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Sammanfattning  

Bakgrund: Ordinationer med dosering som innebär att tabletter skall delas förekommer 
på 10 % av alla recept i Sverige. Ordinationer med delade tabletter kan upplevas som ett 
problem hos patienten. Detta kan leda att följsamheten till sin medicinering påverkas 
negativt. Syftet med studien är att ta reda på hur apotekskunder upplever sin medicinering 
med delade tabletter.                               
 
Metod: Intervjustudie med apotekskunder, >18 år, som har en ordination med en dosering 
som innebär att tabletterna behöver delas.   
                                                 
Resultat: Av 412 inkluderade apotekskunder uppgav 30 % av studiepopulationen att de 
upplevde problem med delningen av tabletterna. Vanliga problem var att tabletterna var 
för hårda och svåra att dela, att det blir olika stora delar, att tabletterna går sönder/bli 
smulor/smådelar. 36 % angav att de använde någon form av verktyg för att klara av att 
dela sina tabletter. Majoriteten använde sig av kniv. 

Slutsats: Fastän 70 % uppgav att det inte var ett problem att dela tabletterna tyckte ändå 
majoriteten av dem att det skulle finnas en tablett i ”rätt” styrka så att de slipper dela. Om 
resultaten generaliseras till den del av befolkningen som de intervjuade kunderna 
presenterar, skulle ca 100 000 få en ordination på delade tabletter och av dessa skulle 
26 000-36 000 ha problem med tablettdelningen. 
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ABSTRACT 
 

Prescribing of dosages with split tablets occurs in 10 % of all the prescriptions in 

Sweden. Many patients may experience difficulties with these prescriptions. This can 

lead to reduce compliance to their medication. The aim with this work is to find out how 

pharmacy costumers (patients) experienced their medication with split tablets. 

The method used was an interview study which included patients over 18 years old who 

had a prescription with a dosage with split tablets. 

412 patients with experience of splitting tablets were included and 30 % indicated that 

they had problems with tablet splitting. Common problems were that the tablets were too 

heavy and difficult to share, different size-parts, that the tablets break apart and crumbles. 

36 % stated that they used some kind of tool to manage the splitting. The majority  used  

a knife.  

Although 70 % reported that it was not a problem to split the tablets, the majority prefer a 

tablet in the “right” strength so that they do not have to share. If the results would be 

generalized to the study population, around 100 000 would get a prescription of split 

tablets and 26 000-36 000 would have problems with tablet splitting. 
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BAKGRUND 
 

Bristen på följsamhet till läkemedel anses vara ett av de största problemen inom 

läkemedelsbehandling. Följsamheten till läkemedelsbehandling inom vården är ett stort 

problem. Ibland kan det vara upp till hälften som inte följer sin behandling (1). 

Följsamhet till förskriven terapi brukar kallas för ”compliance”. En ofta välkänd 

definition är följande: ” Graden av följsamhet anger i vilken utsträckning patientens 

beteende (då det gäller att ta medicin, följa diet eller förändra livsstil) överensstämmer 

med förskrivning eller hälsoråd”(1). Läkemedel, vars syfte är att förebygga, lindra och 

bota sjukdomstillstånd, kan ibland även ge upphov till problem, s.k. läkemedelsrelaterade 

problem. Ett läkemedelsrelaterat problem (LRP) definieras enligt internationell standard 

som: ”en händelse eller omständighet som inbegriper läkemedelsbehandling och som 

faktiskt eller potentiellt interfererar med önskat hälsoutfall” (2). 

 

Ordinationer på att tabletter måste delas kan leda till minskad följsamhet då kunden kan 

uppleva delningen som ett extra moment och besvärligt(3-5). Man har studerat > 600 000 

poster på recept som expedierats under en månad i Sverige och det visade sig att 

ordinationer med dosering som innebär att tabletter skall delas förekommer på 10 % av 

recepten(3) . 

 

 

Att ordinationer med delade tabletter upplevs som ett problem hos patienten har 

redovisats i flera studier. I en pilotundersökning som utfördes på receptkunder i Örebro 

uppgav 55 % av de kunder som hade erfarenhet av delning att delningen var ett problem. 

De problem kunderna upplevde vid tablettdelningen var att tabletterna var för hårda, 

svåra att dela eller smulades sönder. 45 % av dem använde sig av något verktyg och det 
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vanligaste var kniv (5). I en annan pilotundersökning visade sig att det var 48 % av 

apotekskunder som hade problem med delningen av tabletter (3). 

