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Ordlista 

 

ATC-grupp – ATC är ett klassificeringssystem för läkemedel. Läkemedlen indelas i olika 

grupper efter indikationsområde. (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) 

 

Compliance - en patients möjlighet eller förmåga att följa läkarens ordinationer, t.ex. att ta 

medicinen vid rätt tid. En svensk översättning är följsamhet. 

 

Farmaceutisk omsorg - Att i lyhörd dialog förstå kundens behov och därefter med kunskap 

och erfarenhet kunna bidra till en lösning av läkemedelsrelaterade problem. 

 

Generika - Läkemedel som innehåller samma verksamma ämne som originalläkemedlet och 

kan tillverkas av ett annat läkemedelsföretag så fort patentet upphört för originalet. 

 

Substitution av läkemedel - Det innebär att om det finns flera läkemedel med samma substans 

så bekostas endast det billigaste läkemedlet som finns tillgängligt på apoteket för 

tillfället. Apoteken är skyldiga att byta till det billigaste läkemedlet förutsatt att kunden 

godkänner bytet. Vill inte en kund byta läkemedel finns alltid möjligheten att betala 

mellanskillnaden själv. Mellanskillnaden räknas inte in på högkostnadsskyddet. 

 

Terapeutiskt index - Intervallet mellan den nedre och övre gränsen av den dos som måste ges 

för att läkemedlet ska ge effekt. 

 

 

. 
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Sammanfattning 
 

Att dela tabletter är en del av vardagen för ett antal kunder på apoteket eftersom det inte alltid 

finns en tablett i rätt styrka tillgänglig. Det innebär ett extra moment som ibland försvåras av 

att tabletten är hård eller smulas sönder, vilket i sin tur kan leda till att motivationen för att ta 

medicinen påverkas. För att undersöka hur kunden upplever och hanterar sin medicinering 

med delade tabletter så har denna intervjustudie utförts.  

 

Intervjustudie av apotekskunder utfördes från den 14 april till den 7 maj 2008 på 

Sjukhusapoteket och Apoteket Hjorten i Örebro. Alla kunder med doseringar med delade 

tabletter tillfrågades om de hade möjlighet att svara på några frågor om sin medicinering. De 

kunder som var positiva till att delta i studien skickades vidare för personliga intervjuer. 

Svaren från kunderna antecknades på frågeformuläret, ett ark för varje kund, som sedan 

sammanställdes i Excel.  

 

Totalt tillfrågades 58 kunder om de ville delta i intervjun, 36 kunder tackade ja varav 67 % 

var kvinnor samt 33 % män, detta antal inbegrep fem personer utan erfarenhet av 

tablettdelning. Undersökningen visar att en stor del av kunderna, ca 55%,  tycker att de har 

problem med delningen och 89% upplever att de inte har fått någon instruktion om hur de ska 

dela sina tabletter. Endast  42 % av kunderna med erfarenhet från tablettdelning uppgav att 

det fungerade bra. Vanliga problem var att tabletterna var små, hårda och svåra att dela eller 

smulade sönder. Många av kunderna berättade att de använde olika slags köksverkyg (39%) 

eller tänderna (10%) för att dela sina tabletter. 42% av kunderna skulle vilja att det fanns en 

tablett i rätt styrka så att delningsmomentet kunde undvikas. 

 

 
Nyckelord:  Delade tabletter, tablettdelare, intervjustudie, instruktion,
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Inledning 
 

 

Att förebygga, lindra och behandla sjukdomar med läkemedel i tablettform är en av de 

vanligaste behandlingsåtgärderna i vården idag. Det är ett enkelt och bekvämt sätt att 

administrera läkemedel. Då varje person som behandlas är unik behöver läkaren ibland 

individanpassa doseringen av läkemedlet. Rätt styrka av medicinen finns inte alltid tillgänglig 

på marknaden. För att uppnå en individuell dosering kan det därför bli aktuellt att dela 

tabletter för att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt. Kunden behöver ibland dela 

stora tabletter för att lättare kunna svälja dessa och i vissa fall har det visat sig att kunden på 

eget initiativ bestämmer sig för att halvera läkemedelsdosen 1. 

