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Sammanfattning 

Bakgrund: Ordinationer som innebär att tabletten måste delas förekommer på 10 % av alla ordinationer i 

Sverige. Ordinationer som innebär att tabletten måste delas uppfattas som besvärliga och svåra att följa av en 

del patienter och kan innebära att följsamheten i medicineringen blir sämre. Syftet med studien var att 

undersöka hur patienter upplever sin ordination med delade tabletter och hur patienten delar tabletten i 

praktiken. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det var någon skillnad mellan hur män respektive kvinnor 

delar tabletten. 

Metod: Intervjustudie med apotekskunder som har en läkemedelsdosering som innebär att tabletten måste 

delas. 

Resultat: Av 7119 kunder på 8 apotek var det 188 kunder som hade ordination på delad tablett. 171 deltog i en 

intervjustudie som gjordes för att undersöka vilka tabletter som delas, hur tabletten delas och om kunden 

upplever något problem med att dela tabletten. Studien visar att 49 % av respondenterna delade tabletten genom 

att bryta isär den med fingrarna. 31 % delade med kniv och endast 14 % använde tablettdelare. De läkemedel 

som delades mest frekvent var hjärt-kärl läkemedel och psykofarmaka. Dessa två grupper av läkemedel (ATC-

Kod C och N) utgjorde tillsammans 81 % av delade tablettordinationer. 24 % av de som delade tabletter uppgav 

att delarna inte blev lika stora och ytterligare 22 % uppgav att de var osäkra på om delarna blev lika stora. 

Hälften av respondenterna uppgav att de förvarade den resterande tablettdelen i en dosett. Det var 31 % som 

sparade tablettdelen i läkemedelsförpackningen. 

Slutsats: 70 % av respondenterna uppgav att de inte upplevde några problem med att dela tabletten. Endast 20 

% av respondenterna ville ha en tablett ”rätt” styrka.  
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Abstract 

 

Old studies shows that prescribing of medications with split tablets dosages occurs in 10 % 

of all presciptions in Sweden. The aim of this study was to find out if any changes has 

happened since the old studies and if patients still experience difficulties with split tablets. 

Another aim is to study if there are any diffrences between how men and women experience 

dosages with split tablets. 

The method used was an interview study. Patients included were people with prescriptions 

of split tablets and people who collected prescriptions that included dosages of split tablets 

for some other person. Customers with prescriptions for animals were excluded. 

171 patients with prescriptions of dosages with split tablets were interviewed. 34 patients 

experienced that they had problems with tablet splitting and of these patients were 68 % 

women. The most common problems were that the tablets were small and hard which 

resulted in different sizes of the tablethalfs and that the tablet crumbled. 49 % of the patients 

used their fingers to split the tablet into halfs. 31 % used a knife and 14 % used a 

tabletsplitter. 

The results of this study showed that 2,4 % of the prescriptions had a dosage with split 

tablets. The study shows that it is more common that women (65 %) split their tablets. 

Imovane 7,5 mg® is the most common tablet who is splitted. Most of the patients in this 

study have not considered any alternative to splitting tablets.  
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BAKGRUND 

 

I Sverige är läkemedel i tablettberedningar det vanligaste sättet att behandla sjukdomar. För 

de flesta är det enkelt att ta en tablett. Att det finns problem med läkemedelsanvändning har 

länge varit känt. Ett av de största problemen är följsamheten vid långtidsbehandling med 

läkemedel. Med följsamhet menas hur väl patienten följer läkarens ordination. Studier visar 

att bara hälften klarar att följa sin ordination fullt ut (1).  

När läkaren ordinerar halva tabletter kan det orsaka svårigheter för patienten att följa sin 

ordination. Ordinationer med en ½ tablett kan dessutom missuppfattas som 1-2 tabletter, 

både av patient och farmaceut, då kan doseringen bli helt felaktig. I boken Medical Errors 

finns flera exempel där farmaceuten misstolkat ordinationen ½ tablett som 1-2 tabletter (2). 

Ordinationer där doseringen kräver att tabletten måste delas är vanligt i Sverige. Ungefär 10 

% av förskrivningar på tablettberedningar är en delad tablett enligt tidigare studier (1). 

Många tabletter är svåra att dela, andra är helt enkelt inte avsedda att dela. Exempel på 

tabletter som inte ska delas är depotberedningar, enteroberedningar och munsönderfallande 

tabletter.  

Depottabletter är utformade så att läkemedelssubstansen frisätts långsamt i tarmen. 

Frisättningen kan ske genom att man överdragit tablettkärnan med en film (coating) som inte 

är vattenlöslig ex etylcellulosa. I filmen finns små porer som skapats genom att ett 

vattenlösligt ämne tillsatts t ex hydroxypropylcellulosa eller cellulosapolyetylenglykol, som 

löses ut när tabletten kommer i vattenfas. Andra sätt att tillverka depottabletter är att lägga 

substansen i en tablettkärna bestående av fettsyror, vax och högmolekylära alkoholer. 

Efterhand som tabletten eroderas frisätts substansen. Ett tredje system är att tabletter som 

sväller görs och läkemedelssubstansen får diffundera genom en gelfas som omger tabletten. 