 

 

Andra studier, i bland annat Nederländerna, har visat att mellan 1/3 till 2/3 av patienter 

med dosering på delade tabletter upplever svårigheter med att dela sina tabletter. Två 

huvudtyper av negativa upplevelser var att tabletthalvorna inte fick samma storlek efter 

delning och den andra var svårigheten med att dela tabletten (6-8).Även om tabletterna 

hade brytskåra upplevde 55 % av kunderna svårigheter med delningen (5). Det 

förekommer att kunder delar tabletter som saknar skåra även om det innebär att 

avsaknaden av brytskåra gör tabletten svår och olämplig att dela (9). 

 

 

Tablettdelare, som finns att köpa på apoteket, kan vara ett hjälpmedel när tabletterna är 

svåra att dela eller inte är skårade men det har visats att det inte ger någon garanti att 

tabletten delas i två lika jämna halvor (10, 11). I en tysk studie, som inkluderade patienter 

med minst tre läkemedel, uppgav 49 % (432/832) att de delade tabletter men färre än 20 

% använde sig av tablettdelare (9). Ojämna halvor resulterar i variationer av doseringen, 

som kan leda till olämplig dosering med variation i effekt och säkerhet (10, 12). 

Doseringsnoggrannheten ska, enligt europeiska normer, vara ±15 % för fraktioner av 

tabletter(3). Flera studier har undersökt hur vikt och doseringsnoggrannhet varierar i 

tablett halvor (11, 13, 14). 

 

Ett annat problem som tablettdelning kan innebära för kunder att tabletten förlorar massa 

när tabletten smular (10). Det har visats sig att många tabletter förlorar mindre än 1 % av 

massan vid delning och anses av The European Pharmacopoeia vara acceptabelt (10, 13).  

 

Att kunden tar mer än den tänkta dosen kunde ses i 66 % av 442 rapporter i databasen 

Veterans Administration National Center for Patient Safety (15). I mer än hälften av 
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dessa rapporter fanns dosen tillgänglig som hel tablett. Vanligare missbedömningar var 

till exempel att kunden antog att tabletterna redan var delade eller att den delade tabletten 

inte var delad och att farmaceuten läser fel på ½ tablett (15). 

 

Fördelar av ordinationer med delade tabletter, har tidigare studier visat vara dos 

flexibiliteten, särskilt inom äldrevården och barnsjukvården, eftersom lämpliga styrkor 

sällan finns. Andra fördelar är att tabletthalvor är lättare att svälja och att det är 

ekonomisk fördelaktigt (9, 10, 16). Skillnaden i pris skiljer sig oftast inte mellan olika 

styrkor och då visats sig att man kan spara upp till 50 % genom tablettdelning (17).  I 

Sverige visade en studie, att i hälften av alla expedierade recept som hade en ordination 

som innebar att beredningen behövde delas, fanns det en godkänd styrka som motsvarade 

den ordinerade dosen (3). Den visade även att i ytterligare en tredjedel av fallen hade 

delningen kunnats undvikas om det istället ordinerats 2 tabletter av lägre styrka (3).  

 

Hanteringen av medicinering med delade tabletter kan försvåras med stigande ålder då 

synsvårigheter, fumlighet, tremor/skakningar med mera är vanligare och därmed minska 

följsamheten av medicineringen med delade tabletter (4, 10, 13, 18). En studie visade att 

av 120 äldre inneliggande på en akut geriatrisk avdelning kunde 87 (73 %) inte dela sin 

tablett. Synförmåga och mini mental test hade signifikant inverkan på förmågan att dela 

tabletter (18). 

 

SYFTET 
Syftet med studien är att ta reda på hur apotekskunder upplever sin medicinering med 

delade tabletter. 
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METOD OCH MATERIAL 
 

En intervjustudie utfördes på kunder av 12 olika receptariestuderande på 12 följande 

apotek;  

Apoteket Ödlan, Bromölla; Apoteket Korpen, Göteborg; Apoteket Svanen, Göteborg 

Apoteket, Lärkan, Karlskoga; Apoteket Örnen, Karlstad; Apoteket Lejonet, Luleå; 

Apoteket Sta Ragnhild Södertälje; Apoteket Lejonet, Vetlanda; Apoteket Tranan, 

Vänersborg; EA Falun; Apoteket Sundet, Kalmar; Apoteket Vargen, Karlstad   

Intervjuerna utfördes mellan den 1-26 februari 2010 (måndag–fredag), på kunder med 

recept på ett läkemedel med en dosering som innebar att den förskrivna styrkan på 

tabletterna behöver delas och som lämnat informerat samtycke till intervjun. 

