
    anders.ekedahl@apoteket.se 
 
*Namnet på intervjuaren på respektive apotek 



 31 

Bilaga 2  Standardiserat intervjuformulär 

 

Frågeformulär 2010-01-28/ae 

Patient …………….. 

 

Frågeformulär till kundintervju om delade tabletter 

 

Samtycke till att bli intervjuad Ja    Nej 

 

Om Du har ont om tid nu, kanske jag kan få fråga Dig vid ett annat tillfälle. När skulle 

det passa Dig? Kan jag ringa upp Dig? (när och hur?) 

………………………………………………………………………………………… 

 

Bakgrundsdata 

 

Patient  ……………. Apotek ……………………………………….. 

 

1. Patientuppgifter (alltid)  

 

När är Du född? …………………… Kön:       Kvinna Man

 Okänt 

 

2. Är det din egen medicin (alltid) Ja   (gå vidare till fråga 5)              Nej  

 

3. Om nej  – vilken är Din relation till patienten/den som läkemedlet är ordinerat till? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Hjälper Du henne/honom med läkemedelshanteringen? Ja Nej 

 

Patientuppgifter (fortsättning) 
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5. Vilket språk talar ni i hemmet? …………………………(om svenska gå till 

fråga 8) 

 

6. Vilket är Ditt andra språk? ………………………… 

 

7. I vilket land är Du född?  ………………………… 

 

8. Vilket läkemedel har en dosering som innebär att tabletterna behöver delas? (om det 

är mer än ett läkemedel – en blankett för varje läkemedel) 

………………………………………………………………………………………… 

(namn, beredningsform, styrka och dosering) 

 

9. Hur länge har Du haft ordinationen med delade tabletter för "läkemedlet x ovan"?  

- har inte haft det tidigare (fortsätt med fråga 17) 

- en gång tidigare 

- ca 1 år 

- 1-2 år 

- 2-5 år 

- > 5 år 

 

10. Hur gör Du för att klara av att följa ordinationen? 

a/ Jag delar inte tabletterna.   

- Vad gör Du då?............................................................................................................. 

 

b/ Delar tabletterna utan verktyg 

- bryter av tabletterna för hand 

- använder tänderna – biter sönder tabletterna 

- lägger tabletten på ett plant underlag med skåran upp och trycker 

annat – vad?………………………………………………………………………… 

 

c/Använder "verktyg" för att dela tabletterna 

- Använder tablettdelare    
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- Delar med kniv 

- Delar med rakblad 

- Delar med sax 

- Delar med annat verktyg – vilket? 

……………………………………………………… 

 

d/ får hjälp med att dela tabletterna …….av vem …………………………………… 

 

11. Tycker Du det är besvärligt/ett problem/bekymmer med att dela tabletterna? 

 

Ja – fortsätt med fråga 12;   Nej – fortsätt med fråga 13; 

 

12. Vilka problem upplever Du?  (flera alternativ kan anges) 

- Tabletterna är hårda och svåra att dela; 

- Det blir olika stora delar vid delningen; 

- Tabletterna går sönder/ blir smulor/små delar vid delning – fortsätt med fråga 14; 

- Delarna av tabletterna sprätter iväg (ut på golvet); 

- Tabletten har ingen skåra för delning; 

- Jag måste be om hjälp att dela tabletterna; 

- Jag blir orolig för att jag inte får rätt dos;  

- Annat 

 

13. Vad gör Du med den del/de delar som blir över vid delningen? 

……………………………………………………………………………………… 

 

14. Om tabletterna går sönder/ blir smulor – vad gör Du? 

- samlar ihop smulorna/ delarna så att det blir ungefär en halv tablett 

- slänger delarna och delar en ny; 

- annat 
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15. Är tablettdelning ett hinder för att Du skall kunna följa ordinationen för Din 

medicinering? 

Nej  Ja  -  om ja på vilket sätt? 

 

- Jag blir orolig för att jag inte får rätt dos;  

- Annat 

………………………………………………………………………………………… 

 

16. Hur skulle Du vilja ha det? 

- att det fanns en tablett i ”rätt” styrka på tabletterna så jag slipper dela; 

- skulle hellre ta flera tabletter och slippa dela; 

- delar hellre än tar flera tabletter; 

- annat – Vad? 

 

17. Har Du fått någon instruktion om hur Du kan dela tabletterna? 

 

Ja          - av vem?....................................... Nej (fortsätt till fråga 19)  

 

18. Vilken instruktion har Du fått (hur har man sagt att Du skall gå tillväga?) 

- att tabletterna är skårade; 

- att det finns tablettdelare;      (om ja – hoppa över fråga 19) 

- demonstration och instruktion hur jag skall dela tabletterna; 

- annat – vad? 

………………………………………………………………………………………… 

 

19. Har Du fått information om att det finns en s.k. tablettdelare som säljs på apotek? 

Ja  Nej 

 

20. Vilken information/instruktion skulle Du vilja ha på apoteket? 

 

………………………………………………………………………………………… 
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21. Om det inte finns rätt/ styrka av tabletterna och inte går att undvika att dela 

tabletterna – skulle Du vilja att Apoteket delade tabletterna åt Dig före expedition? 

Ja  Hur mycket skulle Du vara beredd att betala för att få tabletterna 

delade?............ 

Nej   

 

22. Är det något Du undrar över/vill fråga om?  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för Din medverkan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
SE-391 82 Kalmar 
+46 480 446200 
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