Substanser med korta halveringstider och smala terapeutiska index blir ofta kandidater för 

depotberedningar. Det smala terapeutiska indexet är speciellt viktigt att det beaktas eftersom 

om en depottablett delas, gäller speciellt coatade tabletter, så ger det en snabb frisättning av 

en stor dos vilket kan orsaka dosberoende biverkningar. Depotberedningar kan också göras 

genom att ”coata ”pellets istället för hela tabletter, dessa tabletter går att dela (3). 
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De här typerna av beredningar leder till en jämnare plasmakoncentration och att läkemedlet 

inte behöver administreras så ofta. Vissa substanser hydrolyseras i sur miljö ex erytromycin. 

Ett sätt att skydda dem mot syran i magsäcken är att göra en enterotablett. Det är en 

filmdragerad tablett där filmen är syrabeständig. Ofta består filmen av olika polymerer som 

t ex ftalater eller schellack. Drageringen löses upp i basisk miljö när tabletten kommer till 

tolvfingertarmen. Även i detta fall kan pellets användas och dras över med syraresistent film 

och av dem stansa tabletter. Ett exempel är Losec Mups®. Dessa tabletter kan delas om 

filmen på pelletsen inte skadas. Munsönderfallande tabletter löser sig av saliven i munnen 

och är därför känsliga för fukt och smular lätt de är därför inte lämpliga att dela. 

Mönsönderfallande tabletter ska alltid förvaras i originalförpackning. 

En del tabletter är överdragna med ett skyddande hölje för att dölja smaken av 

läkemedelssubstansen. Delas tabletten kan den bli svårare att då smaken av 

läkemedelssubstansen exponeras i munnen. 

Form, tablettstorlek och om det finns brytskåra på tabletten har betydelse för hur lätt det går 

att dela tabletten. Tabletter som har en långsmal form och brytskåra upplevs som lättast att 

dela. Brytskåran kan designas så att tabletten blir lättare att dela, en så kallad Snap-Tab, 

skåran är utformad som ett ”V” (3). Runda små tabletter utan brytskåra upplevs svårast att 

dela. I en studier har det visats att de tabletter som har en diameter mindre än 7 mm är svårast 

att dela (3). 

Speciellt äldre personer upplever svårigheter med att dela tabletter (3, 4). Med ökande ålder 

ökar risken för sämre syn, fumlighet och sjukdom som innebär skakighet och stelhet i 

händerna. En studie utförd i USA där 120 patienter på en geriatrisk avdelning ingick visade 

det sig att 78 % inte kunde dela tabletten eller öppna medicinförpackningen (4). 

Halveringstiden för en läkemedelssubstans kan ändras vid sämre lever eller njurfunktion. 

Problem med nedbrytning och upptag av läkemedel kan uppstå vid högre ålder och 

noggrannheten vid dosering av läkemedel är då ännu viktigare (5). 

En del tabletter smular sig lätt och det är svårt att få två stycken lika stora tablettdelar. När 

tabletten smular sig kan det leda till att tablettvikten minskar. Risk finns då att patienten inte 

får i sig hela den ordinerade dosen. 
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Flera studier som jämför delning av tabletter med olika verktyg visar att tabletterna smular 

sig minst vid användning av tablettdelare (6, 7). Ibland smular sig tabletten väldigt mycket 

eller tabletten krossas i flera små delar vilket innebär att patienten måste dela en ny tablett 

för att vara säker på att få rätt dos läkemedel. 

För att dela tabletter använde patienterna olika verktyg som egentligen inte är avsedda för 

tablettdelning t ex kniv, sax eller tång (8-10). För att göra det lättare för patienter att dela sin 

tablett finns olika modeller av tablettdelare att köpa. 

En tablettdelare ger ingen garanti att tabletten delas i två lika stora halvor eller att tabletten 

inte smular men i många fall underlättas tablettdelning. Flera studier har gjorts där 

patienternas upplevelser av tablettdelare undersökts. 

En studie som gjordes i Saudi Arabien visade att skillnaden mellan de två halvornas 

substansinnehåll var 21.3 % vid delning med fingrar och 7.13 % vid delning med 

tablettdelare (9). En annan studie som gjordes i USA visade att 84 % tyckte att tablettdelare 

var lätt att använda (11). 

Många gånger kan delning av tabletter undvikas då det ofta finns en lägre styrka av tabletten. 

Ibland är det bättre att istället ta två tabletter av en lägre styrka för att administrera rätt dos 

(1). Läkemedelsbolagen vill av ekonomiska skäl ha få registrerade styrkor av redan 

befintliga läkemedel eftersom varje registrerad styrka kostar cirka 25 000kr/år i 

registeravgift (12). 

När det gäller ordinationer av läkemedel till barn kan det var svårt att undvika att tabletten 

måste delas då styrkor som är lämpliga för barn inte alltid finns tillgängliga. Äldre personer 

med sväljsvårigheter kan ibland med fördel dela tabletten. Tablettdelarna blir mindre och 

lättare att svälja. 