 

Delning av tabletten innebär ett extra moment för kunden innan medicinen kan tas. Kundens 

motivation och beslutsamhet för att ta medicinen måste därför vara tillräckligt stor för att de 

ska fortsätta att utföra det extra arbete som krävs för att dela sina tabletter 2. 

Hur kunden upplever och hanterar detta är troligen kopplat till en rad orsaker. Det är därför 

angeläget att göra denna intervjustudie och försöka få svar på hur kunden gör för att klara av 

att dela tabletterna, om de eventuellt har problem och hur de isåfall har löst dessa.  

 

Thomas R. Clark har visat på risker förknippade med delade tabletter 2. Några exempel på 

detta är att det kan uppstå feltolkningar av doseringen på recepten. Läkaren skriver ½ tablett 

men farmaceuten tolkar doseringen som 1-2 tabletter. Kunden kan glömma att dela tabletten 

eller av misstag dela fel tablett om flera mediciner ska tas samtidigt. Det finns även en risk 

med att lägga tillbaka den oanvända halvan av tabletten i burken. Detta tillvägagångssätt kan 

leda till att den halva delen utsätts för nötning och att smulor eller små bitar lossnar, vilket i 

sin tur leder till att doseringen blir felaktig.  

  

I farmaceuternas arbetsuppgifter ingår att bedöma kundernas förmåga att klara av att dela 

tabletterna och förstå doseringen . Det är en del av den farmaceutiska omsorgen och den är 

viktig i dialogen med kunden för att förstå dennes behov och utifrån de farmaceutiska 

kunskaper och erfarenheter som farmaceuterna har, bidra till att identifiera och lösa kundernas 

läkemedelsrelaterade problem. Den farmaceutiska omsorgen är en betydelsefull länk för att 

kunden skall få ett bra behandlingsresultat. 
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Hanteringen av medicineringen med delade tabletter kan försvåras, särskilt för äldre patienter 

som ofta har försämrad syn, är drabbad av tremor/skakningar eller har svårigheter med 

finmotoriken och muskelstyrkan i händerna. Utformningen av tabletterna kan också påverka 

delningen. Egenskaper så som storlek, form och brytskåra inverkar på precisionen när 

tabletten delas.  

 

Det har gjorts en svensk studie 3 över hur vanligt det är med förskrivning av recept med 

delade tabletter. De ATC-grupper som ingick i studien var: C07, C08, C09, C10, H03, N05 A, 

BA + CD och N06 AB. Resultatet visade att 9,7 % av recepten innehöll ordinationer med 

delade tabletter . 

 

Rodenhuis med kollegor 4 kom fram till två huvudtyper av negativa upplevelser hos kunderna. 

Det ena var att tabletthalvorna blev olika stora vid delning och det andra att de upplevde att 

tabletterna var svåra att dela. Totalt var det 36 % av kunderna som uppgav att de hade 

negativa erfarenheter av sina förskrivningar med delade tabletter . För att hitta en lösning på 

problemet med delningen använde kunderna sig av olika hjälpmedel t.ex. tablettdelare, sax 

eller nagelklippare för att dela tabletterna .  

 

I andra studier 5,6 har det visat sig att även om en tablettdelare används så är det inte en garanti 

för att tabletten delas i två jämna halvor. Detta kan ha betydelse särskilt när det gäller tabletter 

som har ett snävt terapeutiskt index vilket innebär att skillnaden mellan verksam och skadlig 

dos är väldigt liten . Det kan leda till att den tänkta effekten inte uppnås eller att dosen blir 

alldeles för stor, vilket i sin tur kan leda till allvarliga toxiska nivåer och oönskade 

biverkningar.   

 

Det har utförts en undersökning av patienternas erfarenhet av tablettdelaren av Carr Lopez 

med kollegor 6. De flesta av dessa patienter tyckte att tablettdelaren var enkel att använda, att 

compliance inte påverkades och att de inte gick miste om någon dos av medicinen jämfört 

med om de skulle ha tagit en hel tablett . I ytterligare en studie som Gee M med kollegor 7 har 

utfört blev resultatet att 84 % av kunderna inte upplevde att tablettdelaren var svår att använda 

och 74 % tyckte inte att det var krångligare eller mera tidskrävande att använda tablettdelaren. 

