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Sammanfattning 
 

Att behandla sjukdomar med läkemedel är idag den vanligaste formen av behandling. För att 
kunna anpassa en individuell läkemedelsbehandling krävs ibland att ett läkemedel måste delas 
för att rätt dos ska bli möjlig eftersom flera läkemedel inte finns i rätt styrka. Det är särskilt 
vanligt inom barnsjukvården och äldrevården.  

Fördelarna med att dela en tablett är att det blir lättare att svälja den, vilket är till nytta för 
äldre personer som ofta har sväljsvårigheter. De nackdelar som kan uppkomma är att det är 
svårt att få de olika halvorna lika stora och att tabletterna ibland smular sönder sig i småbitar. 
Det är särskilt viktigt att halvorna blir lika stora då det gäller läkemedel med smalt 
terapeutiskt fönster eftersom det annars kan leda till att toxiska nivåer uppstår som kan vara 
skadliga för patienten.  

Syftet med studien var att undersöka hur kunden upplever och hanterar sin ordination som 
innebär att de måste dela sina tabletter. 

Under april-maj 2008 utfördes en intervju studie på Apoteket Humlan i Örebro och de kunder 
som hade en dosering där delade tabletter ingick fick förfrågan om att delta i studien. 
Materialet är sedan bearbetat i Microsoft Excel. 

Studien visade att var tredje kund som har ordination med delade tabletter upplevde problem. 

Det vanligaste problemet var att tabletthalvorna blev olika stora. 27 av 29 kunder uppgav att 

de inte fått någon instruktion/information hur de praktiskt skulle gå tillväga  för att hantera sin 

ordination med delade tabletter. Tre av fyra farmaceuter angav att de instruerade/informerade 

dessa kunder om att tabletten hade delningsskåra och därmed var delbar. 

 

Nyckelord: Delade tabletter, intervju, kunder, apotek 
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Introduktion 
 

Att ha en ordination som innebär att ett läkemedel måste delas kan innebära att problem 

uppstår. Utseendet på tabletten kan vara avgörande för hur bra resultatet blir vid delning, 

större avlånga tabletter med delningsskåra är lättare att dela än små runda. Detta kan vara ett 

problem framförallt äldre patienter som kan vara fumliga och ha synsvårigheter, det kan även 

bli olika stora halvor eller smulor vid delningen [1]. För att underlätta vid delning av tabletter 

finns tablettdelare.  

Andra problem som kan uppstå vid ordinationer med delade tabletter är missförstånd eller 

missuppfattningar gällande doseringen. Kunden kan tolka ½ tablett som 1-2 tabletter. Om fler 

läkemedel tas vid samma tillfälle, kan patienten dela fel eller glömma delning av läkemedel. 

Eftersom delning av tabletter är ett extra moment i läkemedelshanteringen gäller det att 

kunden är motiverad att ta sin medicin, annars kan det leda till att denne avbryter sin 

behandling. För läkemedel med smalt terapeutiskt fönster är det extra viktigt att halvorna blir 

lika stora vid delning för att undvika att toxiska nivåer uppstår, vilka kan vara skadliga för 

patienten [2]. 

Att behandla sjukdomar med läkemedel är idag den vanligaste formen av behandling [3]. 

Under 2007 expedierades 238 miljoner recipe, varav 159 miljoner var human läkemedel. Det 

är en ökning med 4,9 % jämfört med 2006 [4]. En svensk studie har gjorts gällande delade 

tabletter på ATC-grupperna C07, C08, C09, C10, H03, N05 A, BA+CD och N06 AB. 607 

520 recept undersöktes och det framkom att delade tabletter förekom i 9,7 % av alla studerade 

recept vilket motsvarar 58 929 recept [5].  

Varje människa är unik och därmed även dennes läkemedelsbehandling. Detta leder till att 

delning av tablett är nödvändig för kunden/patienten. Detta är särskilt vanligt inom 

äldrevården och barnsjukvården, eftersom lämpliga styrkor sällan finns [6]. De fördelar som 

framkommit i tidigare studier är att många upplever att det är lättare att svälja delade 

läkemedel, framförallt äldre patienter som ofta har sväljsvårigheter [1]. Prisskillnaden för 

olika styrkor av samma läkemedel är ofta liten. För att minska kostnaderna för både patienten 

och samhället förskrivs läkemedel många gånger i en högre styrka med ordinationen ½ tablett 

[7].  
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Alla läkemedel är inte lämpade att delas t.ex. kapslar, depotberedningar och enterotabletter, 

eftersom de har fördröjd frisättning av det aktiva ämnet eller ska verka lokalt i tarmen. När ett 

läkemedel utsätts för fukt och luft kan det lätt sönderdelas. De studier som tidigare gjorts när 

det gäller stabilitetsproblem är utförda på intakta tabletter [2]. Därför vet man väldigt lite om 

hur delade tabletter kan bete sig. En studie gjordes på delade gabapentintabletter som 

förvarades i plastburk i rumstemperatur under nio veckor. Inga stabilitetsförändringar 

upptäcktes [8]. 