Ett annat problem är läkemedel med smala terapeutiskt index. Där är viktavvikelsen mellan 

tablettdelarna viktig (13). Smalt terapeutiskt index betyder att skillnaden mellan skadlig och 

verksam dos är mycket liten för läkemedlet. Två olika stora tablettdelar kan innebära 

olämplig dosering då läkemedelsinnehållet kan skilja mellan tabletthalvorna. En del 

läkemedel kan till och med bli toxiska om koncentrationen i plasma blir för hög. 
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Flera studier har gjorts avseende viktavvikelser och doseringsnoggrannhet där 

undersökningar av tablettdelarna kontrollerats. I en studie kontrollerades viktavvikelsen på 

tablettdelarna när Waran® delades. Resultatet visade att 11 av 30 tablettdelar av Waran® 

hade en större viktavvikelse än vad som är tillåtet enligt USP specification for drugcontent 

(9). Olika studier visar att doseringsnoggrannheten inte alltid uppfylls med ordinationer på 

delade tabletter. Enligt europeiska bestämmelser ska dosseringsnoggrannheten vara ± 15 % 

av medelvikten på tablettdelarna (14). 

Ibland kan patienter uppleva att ordinationer med delade tablettordinationer är mycket 

besvärliga. 

För att undvika svårigheten med att dela tabletten kan patienten ta en hel tablett eller en 

tablett varannan dag istället för den ordinerade dosen. Detta kan betyda olämplig dosering 

eller sämre effekt av läkemedlet. 

Koncentrationen av substans i plasma kan bli ojämn och det kan medföra sämre effekt av 

läkemedlet. Vid vissa läkemedelsordinationer är det väldigt viktigt att 

plasmakoncentrationen är jämn för att få bra effekt av läkemedlet. Halveringstiden för en 

substans kan ha betydelse när patienten struntar i att dela tabletten.  

En fördel med att dela tabletter kan vara att det innebär en kostnadsbesparing för patienten 

alternativt vårdgivaren. På vårdavdelningar kan det vara bra att ha så lite styrkor av ett 

läkemedel som möjligt i medicinskåpet. Färre styrkor minskar risken för att fel styrka ges 

till patienten vid dispensering och kassation av läkemedel minskar då det blir större 

omsättning med färre styrkor. Priset på de olika styrkorna av ett läkemedel är oftast väldigt 

lika dvs en högre styrka har samma pris som en lägre styrka. Ett exempel på en tablett som 

delas frekvent är Stilnoct® 10 mg, priset för 100 tabletter på 10 mg är 122: - och priset för 

100 tabletter på 5 mg är 118: -. Dubbelt så många doser fås till samma kostnad. Vårdgivaren 

kan köpa in en högre styrka av ett läkemedel vilket innebär att de kan få ut fler doser av 

läkemedlet till ett lägre pris och att det går att använda samma tablett till patienter med olika 

dos. En studie har utförts i Kanada för att påvisa eventuella kostnadsbesparingar genom att 

dela tabletten (15). 



 
 

9 

Studien baserades på de 200 vanligast ordinerade läkemedlen i Kanada. Studien visar att det 

var endast 15 av de läkemedel som ingick i studien där en kostnadsbesparing kunde påvisas 

genom att dela tabletten. Av de 15 läkemedel där en kostnadsbesparing kunde påvisas var 

flera de mest frekvent använda läkemedlen på vårdinrättningar. Studien visar en besparing 

på 50 % av den totala kostnaden för läkemedel. Detta sätt att köpa in en högre styrka av 

läkemedlet och dela tabletten är vanligt utomlands ex i USA och Kanada där många 

vårdinrättningar drivs i privat regi eller med bidrag från olika fonder(16). De nyare dyra 

psykotropiska läkemedlen är ett bra exempel på läkemedel där tablettdelning kan innebära 

en stor kostnadsbesparing (15). Exempel på psykotropiska läkemedelssubstanser som delas 

för att göra en kostnadsbesparing är risperidon där de lägre styrkorna 0,5 mg och 0,25 mg är 

mycket dyrare än 1 mg (17). 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att intervjua kunder som har en dosering på delade tabletter om hur 

de gör i praktiken när tabletten delas. Ytterligare syfte var att undersöka om det finns några 

skillnader mellan mäns och kvinnors tillvägagångssätt när tabletter delas. 

 

METOD 

 

Intervjustudie av kunder på apoteken gjordes från 2018-03-05 till 2018-03-18. 

Studien utfördes av sex stycken receptariestudenter på apoteken; Marieberggalleria Örebro, 

Hjärtat Brålanda, Hjärtat Fruängen, 3 olika Hjärtat Apotek i Norrtälje, Kronan i Karlsborg 

och Kronan i Eskilstuna. 

Kunder som rekryterades till studien var de som hade en ordination som innebar att de fick 

dela sin tablett. 
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Både kunder som hade haft en ordination sen tidigare och kunder med ny ordination ingick 

i studien. Apotekskunder som hämtade medicin till närstående och hjälpte dem med 

tablettdelning ingick också i studien. Kunder med djurläkemedel exkluderades. 

Farmaceuten och receptarieeleven informerade tillsammans kunderna om receptarieelevens 

examensarbete och frågade kunden om denne ville delta i studien.  

Kunden intervjuades av receptarieeleven, intervjun tog cirka 10 min/kund, alla svaren 

noterades i enkätblanketten. Varje kunds svar antecknades i en separat svarsblankett. 

Receptarieeleven kunde inte vara på plats på apoteket under hela öppettiden (11 timmar/dag) 

vilket innebär att en del kunder med ordination på delad tablett kan ha missats. Kunder som 

inte hade tid att svara vid apoteksdisken erbjöds att bli uppringda vid ett senare tillfälle. 