Endast i 7 % av fallen ansåg kunderna att delningen av tabletterna hade påverkat deras vilja 

att ta medicinen. Choe med kollegor 5 har också gjort en undersökning och där återfinns 

liknande resultat, där uppgav 5 % av deltagarna att deras vilja att ta medicinen hade påverkats 

av att de behövde dela tabletter.  
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Det har även visat sig att de kunder som får instruktioner om hur de ska dela sina tabletter 

lyckas bättre med att få ett bra resultat med delningen än de kunder som inte fått någon 

instruktion 8,9.  

Syfte 
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur kunder, som har en ordination som innebär att 

dela tabletter, gör för att följa ordinationen och om det medför några problem med 

medicineringen, samt att undersöka vilken information som apotekspersonalen ger till kunder 

som har ordinationer med delade tabletter. 
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Metod 
 

Intervjustudie av apotekskunder utfördes från den 14 april till den 7 maj 2008 på 

Sjukhusapoteket och Apoteket Hjorten i Örebro.   

 

Rekrytering av kunder till studien utfördes på så sått att alla kunder med doseringar som 

innebar delning av tabletter informerades om att på plats fanns en receptarieelev som skrev ett 

examensarbete om delade tabletter och tillfrågades om de hade möjlighet att svara på några 

frågor om sin medicinering . De kunder som var positiva till att delta i studien skickades 

vidare till författaren av detta arbete som utförde personliga intervjuer. I vissa fall, vid längre 

expeditioner, gick författaren till kunden och intervjuade under tiden när medicinerna gjordes 

i ordning. Svaren från kunderna antecknades på frågeformuläret, ett ark för varje kund, som 

sedan sammanställdes i Excel. Genomförandet av varje intervju tog ungefär 5-10 minuter. 

Antalet kunder som tackade nej till att delta i studien noterades. 

På grund av bemanningssituationen kunde inte alla kunder som hade doseringar med delade 

tabletter tillfrågas om att delta i studien.  De kunder som hämtade ut sitt läkemedel för första 

gången fick inte frågor om hur de gör för att klara av sin medicinering eller vilka problem de 

upplever eftersom de inte hade någon erfarenhet av detta. De kunder som fick sina mediciner 

hämtade av ett bud exkluderades.  

En mer utförlig redogörelse om de tillfrågade kunderna finns i bilaga 1. Enkäten bestod av 

åtta frågor och redovisas i bilaga 2. Även en enklare intervju av apotekspersonalen utfördes 

som referens till studien, se bilaga 3. 

 

För att få fram material till arbetet har sökningar på WWW.PUBMED.COM utförts. Sökorden 

som användes i olika kombinationer var: half tablet, divided tablets, tablet divider, tablet 

splitter, scored tablets, patients experience, compliance, dividing. 

Artiklar som var avgiftsbelagda valdes bort. 
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Resultat 
 

Totalt tillfrågades 58 kunder om de ville delta i intervjun. 36 kunder tackade ja och av dessa 

var 24 (67 %) kvinnor samt 12 (33 %) män. I intervjun ingår både de kunder som har haft 

ordinationen tidigare och de kunder som hämtade ut ordinationen för första gången. 

 

Tabell 1. Åldersgruppering av de intervjuade kunderna.  

Ålder i år Kvinna Man Totalt 
25-44 3 2 5
45-64 11 4 15
65-74 3 5 8
75-84 5 1 6
85+ 2  2

 Totalt 24 12 36
 

 

Tabell 2. Haft ordinationen antal år. 

Antal år Kvinna Man  Totalt 
Inte haft 
tidigare 4 2 6
< 2 9 4 13
3-5 3 3 6
6-10 6 1 7
11-15 2 2 4
Totalt 24 12 36
 

 

Tabell 3. Andel män respektive kvinnor som använder verktyg vid tablettdelning. 

Använder verktyg Kvinna Man Totalt
Ja 8 6 14
Nej 13 4 17
Totalt 21 10 31
 

 

Tabell 4. Åldersgruppering av dem som använder verktyg. 