 

Inklusionskriterier var apotekskunder ≥ 18 år som hämtar ut läkemedel på recept till sig 

själva samt ombud som hämtar ut läkemedel på recept för patient ≥ 18 år och som hjälper 

patienten med läkemedelshanteringen. Exklusionskriterier var apotekskunder som inte 

lämnar informerat samtycke till att bli intervjuad, apotekskunder < 18 år samt 

apotekskunder som är ombud för patienten och som inte hjälper patienten med 

läkemedelshanteringen.  

 

Kunderna, som uppfyllde inklusionskriterierna, informerades i samband med 

receptexpeditionen av apotekspersonal om att det fanns en receptariestudent på plats som 

deltog i en undersökning med delade tabletter och tillfrågades om samtycke till intervju, 

se bilaga 1. De kunder som ville delta intervjuades på plats eller efter överenskommelse.  

Uppgifterna från intervjuformuläret fördes över till en databas (Microsoft Excel 

kalkylark), se bilaga 3. 

Alla uppgifter registrerades anonymt. Inga uppgifter som kan härledas till enskild individ 

registrerades. De enda uppgifter om individen som registrerades är patientens födelseår 
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och kön, språk som talas i hemmet samt uppväxtland för de som talar ett annat språk än 

svenska i hemmet samt läkemedel med ordination med en dosering som innebär att 

tabletterna behöver delas. 

 

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

receptkunderna på apotek, med receptordination som innebar att tabletter behöver delas, 

är ombud för patienter som inte hjälper patienten med läkemedelshanteringen. Det 

beräknades även att en 1/3 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 och att 10 % av dessa har en dosering som innebär att 

tabletterna behöver delas. Detta motsvarade att ca 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 2/3 är kvinnor och 1/3 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 %  konfidensintervall), 

p = procent som väljer ett alternativ, uttryckt som decimal (0.5 användes för beräkning av 

studiestorlek), 

ss = studiepopulationens storlek. 
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Cirka 50 % av kunderna i en tidigare studie uppgav att de har problem med att dela 

tabletterna och följa ordinationen. 400 intervjuer skulle då ge en precision med ett 

konfidensintervall på 95 % ,d.v.s .720 intervjuer ger en tillfredställande marginal för 

totalpopulationen. 

 

Skillnader i proportioner mellan olika grupper för dikotoma variabler beräknades med 

Fisher´s exakta test. Konfidensintervallet för precisionen i mätningen beräknades enligt 

formeln ovan (beräkning av studiestorlek). 

 

Det utfördes även en bortfallsanalys genom att varje student på sitt apotek gick igenom 

ordinationsjournalerna för tre slumpmässigt utvalda dagar. Uppgifter om kunder med 

ordination på läkemedel som innebar en dosering med delade tabletter antecknades ner 

såsom födelseår, kön samt läkemedels namn och dosering. Dessa uppgifter jämfördes 

sedan med studenternas insamlade data.  

 

Litteratursökningen har gjorts via databasen WWW.PUBMED.COM, GOOGLE 

SCHOLAR samt Elin. Sökorden som användes var en kombination av split tablets, 

splitting tablets, half tablets, compliance samt invandrare och ohälsa/hälsa. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.pubmed.com/�
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RESULTAT 
 

Totalt tillfrågades 572 patienter, 383 kvinnor och 189 män om informerat samtycke till 

att bli intervjuade och av dessa intervjuades 474 patienter. Anledningar till att intervjuer 

inte gick att genomföra fastän apotekskunden gett informerat samtycke kunde bland 

annat vara att apotekskunden inte hade tid, inte ville delta eller att apotekskunden var 

ombud. 

 

572 apotekskunder 
tillfrågades  

       

 

483 apotekskunder 
gav sitt samtycke 

       

 

474 apotekskunder 
intervjuades 

       

 

 

 

 

   Figur 1 Flödesschema över inkluderade apotekskunder 

 

457 av de 474 apotekskunder som intervjuades hämtade ut sin egen medicin och 17 var 

ombud. Totalt inkluderades 72 % av de tillfrågade apotekskunderna vilket motsvarar 412 

apotekskunder, figur1. Av de inkluderade apotekskunderna i studien var 68,7 % kvinnor 

och 31,3 % män. 