Enkäten innefattade elva frågor, se bilaga 1. Svaren på enkätfrågorna registrerades i 

dataprogrammet Excel. Beräkningar till tabeller och grafer gjordes med hjälp av 

pivoteringar. Alla respondenters svar registrerades anonymt. Läsbarhetstest av enkäten 

gjordes av receptariestudenterna på cirka 2-3 kollegor/person innan den används som 

underlag för intervju av kunden. 

 

RESULTAT 

 

BORTFALLSANALYS  

 

Under två veckor expierades 7 677 kunder med receptförskrivna läkemedel på de 8 apoteken 

där enkäten utdelades. 188 (2,4 %) recept innehöll ordinationer där tabletten behövde delas. 

171 kunder ställde sig positiva till att delta i undersökningen, 17 tackade nej. Apoteken i 

studien är lokaliserade i mellansverige. 2 av apoteken var vårdcentralsapotek, 6 apotek var 

centrum eller galleriaapotek. 6 av apoteken tillhörde Apotek Hjärtat och 2 Kronans apotek. 

Antalet heltidsanställda var i medeltal 7 personer med en spridning på 2,5–12 stycken. 
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Tabell 1. Antal respondenter fördelade på åldersgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta av de tillfrågade var i åldersgrupperna 60-99 år, 132 stycken (77 %) var över 60 

år. Endast 6 personer var under 20 år. Resultatet visar att tablettdelning är vanligast bland 

äldre patienter. Tablettdelning hos apotekskunder under 40 år var De flesta av de tillfrågade 

var i åldersgrupperna 60-99 år, 132 (77 %) var över 60 år. Endast 6 personer var under 20 

år. Resultatet visar att tablettdelning är vanligast bland äldre patienter. Tablettdelning hos 

apotekskunder under 40 år var endast 10 %. Det var nästan dubbelt så många kvinnor som 

män som delade tabletten. 

 

Tabell 2. Antal respondenter fördeladelade på kön och utbildningsnivå. 

 

 

 

 

Kvinna Man Totalsumma %

0-9 år 1 1 1%

10-19 år 3 2 5 3%

20-29 år 3 2 5 3%

30-39 år 4 3 7 4%

40-49 år 7 4 11 6%

50-59 år 7 3 10 6%

60-69 år 24 15 39 23%

70-79 år 32 21 53 31%

80-89 år 22 10 32 19%

90-99 år 8 8 5%

Totalsumma 111 60 171 100%

Åldersgrupper
Respondenter

Utbildnings- nivå Man Kvinna Total %

Grundskola 18 40 58 33,9%

Gymnasium 20 45 65 38,0%

Universitet/Högskola 22 23 45 26,3%

Okänd 0 3 3 1,8%

Totalsumma 60 111 171 100,0%
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Av respondenterna hade en tredjedel grundskola/gymnasium som utbildningsnivå och en 

fjärdedel högskola/universitet som utbildningsnivå. Av totalt 171 som intervjuades var 111 

kvinnor och 60 män. Det visar att det är fler kvinnor som har en ordination på delad tablett.  

 

Tabell 3. Antal respondenter som delar tabletter fördelat på hur tabletten delas. 

 

 

 

Av de 171 personerna som intervjuades var det 153 personer som delade sin tablett. 14 

personer hade nyinsatta tabletter och fyra personer delade inte tabletten. Alla svarande som 

inte delade tabletten utan istället tog den varannan dag var män. Det vanligaste sättet att dela 

tabletten var att bryta isär tabletten med fingrarna (49 %). 31 % av respondenterna delade 

tabletten med kniv av dessa hade 11 stycken provat andra sätt att dela tabletten på där det 

vanligast alternativa sättet att dela tabletten var att bryta isär tabletten med fingrarna (8 st.). 

14 % använde tablettdelare. 

 

Tabell 4. Andel respondenter som fick lika stora delar av tabletten vid delning. 

 

 

Bryter med fingrar Kniv Sax Tablettdelare Tänder Antal respondenter Procent

Bryter med fingrar 75 49% 4 2 6 23%

Delar med kniv 47 31% 8 1 2 11 42%

Tablettdelare 22 14% 5 1 6 23%

Delar med sax 6 4% 1 1 2 8%

Sockertång 2 1% 0 0%

Tänder 1 1% 0 0%

Summa 153 100% 9 10 1 4 2 26 100%

Alternativt sätt att dela tabletten
Antal respondenter ProcentFörstahandsval för att dela tabletter

Blev delarna lika stora Antal respondenter %

Ja 98 57%

Ja för att det finns skåra 3 2%

Ja ungefär 12 7%

Ja, oftast 5 3%

Nej 37 22%
Vet inte 16 9%

Totalsumma 171 100%
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101 (66 %) respondenter av 171 upplevde att de fick lika stora tablettdelar vid delning. 37 

(22 %) respondenter fick inte lika stora delar av tabletten och 16 respondenter var osäkra på 

om delarna blev lika stora. 17 personer uppgav att delarna blev ungefär lika stora. 3 personer 

tyckte att det var lättare att få två lika stora delar om tabletten hade brytskåra. Fler kvinnor 

än män upplevde att tablettdelarna inte blev lika stora vid delning, 16 % av kvinnorna mot 6 

% av männen. 

 

Tabell 5. Upplever respondenterna att det är ett problem att dela tabletten. 

 

 

 
 

 

120 (70 %) av respondenterna upplevde inte att det är något problem att dela tabletten. 