Använder verktyg 25-44 år 45-64 år 65-74 år 75-84 år 85+ Totalt 
Ja 1 4 5 3 1 14 
Nej 4 11 0 1 1 17 
Totalt 5 15 5 4 2 31 
 

I tabell 3 och 4 ingår enbart de som har erfarenhet av tablettdelning, förutom en kund som inte 

hade haft ordinationen tidigare och uppgav att hon inte tänkte använda verktyg. Om det visade 

sig att hennes tabletter var besvärliga att dela skulle hon använda tänderna och bita av en bit. 
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Tabell 5. Andel män respektive kvinnor som inte använder verktyg och tillvägagångssätt. 
Verktyg Kvinna Man  Totalt Andel (%) 
Kniv 5  5  10  32 
Rakblad 0  1  1  3 
Sax 1  0  1  3 
Tablettdelare 2  0  2  6 
Deltotal  
Använder verktyg 8 6 14

 
45 

Delar inte 2  0  2  6 
Händerna 8  4  12  39 
Tänderna 3  0  3  10 
Deltotal  
Använder inte verktyg 13  4  17  

 
55 

 
Totalt 

 
21  10  31  

 
100 

 

45  % uppgav att de använde någon form av verktyg för att klara av att dela sina tabletter. De 

olika verktygen som har förekommit är kniv (32 %), sax (3 %), rakblad (3 %) och 

tablettdelare(6 %). Av dem som inte använde verktyg var det tre av kunderna som istället 

använde sina tänder för att dela tabletterna, se tabell 5.  

 

Två kunder har även sagt att de inte alls delar sina tabletter. Detta på grund av att de tyckte att 

tabletten var svår att dela och att delningen var ett besvärligt moment. Den ena kunden skulle 

egentligen ta en halv tablett varje dag men hade själv ändrat till att ta en hel tablett varannan 

dag. För att komma ihåg denna dosering använde hon en dosett. Den andra kunden hade 

doseringen 3 ½ tablett en gång dagligen. För att undvika delningen av tabletten så tog hon 3 

eller 4 tabletter om dagen . Vilket hon själv påpekade inte var speciellt bra eftersom det gällde 

Waran (den medicinen har ett snävt terapeutiskt index). Ibland delade hon tabletten med 

tänderna men det smakade så fruktansvärt illa att hon helst ville avstå från detta. 

 

Kunderna som använde sina tänder vid delningen gjorde det för att tabletterna var så små och 

för att en av dem upplevde att tabletterna smulades sönder. Hon tyckte att det var ett praktiskt 

sätt att dela samtidigt som eventuella smulor hamnade i munnen istället för att de gick till 

spillo. 
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Tabell 6. Problem med att dela för män respektive kvinnor. 

Problem att dela Kvinna Man Totalt Andel (%) 
Ja 11 6 17 55
Nej 9  4 13 42
Vet ej 1  0 1 3
Totalt 21 10 31 100
 

Delning av tabletter är ett problem för 55  % av de kunder som har erfarenhet av delning.  

42 % uppgav att det fungerade bra. De tyckte att det var enkelt att dela tabletterna med 

händerna och berättade att det fanns delningsskåra i tabletten som förenklade 

delningsmomentet. För att underlätta medicineringen använde tre av kunderna en dosett och 

delade sina tabletter för en hel vecka i taget. Vanligt var att de hade en bestämd veckodag för 

delning av sina mediciner. En kund delade sin tablett och stoppade tillbaka den andra halvan 

av tabletten i medicinburken. 

 

Tabell 7. Orsak till problem med tablettdelning. 

Orsak till problem Totalt Andel(%) 
Hård, svår att dela ; 8             47
Hård, svår att dela ;Ojämna halvor 4            23  
Smular ;Hård, svår att dela ; 2             12
Smular ;Ojämna halvor 3             18
Totalt 17           100

 

De problem som kunderna upplevde vid tablettdelning var att tabletterna var hårda, svåra att 

dela eller smulades sönder. Endel uppgav även att tabletterna ”sprätte iväg” vid delningen och 

att de då var tvungna att ta en ny tablett. De sa också att det var svårt att få lika stora halvor 

trots att tabletten hade en delningsskåra. Två av kunderna berättade att de kände sig oroliga 

för om doseringen verkligen blev rätt, eftersom tabletten ofta smulades sönder och det blev 

svårt att avgöra hur mycket som var en halv tablett. Tre kunder hade tabletter utan 

delningsskåra. En av dessa delade inte sin tablett utan tog en hel tablett varannan dag. De två 

andra kunderna använde en vass kniv vid delning, men de tyckte att det var besvärligt 

eftersom tabletterna var hårda och de upplevde att det ofta blev ojämna halvor. Enligt FASS 

så finns två av dessa tre läkemedel i rätt styrkor, vilket innebär att tablettdelning skulle kunna 

undvikas. 