 

412 apotekskunder 
med erfarenhet som 
inkluderades 
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De flesta (ca 60 %) som tillfrågades, var i åldersgrupperna 45-74 år. Majoriteten av dem 

var kvinnor, tabell I.  

 

Tabell I Ålders- och könsfördelning bland inkluderade apotekskunderna 

ÅLDERSGRUPP (ÅR) KVINNA MAN TOTALT  ANDEL (%) 

18-24 3 2 5 1,2 % 

25-44 31 13 44 10,6 % 

45-64 89 55 144 35 % 

65-74 72 30 102 24, 8  

75-84 67 22 89 21,6 % 

85+ 21 7 28 6,8 % 

Totalt 283 129 412 100 % 

 

Majoriteten av de inkluderade apotekskunderna hade haft en ordination på delade 

tabletter i > 2 år., tabell II. 

 

Tabell II Hur länge apotekskunderna har haft ordinationen med delade tabletter 

HAFT ORDINATIONEN 
HUR LÄNGE 

KVINNA MAN TOTALT ANDEL 
(%) 

>5 år 99 42 141 34,2 % 

1-2 år 33 18 51 12,4 % 

2- 5 år 76 35 111 27 % 

3 mån- 1 år 47 12 59 14,3 % 

Ca 1 år 11 11 22 5,3 % 

En gång tidigare 17 11 28 6,8 % 

Totalt 283 129 412 100 % 
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På frågan om det var ett problem att dela tabletterna svarade 123 (30,0 ± 4,4 %, 95 % CI) 

personer att det var problem att dela tabletterna, tabell III. I andelen som uppgett problem 

finns det inga signifikanta skillnader mellan könen. 

 

Tabell III Andel kvinnor resp. män som upplever problem med delningen  

ÄR DET PROBLEM ATT 
DELA TABLETTERNA? 

KVINNA  MAN TOTALT ANDEL 
(%) 

Nej 199 88 287 70 % 

Ja  83 40 123 30 % 

Totalt 282              128 410 100 % 

 

36,7 % uppgav att de använde någon form av verktyg för att klara dela sina tabletter, 

tabell IV. De olika verktyg som användes var tablettdelare, kniv, rakblad och sax. 38 av 

de 151 apotekskunderna som använder sig av verktyg vid delningen av tabletten använde 

sig av en tablettdelare som hjälpmedel. Majoriteten använde sig av en kniv. 

 

Tabell IV Hur apotekskunderna gör för att följa ordinationen 

 TOTALT ANDEL (%) 

Använder inget verktyg 244 59,2 % 

Använder verktyg1 151 36,7 % 

Delar inte 8 1,9 % 

Får hjälp med att dela 
tabletterna 

4 1 % 

Annat2 5 1,2 % 

Totalt  412 100 % 

1 T.ex tablettdelare, kniv, rakblad, sax 

2 T.e.x för hand eller med tänderna, olika sorters tänger och kniv 

 

Andra sätt att dela tabletterna var att dela dem med händerna eller med hjälp av tänderna. 

8 stycken av de inkluderade apotekskunderna uppgav att de inte delade alls sina tabletter. 
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Två av anledningar kunde vara att det var lättare att ta en hel tablett och att det inte 

hjälpte med en halv, enligt patienten själv. Andelen som har problem med delningen är 

större bland dem som använder verktyg än bland dem som inte tar hjälp av ett verktyg 

(p= 0,0001). 

 

Det uppgavs totalt 198 problem, tabell V. De vanligaste problemen var att tabletterna var 

för hårda och svåra att dela, att det blir olika stora delar, att tabletterna går sönder/bli 

smulor/smådelar, att delar av tabletterna sprätter iväg (ut på golvet) samt att tabletten inte 

har någon skåra för delning. 

 

Tabell V De fem vanligaste problem som apotekskunder upplever vid tablettdelning  

UPPLEVDA PROBLEM ANTAL ANDEL (%) 

Tabletterna är hårda och svåra att dela 51 25,8 % 

Det blir olika stora delar vid delningen 37 18,7 % 

Tabletterna går sönder/blir smulor/små 
delar vid delning 

29 14,6 % 

Delarna av tabletterna sprätter iväg(ut på 
golvet) 

23 11,6 % 

Tabletten har ingen skåra för delning 14 7,1 % 

Annat 44 22,2 % 

Totalt 198 100 % 

 

 

Dessa problem utgör tillsammans nästan 80 % av de problem som apotekskunder angivit. 