Endast 34 (20 %) av respondenterna upplevde att det är ett problem att dela tabletten av 

dessa var 23 (68 %) kvinnor och 11 (32 %) män. 111 respondenter var kvinnor och av dessa 

upplevde 23 (21 %) att det är ett problem att dela tabletten. 60 respondenter var män och av 

dessa upplevde 11 (18 %) att det är ett problem att dela tabletten. En person tyckte att 

tabletten blir lättare att svälja när den är delad.  

 

 

 

 

 

 

Är det besvärligt/ problem/ bekymmer att dela tabl. (ja/nej) Antal respondentert %

ja 33 19%

Ja, ibland 1 1%

Nej 120 70%

Nej, Bara i början, inte nu efter långtids användning 1 1%

Nej, tvärtom underlättar nedsväljning 1 1%

Ej svar 15 9%

Totalsumma 171 100%



 
 

14 

Tabell 6. Antal respondenter som delade tabletten fördelat på ATC-koder   

 

 

 

Den ATC-kod inom vilken flest respondenter (72,(43 %)) delade tablett var ATC-Koderna 

N05 och N06. Inom dessa ATC-Koder finns läkemedel mot oro, ångest, sömnstörningar och 

depression. Näst vanligast var ATC-kod C (62,(37 %)) läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom.  

ATC-koderna: C07, C09, N05 och N06 utgör tillsammans 65 % av de delade 

tablettordinationerna. C07 är betareseptorblockerande medel och C09 är medel som påverkar 

renin-angiotensin systemet. ATC-koderna N05 och N06 utgör tillsammans 42 % av de 

delade tablettordinationerna. N05 är neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel. N06 är 

psykoanaleptika.    

 

Kvinna Man Totalsumma %

A10 1 1 1%

B01 3 3 6 4%

C01 2 1 3 2%

C03 5 5 10 6%

C07 10 6 16 9%

C08 4 2 6 4%

C09 11 12 23 13%

C10 3 1 4 2%

G02 1 1 1%

G03 1 1 1%

G04 1 1 1%

H02 3 4 7 4%

H03 9 9 5%

J01 2 2 1%

M01 2 2 1%

N02 1 1 2 1%

N03 2 2 1%

N04 1 1 1%

N05 35 18 53 31%

N06 14 5 19 11%

R03 1 1 1%

R06 1 1 1%

Totalsumma 111 60 171 100%

ATC-Kod
Antal respondenter 
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Tabell 7. Hur länge har respondenterna haft ordination med delade tabletter. 

 

 

Av respondenterna var det 119 (70 %) som haft sin ordination med delade tabletter ≥ 1år dvs 

de respondenterna är vana tablettdelare. Av de som haft ordination längre än ett år var 70 

kvinnor och 39 män. 54 respondenter hade haft sin ordination ≤ 1 år. 9 (5 %) respondenter 

hade en nyinsatt ordination.  

 

Tabell 8. Skillnad mellan hur män och kvinnor delar sin tablett. 

 

 

Behandlingstid Antal respondenter %

Nyinsatt 9 5%
1-2 månader 5 3%

3-5 månader 12 7%
6-11 månader 18 11%
1 år 10 6%
2 år 20 12%
3 år 10 6%
4 år 4 2%
5 år 13 8%
6-10 år 24 14%
> 10 år 8 5%
Flera år 30 18%
Okänt 8 5%

Total 171 100%

Kvinna Man Totalsumma

Bryter med fingrar 42% 47% 44%

Kniv 27% 28% 27%

Tablettdelare 14% 12% 13%

Nyinsatt 7% 10% 8%

Sax 5% 0% 4%

Delar inte 2% 0% 1%

Sockertång 2% 0% 1%

Tar varannan dag 0% 3% 1%

Biter med tänder 1% 0% 1%

Totalsumma 100,00% 100,00% 100,00%

Använda verktyg vid delning 
% respondenter (N=171) 
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Vanligaste sättet att dela tabletten var att bryta isär den med fingrarna (44 %). En fjärdedel 

av tabletterna delades med kniv. Tablettdelare användes endast av 13 % av respondenterna. 

Enkätsvaren visade att det var en liten skillnad mellan hur män och kvinnor delar sin tablett. 

Det verktyget där det fanns en skillnad mellan könen var sax: 5,41 % av kvinnorna delar 

med sax medan motsvarande andel bland och männen var 0 %. Ingen av kvinnorna tar sin 

tablett varannan dag istället för att dela tabletten. 

 

Tabell 9. Hur respondenten skulle vilja ha det istället för att dela tablett. 

 

 

 

134 personer vet inte hur de skulle vilja ha det istället för att dela tabletten. 35 personer 

skulle vilja att det fanns en tablett i den styrka de är ordinerade av dessa var 24 (69 %) 

kvinnor och 11( 31 %) män. En person hade en delad tablettordination tillfälligt på grund av 

att rätt styrka var restnoterad. En person delade tabletten på grund av upptrappning av 

läkemedlet. 

 

DISKUSSION 

 

Av 7 700 kunder på nio apotek i mellansverige tillfrågades 188 som hade en receptordination 

på delad tablett ifall de ville delta i en enkätstudie som handlade om problem/möjligheter 

runt att dela tabletter. 171 kunder ställde sig positiva till att delta. Av dessa 171 respondenter 

uppgav 34 stycken (20 %) att de upplevde problem med tablettdelning. Av de 34 som 

upplevde att det var ett problem att dela tabletten var 23 kvinnor. 