Nio av kunderna rapporterar att tablettdelningen är ett hinder vid medicinering.  

De upplever att det är ett besvärligt moment och att tabletten ofta smulas sönder, vilket 

resulterar i att de måste ta en ny tablett. En kvinna som har reumatism och mycket försvagade 
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händer var tvungen att be sin man om hjälp för att klara av att dela tabletten. Nästan alla av 

dessa kunder skulle vilja att det fanns en tablett i rätt styrka istället för att behöva dela.  

En av kunderna har löst problemet genom att ta en hel tablett varannan dag. Det var också en 

kund som berättade att hon delade på en 40mg tablett . Hon tyckte att det var enklare att dela 

på en tablett än att ta två tabletter på 10 mg som annars var alternativet. 

 

Tabell 8. Förslag till förändringar 
 
Hur skulle du vilja ha det istället? 

Använder 
verktyg 

Använder 
inte verktyg 

 
Totalt 

Det finns 10mg tabletter men det vill jag inte ha, lättare att dela 
en 40mg tablett än att ta två tabletter på 10mg 1         1
Det fungerar bra el är nöjd med hur det är 1 2       3
Har from idag fått en tablett på 2,5mg som jag inte behöver dela 1  1
Tablett i rätt styrka 10 4 14
Tablett i rätt styrka, hellre ta flera små tabletter än dela på en 
Waran 1 1
Vet inte 1 1
Är nöjd med att ta varannan dag 1 1
Ingen erfarenhet av delning el. har inget förslag till förändring 5 9 14
 Totalt            16                20       36
 

Alla kunder har fått frågan hur de skulle vilja ha det istället för att behöva dela sina tabletter, 

15 stycken av de 36 tillfrågade svarade att de helst av allt skulle vilja att det fanns en tablett i 

rätt styrka så att de inte behövde dela sina tabletter. I tre av dessa fall så finns det en tablett i 

rätt styrka enligt FASS. Efter att ha kontrollerat alla de läkemedel som finns med i studien 

blev resultatet att tolv av dessa enligt FASS finns i den styrkan som kunden enligt ordination 

skall ta. Dock finns inte alltid rätt styrka i originalpreparatet utan endast som generika. 

 

Tabell 9. Instruktion om delning 

Instruktion Kvinna Man Totalt 
Ja 3  1  4  
Nej 21  11  32  
Totalt 24  12  36  
 

89 % av kunderna svarade att de inte hade fått någon instruktion om hur de skulle dela sina 

tabletter. Av de fyra kunderna som har svarat att de har fått instruktion har tre av dessa fått 

information om att tabletten har en delningsskåra av apotekspersonalen vid första besöket. 

Den fjärde kunden hade vid andra besöket klagat över att det var besvärligt att dela tabletten 

och då tipsade apotekspersonalen om att det fanns ett hjälpmedel i form av en tablettdelare. 

Kunden inhandlade en tablettdelare men tycker fortfarande att det är besvärligt eftersom det 

ändå händer att tabletten blir ojämnt delad och att tabletten smulas sönder.  
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Tabell 10. Vad gör farmaceuten med recept som innebär att tabletten måste delas? 

Kontrollerar att tabletten har skåra och informerar om detta  16 
   
Byter inte ut läkemedel med delade tabletter 4  
Frågar om det går bra att dela tabletten 3  
Kontrollerar extra noga att det finns skåra vid utbyte 4  
Ingen av dessa åtgärder 5  
                                                                                                 totalt 16            
 

Totalt tillfrågades 16 farmaceuter på Sjukhusapoteket och Apoteket Hjorten i Örebro.  