Andra problem kunde vara bland annat vara att kunden hade problem med händerna, att 

tabletterna var för små, problem med synen eller något problem som hade med 

tablettdelaren och skåran att göra. 
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Av alla tillfrågade finns det data för 470 apotekskunder om vilket språk de talar i 

hemmet. Av dessa uppgav 16 personer (3,4±1,6 %, 95 % CI) att de talade något annat 

språk än svenska i hemmet, tabell VI. Det var finska och engelska som var de vanligaste 

hemspråken. Andra språk som uppgavs var bulgariska, spanska, polska, norska och hindi. 

Av dessa var det endast 12 stycken som hade erfarenhet med dosering på delade tabletter. 

 

Målpopulationen bestod av 389 apotekskunder med 404 läkemedelsordinationer. Av 

dessa var det 80 (20,6 %) apotekskunder som tillfrågades om informerat samtycke till att 

bli intervjuade. Det var 309 apotekskunder som inte tillfrågades, vilket ger ett bortfall på 

79,4 % 
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DISKUSSION 
 

30 % av studiepopulationen uppgav att de upplevde problem med delningen av 

tabletterna. Likvärdiga resultat har påvisats i tidigare studier, både i Sverige och bland 

annat Nederländerna.(3, 5, 6, 9) Läkemedelsanvändningen med delade tabletter visade sig 

vara vanligare hos kvinnor än hos män i denna undersökning. Detta har även visat sig i 

tidigare studier.(3, 5, 9, 10) 

 

Ca 38 % av de som hade erfarenhet sedan tidigare använde sig av någon form av verktyg. 

De verktyg, som användes för delningen av tabletten, var tablettdelare, rakblad, kniv, sax, 

tänderna, olika sorters tänger och händerna. De vanligaste problemen med delningen var 

att tabletterna är hårda och svåra att dela, att tabletthalvorna blev olika stora och att 

tabletterna smulade vid delning. Dessa problem har visat sig vara vanligast i tidigare 

studier.(3, 5, 7, 10) 

 

Studien visar att många av de inkluderade apotekskunderna har svårt med delningen av 

sina tabletter. Fastän 70 % uppgav att det inte var ett problem att dela tabletterna tyckte 

ändå majoriteten av dem att det skulle finnas en tablett i ”rätt” styrka så att de slipper 

dela.  

 

En svaghet i denna studie är det stora bortfallet. Det är ca 80 % av apotekskunder med en 

ordination på delade tabletter som vi inte fick möjlighet att samtala med och fråga om 

informerat samtycke till intervjun. En orsak till det stora bortfallet kan vara att 

intervjuarna och apotekspersonal inte förstod riktigt hur rekryteringen skulle gå till i 

början. En annan orsak kan ha varit att apotekspersonalen glömde bort eller inte hade tid 

att fråga inkluderbara kunder om undersökningen. I vissa fall kan det ha varit 
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kommunikationsproblem såsom språksvårigheter eller om kunden varit mycket sjuk som 

gjort att apotekspersonal inte valt att berätta om undersökningen. 

 

Validiteten i apotekskundernas svar kan ha påverkas av att intervjun genomfördes på 

apoteket där apotekspersonal och/eller andra kunder kunde höra vad som sades och på så 

sätt påverkat den intervjuade kundens sätt att svara. Det kan också ha influerats av att 

apotekspersonal började informera mer om delning och tablettdelare jämfört med innan 

undersökningen. Kundens svar kan även ha påverkats av det faktum att ju längre en 

person haft ett läkemedel och desto mer vänjer sig vid den inte ser problemen fast de 

fortfarande kan existera. Kundens brist på tid kan även ha haft inverkan på svaren. 

 

16 apotekskunder (3,4±1,6 %, 95 % CI) hade svenska som 2:a språk av totalt 470 

tillfrågade apotekskunder. Detta tyder på att apotekskunder som talar ett annat språk i 

hemmet är underrepresenterade i studien. En avgörande orsak till detta kan vara 

kommunikationssvårigheter mellan personal och kund när en kund talar ett annat språk 

och att det varit ett hinder för farmaceuten att informera kunden om undersökningen.  