Hur kunden skulle vilja ha det istället Summa

25 mikrogram tablett restnoterad 1

Ta en hel tablett i rätt styrka 35

Då det var i upptrappningsfasen delade jag tabletten men jag skulle vilja haft en tablett i rätt styrka och sluppit dela. 1

Vet inte 134

Totalsumma 171
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Äldre liknande studier som utförts i Sverige visar betydligt högre siffror (55 %) vad gäller 

patienters upplevda problem med att dela tabletten (18, 19). 

Jag tror att skillnaden kan bero på att mer generika expedieras nuförtiden och detta innebär 

att fler läkemedel inte kan delas enligt tillverkaren och att eventuell kostnadsbesparingen för 

kunden minskat med generika.  

Flera styrkor av de läkemedel som delades har registrerats t ex Levaxin® har flera styrkor 

registrerades nu än för 10-15 år sedan. 

171 personer med ordination på delad tablett besvarade enkäten. Av dem var det 153 stycken 

som delade sin tablett några tog tabletten varannan dag istället. Vanligaste sättet att dela 

tabletten var genom att bryta isär tabletten med fingrarna (44 %) och näst vanligaste sättet 

att dela tabletten var med kniv (27 %). Få respondenter använde tablettdelare (13 %). En 

tablettdelare kostar ca 75 kr vilket kan vara en orsak till att de är få som använder 

tablettdelare. Andra använda verktyg var exempelvis sax, tänder och sockertång. Imovane® 

7,5 mg är den tablett som delas mest frekvent. 

 

METODKRITIK 

Svagheter med studien är att alla utom ett apotek som ingick i studien var relativt små apotek 

med 2-9 anställda och endast ett apotek var större med 12 anställda. Apoteken var dessutom 

samma typ av apotek, centrumapotek och ett vårdcenteralapotek, vilket kan innebära samma 

typ av kundkrets. De sex apoteken ligger geografiskt nära varandra i södra Sverige. Inget av 

apoteken som ingick i studien är sjukhusapotek det kan vara orsaken till att de var få 

nyinsatta läkemedel i studien (14st). Resultatet kan troligen generaliseras på liknande apotek 

i resten av Sverige undantaget sjukhusapotek, som har fler kunder med nyinsatta ordinationer 

och tabletter som delas under kortare tid vid dostitrering. Det innebär att prevalensen av 

tablettdelning generaliserat på Sverigenivå kan vara en liten underskattning. En liten 

underskattning kan också ha utgjorts av att några kunder med delade tabletter missades i 

studien så den sanna prevalensen kan vara lite mer än 2,4 %. 
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Studien var relativt liten. 188 kunder tillfrågades och av dem var det 171 som ville ingå i 

studien. Liknande studier som genomförts tidigare har omfattat ett större antal kunder (1) 

eller ett mindre antal kunder (18, 19). 

Flera av apoteken som ingick i studien har långa öppettider på 10-11 timmar per dag vilket 

medförde att receptariestudenterna inte kunde närvara hela dagarna på apoteken. Detta kan 

ha gjort att kunder med delade tablettordinationer missades även om kollegor på apoteken 

var vidtalade att intervjua kunder med delade tablett ordinationer.  

Tjänstgörande farmaceut kan ha glömt bort enkäten eller varit för stressad för att hinna med 

intervjuer. En av receptariestudenterna missade en dag på grund av sjukdom och en student 

missade en dag på grund av internutbildning. Detta kan orsakat att kunder med delad tablett 

missats och detta kan ha medfört en underskattning av prevalensen av att dela tabletter. 

En del av enkätfrågorna kan varit lite otydliga eftersom de saknade svarsalternativ t ex frågan 

om hur kunden skulle vilja ha det istället. Jag upplevde att den frågan gjorde flera 

respondenter osäkra då de inte kände till vilka alternativ till att dela tabletten som fanns.  

Detta kan orsakat att svaren på frågorna blev lite otydliga och svårtolkade. 

En aspekt av studien som kan vara både en styrka och en svaghet var att kunderna 

intervjuades av apotekspersonal. Styrkan med detta sätt att intervjua är att om kunden inte 

förstod frågan kunde personalen förtydliga frågan. Nackdelen är att apotekspersonalen 

omedvetet kan ha påverkat kundens svar genom att börja informera om tablettdelning och 

eventuella alternativ till tablettdelning. 