Alla farmaceuter som har blivit tillfrågade svarade att de alltid kontrollerar att tabletter som 

ska delas har en skåra . Några gör aldrig substitution av läkemedel som ska delas och vissa 

säger att de är extra noggranna med att ta reda på om tabletten har en skåra vid substitution. 

Tre av farmaceuterna frågar alltid kunden om det går bra att dela. 

  

Tabell 11. Information om tablettdelare 

När får kunden informationen om tablettdelare? Totalt
Alltid 5
Om kunden frågar 4
Om kunden har problem med delning 4
Om tabletten saknar skåra 3
                                                                                                 totalt 16
 

Fem farmaceuter ger alltid information om att det finns ett hjälpmedel för tablettdelning i 

form av en tablettdelare. Tre stycken ger den informationen till kunder som ska dela på 

tabletter som saknar skåra . Några uppgav att de ger information om tablettdelare om 

kunderna själva frågar eller säger att de har problem med delningen. 
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Diskussion 
 
56,7 % av kunderna upplever att de har problem med sin medicinering med delade tabletter, 

39 % använder någon form av verktyg för att klara av delningen. En tidigare undersökning 

visar på liknande resultat . Där uppgav 36 % att de hade negativa erfarenheter av 

tablettdelning och precis som i denna studie upplever kunderna att tabletterna är svåra att dela 

och att det ibland blir ojämna halvor. 

 

Två av 36 kunder uppgav att de använder tablettdelaren som är ett hjälpmedel speciellt 

anpassat för tablettdelning. En anledning kan vara att tablettdelaren medför en extra kostnad 

på ca 75 kronor, en annan förklaring kan vara att kunderna inte fått någon information om att 

tablettdelaren finns som ett hjälpmedel.  

 

Det finns stora skillnader mellan de olika läkemedlen vad gäller utförande så som storlek, 

form och hårdhet. Att tabletten är hård är ett av de vanligaste problemen som leder svårigheter 

vid delning och kunden klarar oftast inte av att dela tabletten utan någon form av verktyg. Det 

som ytterligare försvårar för kunden är om tabletten ”sprätter iväg” vid delning och hamnar på 

golvet. Det är inte alltid så lätt att hitta den lilla biten och då finns det också en liten risk att 

små barn eller ett husdjur får i sig medicinen.  

Flera kunder uttryckte sin oro för detta, och i deras fall så skulle tablettdelaren vara en lösning 

på problemet eftersom den är utformad på ett sätt som gör att tabletthalvorna stannar kvar 

inuti en behållare.  

 

De allra flesta kunderna (89 %) uppger att de inte har fått någon information, vare sig från 

läkare eller från farmaceuter på apoteket, om hur de ska göra för att klara av sin medicinering 

med delade tabletter. Intressant är dock att alla farmaceuter som har blivit tillfrågade svarar att 

de alltid kontrollerar om tabletten har delningsskåra och informerar om detta. Fem av 

farmaceuterna ger alltid information om att det finns hjälpmedel i form av en tablettdelare för 

att klara av delningen. Dessutom är det flera som ger information om tablettdelare om kunden 

har problem med delningen eller om det är en tablett utan skåra som måste delas. Även om 

delning av tabletter utan delningsskåra inte är att rekommendera sker det ändå att läkare 

ordinerar detta. 
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Den farmaceutiska omsorgen är en viktig del av farmaceuternas arbete för att kunden på bästa 

sätt ska ha möjlighet att sköta sin medicinering och uppnå största möjliga behandlingseffekt. 

Det är intressant att se skillnaden i uppfattning mellan farmaceuter och kunder när det gäller 

vilken information som delgivits i samband med receptexpediering. Förklaringen till detta kan 

vara att det finns brister i sättet att informera som gör att kunderna inte uppfattar att de har 

blivit informerade. Ytterligare en förklaring kan möjligtvis vara att det är en del äldre kunder 

som av olika anledningar har glömt bort att de fått information. Även den totala 

livssituationen påverkar hur mottaglig kunden är för information.  Det är möjligt att 

informationen skulle vara lättare att ta till sig om den ges både muntligt och skriftligt. Att visa 

tablettdelaren i samband med att kunden får sin medicin är också ett sätt att tydliggöra 

informationen. Det finns även studier som visar att kunder som får instruktion om hur de ska 

dela sina tabletter får ett bättre resultat. 