 

Styrkor i studien är dess storlek och dess spridning i Sverige, från Norrbotten till Skåne. 

Olika typer av apotek, tre expeditionsapotek och nio centrumapotek som ingick i studien 

kan vara en fördel då dessa apotek besöks av olika apotekskunder. Intervjuundersökning 

istället för enkäter kan vara en fördel då man som intervjuare kan ställa motfrågor om 

man ser att kunden inte förstår men samtidigt får kanske inte kunden den tid den behöver 

för fundering kring delade tabletter. En svaghet i studiens metod är att den är beroende av 

apotekspersonalens engagemang. För att undersökningen ska fungera bra måste alla 

parter, intervjuaren och apotekspersonal visa intresse för undersökningen. 
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 De apotek som ingår i studien och studieperioden motsvarar ca 1/175 av den totala 

expeditionsvolymen under 2009. Ca 100 000 apotekskunder skulle få en ordination på 

delade tabletter om studiens resultat generaliseras till den del av befolkningen som 

studien utgör och av dessa skulle ca 26 000- 36 000 ha problem med tablettdelningen.  

 

 

Problemet med delningen av tabletter kan minskas genom bättre information från 

apotekspersonalen. De måste bli bättre på att informera sina kunder om hur de ska gå till 

väga för att underlätta delningen. För att lättare nå patienter/ kunder med ordination på 

delade tabletter måste det också finnas mer information om tablettdelning på apoteken 

och hälsocentraler t.ex. broschyrer och informationsblad. 

 

 

Förslag till fortsatta studier är att undersöka djupare om hur stort problemet med delade 

tabletter är hos patienter som har ett recept på läkemedel med en dosering som innebär att 

den förskrivna styrkan behöver delas, vad det kan få för konsekvenser och se om det kan 

kopplas samman till andra problem. Fortsatta studier skulle kunna undersöka varför 

läkarna skriver ut recept på läkemedel med en dosering som innebär att tabletten måste 

delas när det kan finnas en godkänt styrka som motsvarar den ordinerade doseringen. 
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SLUTSATSER 
 

Studien visar att många inkluderade apotekskunderna har svårt med delningen av sina 

tabletter. De vanligaste problemen med delningen var att tabletterna är hårda och svåra att 

dela, att tabletthalvorna blev olika stora och att tabletterna smulade vid delning 30 % 

upplever att delningen av tabletterna är ett problem. Fastän 70 % uppgav att det inte var 

ett problem att dela tabletterna tyckte ändå majoriteten av dem att det skulle finnas en 

tablett i ”rätt” styrka så att de slipper dela. Om resultaten generaliseras till den del av 

befolkningen som de intervjuade kunderna presenterar, skulle ca 100 000 få en ordination 

på delade tabletter och av dessa skulle ca 26 000-36 000 ha  problem med 

tablettdelningen. 
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Bilaga 1   Patientinformation 
2010-02-01/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. 

 

Carla Toro 

Farm ÅK 3     Anders Ekedahl, Docent 

Intervjuare     Projektledare 

      Forskning och Utveckling 

Apoteket AB 

anders.ekedahl@apoteket.se 
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Bilaga 2 Instruktion till apotekspersonalen och 
studenten  

 

Instruktion till expeditionspersonalen: 

När Du expedierar ett recept med en dosering som innebär att tabletter skall delas - dela 
ut den skriftliga informationen till kunden och be att hon/han läser igenom och tar 
ställning om studenten får intervjua henne/honom. 

Se till att patientens ålder och kön samt vilket läkemedel som har dosering med delade 
tabletter alltid blir ifyllt. Vid de tillfällen studenten är frånvarande – fråga om hon får 
ringa upp – skriv upp telefonnummer. 

 

Instruktion till studenten: 

Före öppningsdags samt före och efter lunch - se till att det alltid finns tillräckligt med 
upptryckta informationsblad att dela ut till kunderna i alla kanaler 
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Bilaga 3  Standardiserat intervjuformulär  

Frågeformulär 2010-02-01/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) 



25 

 

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?……………………………………………………………………………….. 
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c/Använder "verktyg" för att dela tabletterna 

- Använder tablettdelare    

- 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 
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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 

 

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)  
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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? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

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! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kalmar Växjö 
 
 
391 82 Kalmar 
Tel 0480-446200 
info.nv@lnu.se  
Lnu.se 
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