En styrka med studien var åldersspannet på respondenterna som var stort. Åldersspannet 

reflekterar den åldersstruktur som finns bland läkemedelskonsumenter bra. En annan styrka 

med studien var att både personer som hade nyinsatt ordination på delad tablett och personer 

som haft ordinationen i upp till 45 år ingick. Detta innebär många olika erfarenheter av 

tablettdelning tillvaratogs hos respondenterna. En del respondenter var vana tablettdelare 

och en del respondenter var ovana tablettdelare. Vår studie hade en svarsfrekvens på 91 % 

vilket anses vara bra. Svarsfrekvens på en intervjustudier vanligtvis 75-85 % (20). 
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DISKUSSION RESULTAT 

 

I Sverige expierades 2017 6,62 miljoner recept på apoteken (21). Enligt vår studier var 2,4 

% av dessa recept en ordination på delad tablett om kunden hämtar ut läkemedlet fyra gånger 

per/år resulterar det i att 40 000 personer/år delar tabletten. Tidigare studier gjorda i Sverige 

visar en högre andel (10 %) ordinationer med delade tabletter. Ordination på delad tablett 

visade sig vara nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor. Av 171 respondenter var 111 (65 %) 

kvinnor och 60 (35 %) män. Detta visades även i de tidigare studier som gjorts i Sverige (18, 

19, 22). Kanske är några av orsakerna till att fler kvinnor delar tabletter att kvinnor i 

genomsnitt är mindre än män. Att en lägre dosering krävs eller att många läkemedel som 

delas är sömn- och lugnande medel som enligt läkemedelsverket oftare förskrivs till kvinnor 

än till män (23). En annan orsak till att kvinnor har fler delade tablettordinationer än män 

kan vara att kvinnor använder mer förskrivna läkemedel än män. Siffror från Socialstyrelsen 

(21) visar att 74 % av kvinnorna och 59 % av männen hämtade ut minst ett läkemedel under 

2017.  

Enligt studien uppfattade 101 respondenter att de fick lika stora tablettdelar vid delningen. 

De upplevde inte att en delad tablett påverkade följsamheten av läkemedelsbehandlingen 

negativt.  Många respondenter (134 stycken) visste inte hur de skulle vilja ha det istället eller 

hade inte tänkt på hur de skulle vilja ha det istället för att dela tabletten. Dessa svar tyder på 

att delningen inte är något stort problem för de flesta av respondenterna i vår studie. Det kan 

delvis förklaras med att respondenterna inte kände till alternativa lösningar istället för att 

dela tabletten. Av de 171 svarande i vår studie var det 34 personer som upplevde problem 

med att dela tabletten. 

Av dessa 34 respondenter var 68 % kvinnor och 32 % var män. Vår studie visar att kvinnor 

har betydligt mer problem med att dela tabletten än män. Tidigare studier tyder på att 

tablettdelning är ett större problem än vad vår studie visar, speciellt bland äldre kunder. 

Studier gjorda på äldre personer i USA och Kanada visar att patienter anser att tablettdelning 

är ett stort problem (78 %), de upplever också att problemen med att dela tabletter påverkar 

följsamheten i medicineringen (16). Det är lätt att slarva bort den återstående tablettdelen 

eller att glömma att ta den resterande tablettdelen. 
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De vanligaste upplevda problemen vid tablettdelning var att tabletten smulade sig, delarna 

blev olika stora, tabletten saknade brytskåra, tabletten var liten eller hård. Trots problem med 

dela tabletten var det endast 13 % i vår studie som använde tablettdelare. Flera studier gjorda 

i olika länder t ex Saudi-Arabien, USA m fl. visar att tablettdelare minskar problemet med 

smulande tabletter och att tablettdelarna skiljde sig mindre i storlek. I den Saudi-Arabiska 

studien jämfördes tablettdelar som är delade med tablettdelare och tablettdelar som brutits 

isär med fingrarna (8).  

Studien visar att när tablettdelare används varierar vikten mellan de två tabletthalvorna med 

15 % och om tabletten är isär bruten med fingrarna är viktvariationen mellan tabletthalvorna 

25 %. Studien visar också att skillnaden i verksam substans mellan tabletthalvorna är mindre 

med tablettdelare 7,13 % mot en skillnad på substansinnehåll mellan tabletthalvorna på 21,3 

% vid delning med fingrarna. Skillnaden i vikt och substansinnehåll kan vara viktig om 

läkemedlet har ett smalt terapeutiskt index. Det kan vara svårt att hålla en jämn koncentration 

av läkemedlet i plasma om skillnaden i verksam substans varierar för mycket mellan 

tablettdelarna. Vilket kan medföra att kan medför att läkemedelsbehandlingen påverkas och 

att dosberoende biverkningar uppstår.  

Kunderna i vår studie angav priset på tablettdelare som en orsak till varför de använde fingrar 

eller kniv för att dela tabletten. En tablettdelare kostar cirka 75: - vilket upplevdes som dyrt 

av kunderna. 

Det var 35 personer i vår studie som önskade att det skulle finnas en tablett i rätt styrka för 

att slippa dela tabletten. Respondenterna i vår studie upplevde få problem med att dela 

tabletter. 

Vår studie visar att de tabletter som delas mest frekvent (31 %) är läkemedel tillhörande 

ATC-kod N05. I ATC-kod N05 ingår neuroleptika och läkemedel mot oro och 

sömnsvårigheter. Imovane® 7,5 mg är den tablett som delas mest frekvent i vår studie. 24 

(15 %) av ordinationerna som innebar delad tablett av 171 var Imovane® 7,5 mg i vår studie. 

Styrkan 3,75 mg finns inte registrerad. Liknande studier som utförts tidigare i Sverige stöder 

vårt resultat angående frekvensen av delningen av Imovane® 7,5 mg (1). Detta tyder på att 

ett behov av Imovane 3,75 mg som registrerad styrka föreligger. En registrering av Imovane 

3,75 mg skulle innebära att ett stort antal ordinationer på delad tablett undveks.   
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Att tabletter delas kan ha ekonomiska fördelar då en högre och en lägre styrka av ett 

läkemedel ofta har ungefär samma pris. I många länder betalar kunden hela kostnaden av sin 

medicinering och då kan tablettdelning innebära en kostnadsbesparing för kunden. 