 

Tablettdelaren kan vara ett alternativ till de verktyg som kunderna använder istället, även om 

vissa studier har visat att det inte alltid blir jämna halvor när tablettdelaren används. De 

tablettdelare som säljs idag på apoteket är genomskinliga, vilket underlättar för kunden vid 

delning. Det är enkelt att kontrollera att tabletten ligger i rätt läge och det borde bidra till en 

jämnare delning. Delningen utförs också mer hygieniskt än om tänderna används för att bita 

av en bit. Det finns även en viss olycksrisk med att dela tabletter med en vass kniv, sax eller 

rakblad som undviks om tablettdelaren används. I produktinformationen står det att 

tablettdelaren är speciellt lämplig för personer med svaga händer eller dålig syn. 

 

För att fånga upp de kunder som har problem med att dela sina tabletter, måste antingen 

kunden själv påtala att det finns ett problem eller så måste farmaceuterna på apoteket fråga 

kunderna om det går bra att dela. Jag fick en känsla av att kunderna som jag intervjuade inte 

trodde att det fanns någon hjälp att få, och därför hade de aldrig tidigare talat om att det var ett 

problem. Även om det inte fanns en tablett i rätt styrka när läkemedlet skrevs ut, är det inte 

omöjligt att det finns idag. Bland de läkemedlen som förekommer i detta material, finns tolv 

av dem i lämplig styrka enligt FASS, vilket innebär att tablettdelning skulle kunna undvikas. 

 

En kvinna som blev intervjuad uttryckte tydligt att hon hade upplevt att hennes medicinering 

med delade tabletter hade varit besvärlig länge, men att hon först nu äntligen fick berätta för 

någon som hade tid att lyssna. Även om samtalet inte ledde fram till någon omedelbar lösning 

för kvinnan, kände hon sig nöjd med att ha fått berätta om sina bekymmer.  
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Ytterligare en man som hämtade ut sina läkemedel för första gången berättade att han tydligt 

hade bett om att få lite mera information om hur han skulle ta sin tablett. Han var mycket 

besviken när han berättade att han fått till svar att all information står i bipacksedeln.  

 

Att det finns kunder som ändrar sin dosering för att undvika delningsmomentet tycker jag 

känns oroande. Särskilt i det fall som gällde Waran, ett läkemedel med mycket snävt 

terapeutiskt index med vilket dosering sker efter resultat som blodprovstagning visar. 

 

Denna studie är viktig för att få ytterligare kunskap om kundernas problematik med delade 

tabletter och utifrån det försöka hitta lösningar som leder till en mera tillförlitlig medicinering. 

Även om studien omfattar en mindre kundgrupp har det ändå förekommit några speciella 

lösningar på de problem som kunderna har med delningen. Uppfinningsrikedomen är stor, 

även om det inte alltid resulterar i de bästa lösningarna. Det optimala skulle naturligtvis vara 

att det alltid fanns rätt styrka av läkemedlet tillgängligt på marknaden. 

 
 

Slutsatser 
 
Delning av tabletter är ett problem för 55  % av kunderna som har erfarenhet av 

tablettdelning. 89  % svarade att de inte hade fått någon information . Det finns en diskrepans 

mellan det som kunderna och farmaceuterna uppgav när det gäller informationen, endast ett 

fåtal kunder uppgav att de hade fått information men alla farmaceuter uppgav att de gav 

någon form av information om tablettdelning till kunderna. 
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Bilaga 1. Kundfakta 

 

Kön Ålder år Åldersgrupp Läkemedel 

Haft 
ordinationen 

antal år 
Använder 
verktyg Verktyg 

Man 74 65-74 Metformin 500mg 0,5 15 Ja Kniv 
Kvinna 90 85+ Imdur 60mg 1,5 15 Ja Sax 
Kvinna 42 24-44 Waran 2,5mg 3,5 15 Nej  
Man 76 75-84 Levaxin 75mg 0,5 12 Ja Kniv 
Kvinna 75 75-84 Levaxin 75mg 0,5 10 Ja Tablettdelare
Kvinna 51 45-64 Inderal 40mg 0,5 10 Nej  
Kvinna 69 65-74 Cozaar 50mg 0,5 8 Ja Tablettdelare
Kvinna 70 65-74 Esidrex 25mg 0,5 7 Ja Kniv 
Man 60 45-64 Tenormin 100mg 0,5 6 Ja Kniv 
Kvinna 64 45-64 Furix 40mg 0,5 6 Nej  
Kvinna 63 45-64 Levaxin 25mg 0,5 6 Ja Kniv 
Man 56 45-64 Inhibace 5mg 0,5 5 Nej  
Man 56 45-64 Mindiab 2,5mg 1,5+0,5 5 Nej  
Man 51 45-64 Tenormin 25mg 0,5 3,5 Ja Rakblad 
Kvinna 52 45-64 Lipitor 20mg 0,5 3 Nej  
Kvinna 47 45-64 Fluoxetin 20mg 1,5 3 Nej  
Kvinna 77 75-84 Stilnoct 10mg 0,5 3 Nej  
Kvinna 78 75-84 Stilnoct 10mg 0,25 alt 0.5 2 Ja Kniv 
Kvinna 90 85+ Flunitrazepam 0,5mg  0,5 2 Nej  
Man 38 24-44 Simvastatin 10mg 0,5 1,5 Nej  
Man 39 24-44 Cozaar 50mg 0,5 1,5 Nej  
Man 67 65-74 Metformin meda 500mg 0,5 1,5 Ja Kniv 
Kvinna 48 45-64 Zoloft 25mg 0,5 1,5 Nej  
Kvinna 64 45-64 Sertralin 50mg 1,5 1,5 Ja Kniv 
Kvinna 52 45-64 Propavan 25mg 0,5 1 Nej  
Kvinna 48 45-64 Stilnoct 10mg 0,5 1 Nej  
Kvinna 47 45-64 Imovane 7,5mg 0,5 0,5 Nej  
Kvinna 52 45-64 Seloken 50mg 0,5 0,5 Nej  
Kvinna 41 24-44 Edronax 4mg 0,5 0,5 Ja Kniv 
Man 67 65-74 Simvastatin 40mg 1,5 0,1 Ja Kniv 
Man 69 65-74 Enalapril 5mg 0,5 0   
Man 74 65-74 Viagra 100mg 0,5 0   
Kvinna 75 75-84 Esidrex 25mg 0,5 0   
Kvinna 41 24-44 Mirtazapin 30mg 0,5 0 Nej  
Kvinna 74 65-74 Nitromex 0,5 0   
Kvinna 75 75-84 Esidrex 25 mg 0,5 0   
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Bilaga 2.  Frågeformulär till kundintervju om delade tabletter 
 

Ålder/ Kön 

 

1 - Hur länge har Du haft ordinationen med delade tabletter för "preparat x"?  

a/ har haft det x antal månader/år - fortsätt med fråga 2 

b/ har inte haft det tidigare – fortsätt med fråga 5 

  

2 - Hur gör Du för att klara den ordinationen?  

a/delar tabletterna med "verktyg" - följdfrågor Vilket? Hur?  

b/ delar inte tabletterna - gör något annat - följdfråga Vad? 

 

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

a/ ja – fortsätt med fråga 4 

b/ nej – fortsätt med fråga 5 

  

4 - Vilka problem upplever Du? 

a/ Är problemet ett hinder för Din medicinering? 

b/ Hur skulle Du vilja ha det istället? 

 

5 - Har Du fått någon instruktion om hur Du kan dela tabletterna? 

 a/ja – fortsätt med fråga 6 och 7 

 b/nej – fortsätt med sista frågan 

  

6 - Vilken instruktion har Du fått (hur har man sagt att Du skall gå tillväga?) 

 

7 - Vem/vilka har visat Dig hur Du skall dela tabletterna? 

  

8 - Är det något Du undrar över/ vill fråga om? 

 

  

 - Tack för Din medverkan 
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Bilaga 3. Frågor till apotekspersonalen om recept med delade 
tabletter 

 

 

1 – Vad gör Du om Du får ett recept där ordinationen/doseringen innebär att tabletterna måste 

delas? 

  

 

 

2 - Ger Du någon information eller några råd till kunder som har en ordination med delade 

tabletter? 

 

 

 

 

3 – Vilken information ger Du? 
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