Vårdinrättningar av olika typer är ofta privata eller drivs med pengar från olika typer av 

bidragsgivare i många länder t ex i USA och Kanada. 

Där köps läkemedel i en högre styrka in, vilket medför att läkemedlet kan användas till fler 

patienter och en kostnadsbesparing görs. Flera studier har utförts i USA och Kanada där 

kostnadsbesparingar i vården genom att dela tabletter har undersökts. 

En Kanadensisk studie som gjordes på de 15 vanligaste läkemedlen använda på 

vårdinrättningar visar en kostnadsbesparing på 30-50 % beroende på vilket läkemedel det 

gällde (15). Liknande besparingar borde kunna göras i Sverige då prisbilden för läkemedel 

är jämförbar i Sverige. Samtidigt måste säkerheten vid tablettdelning övervägas mot 

kostnadsbesparingen. Även tiden det tar för sjuksköterska/farmaceut att ställa iordning 

ordinationerna med delade tabletter ska vägas in i kostnadsbesparingen. Priset för ett 

läkemedel i en högre styrka är oftast ungefär samma som för en lägre styrka ett exempel på 

läkemedel som delas ofta är Stilnoct® 10 mg 100 tabletter som kostar 122: - jämfört med 

Stilnoct® 5 mg 100 tabletter som kostar 118: -. Delas Stilnoct® 10 mg kan en 

kostnadsbesparing göras eftersom det är ett läkemedel som används frekvent på sjukhus och 

äldreboenden. Stilnoct® 5 mg är en vanlig dosering till äldre patienter.   

Skillnaden mellan hur män och kvinnor hanterar en ordination på en delad tablett 

undersöktes. Det visades i vår studie att skillnaden var väldigt liten. Tidigare studier gjorda 

i Sverige styrker påståendet att det inte är någon större skillnad mellan hur män och kvinnor 

delar tabletter (18, 22). På frågan om kunden upplevde problem med att dela tabletten var 

det dubbelt så många kvinnor som män som tyckte att det var problem att dela tabletten. Ett 

intressant fynd som gjordes var att inga kvinnor i studien tog en hel tablett varannan dag 

istället för att dela tabletten. Det var fler kvinnor som använde alternativa verktyg till 

tablettdelningen t ex sockertång. Inga män använde sockertång. 
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När intervjustudien utfördes framkom att många av respondenterna ansåg att de fått väldigt 

dålig eller ingen information alls om hur tabletter delas lättast eller att ordinationen innehöll 

en delad tablett. Flera respondenter hade varit tvungna att gå tillbaka till apoteket då tabletten 

som expierades inte var delbar. Flera respondenter hade önskat mer information om hur 

tabletten delas av både läkare och apotekspersonal. Efter att ha frågat farmaceutkollegor 

vilken information de ger till kunder med en delad tablett framkom att det de gjorde var att 

kontrollera att tabletten var delbar. Ingen svarade att de gav information om hur tabletten 

lättast delas.  

Det skulle vara intressant att göra fler studier på varför tabletter delas trots att det oftast finns 

bättre alternativ. Många gånger finns ”rätt ”styrka registrerad eller en lägre styrka finns där 

patienten istället kan ta två tabletter. Handlar allt om pengar?  

SLUTSATS 

 

De slutsatser som kan dras enligt vår studie är att det delas tabletter i mycket större 

utsträckning än vad som är nödvändigt. Ofta finns ”rätt” styrka av tabletten. Kvinnor delar 

tabletter i större utsträckning än män, detta beror troligtvis på att de flesta läkemedel som 

delas är läkemedel mot oro och sömnsvårigheter eftersom kvinnor använder mer läkemedel 

mot oro och sömnsvårigheter än män (24). Kvinnor upplever fler problem med att dela 

tabletten än män och 68 % av de som upplevde problem med att dela sin tablett var kvinnor. 

Det var inga kvinnor som tog sin tablett varannan dag istället för att dela tabletten. Imovane® 

7,5 mg var den tablett som delades mest frekvent detta tyder på att en tablett på styrkan 3,75 

mg borde finnas registrerad. 
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Bilaga 1. 

 Frågeformulär till kundintervju om delade tabletter 2018 

 

 

Frågeformulär till kundintervju 

 

 

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

 

Samtycke till att bli intervjuad Ja  Nej 

 

Om Du har ont om tid nu, kanske jag kan få fråga Dig vid ett annat tillfälle. Kan jag ringa upp Dig? (när och 

hur?) 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Patientens Födelseår …………………… Kön:       Kvinna…. Man….  

 

 

Utbildningsnivå: Grundskola............Gymnasium..........Universitet/Högskola ........... 

 

 

1 - Är det din egen medicin?  Ja -gå till fråga 3 Nej -gå till fråga 2 

 

 

2 - Om Nej – vilken är Din relation till patienten/den som läkemedlet är ordinerat till? 
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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 
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 
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a. Vilka problem upplever Du? 
b. Är problemet ett hinder för Din medicinering? 
c. Hur skulle Du vilja ha det istället? 

 

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

     kan dela tabletterna? Ja/nej  

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

 

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

 

 

  

 

 

Tack för Din medverkan! 
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