I en studie utförd av Fawell med kollegor delades en patientgrupp som använde 

fosinoprilnatrium tabletter 20 mg in i två grupper, en som delade sina tabletter och en som 

inte gjorde det. Skillnaden i compliance var marginell, 91,7 % (median percent) bland dem 

som delade sin tablett och 90,5 % (median percent) bland dem som inte gjorde det. Dosering 

med delade tabletter var väl accepterat av patienterna, 93 % ansåg inte att delningen 

påverkade deras följsamhet. Av dem som använde tablettdelare ansåg 82 % att de fått bra 

information om hur denna skulle användas. Enligt artikeln är detta den första studie som 

gjorts baserad på jämförande undersökning med fokus på kunders upplevelser av 

tablettdelning [9]. 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kunden upplever och hanterar sin ordination med 

delade tabletter, samt att ta reda på vilken information eller vilka råd som apotekspersonalen 

ger till kunder som har ordinationer med delade tabletter 

 

Metod 
 

En semikvantitativ intervjustudie utfördes med kunder på Apoteket Humlan i Örebro under 

april-maj 2008 som hade recept med ordination på delade tabletter.  

Rekrytering: kunder som hade ett recept där ordinationen ½ tablett ingick, dock inte ombud 

och djurrecept, fick av expedierande farmaceut förfrågan om de ville delta i intervjustudien. 

De som var positiva till deltagande skickades vidare till intervju, se bilaga 2. Både de som 
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hämtade läkemedlet för första gången och de som haft ordinationen med delade tabletter 

sedan tidigare intervjuades. Till dem som hämtade sitt läkemedel för första gången ställdes 

enbart de frågor som handlade om instruktioner.  

Intervjuer genomfördes med farmaceuterna på Apoteket, se bilaga 3. 

Materialet är bearbetat i Microsoft Office Excel. Litteratursökning har gjorts via databasen 

Pubmed och även på Apoteket AB och Läkemedelsverkets hemsida och i FASS. 

Kostnadsbelagda artiklar valdes bort.  

Sökord har varit pill-splitting, half tablets, divided tablets, tablet splitting.  

 

Resultat 
 

Totalt tillfrågades 34 kunder, 29 tackade ja medan fem avböjde att vara med i studien. Av de 

29 deltagande kunderna var 22 (75,9 %) kvinnor och 7 (36,4 %) män, de flesta var i 

åldersgruppen 65-74 år. Av dessa 29 hämtade sju stycken läkemedlet för första gången och 

saknade därmed erfarenhet av doseringar med delade tabletter. Eftersom en del av intervjun 

rörde erfarenhet och upplevelse av att dela tabletter, tillfrågades nyss nämnda sju personer 

inte om detta. Kvar blev då 22 personer, 18 (81,8 %) kvinnor och 4 (18,2 %) män.  

Majoriteten av dessa, åtta stycken (36,4 %),  var i åldersgruppen 45-64 år.  

 

 

Tabell 1. Åldersindelning av de intervjuade kunderna 

 Åldersgrupp Kvinna Man Totalt Andel %
25-44 2 1 3 10
45-64 8 1 9 31
65-74 6 4 10 35
75-84 5 1 6 21
85+ 1   1 3

Totalt 22 7 29 100
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Drygt hälften, 13 personer (59,1 %), använde inte verktyg för att dela sin tablett utan delade 

den för hand eller genom att bita av den.  

 

 

Tabell 2. Delningssätt för de intervjuade kunderna 

Metod Kvinna Man Totalt Andel % 
Använder inte verktyg          9      4           13            59
- Biter av med tänderna, 
tabletten har skåra 

         1               1           4,5

- Biter av med tänderna, 
tabletten saknar skåra 

         1               1           4,5

- Delar den för hand, tabletten 
har skåra 

         7      4           11            50

Använder verktyg          9              9            41
- Kniv          5              5            23

- Kniv, tidigare avbitartång          1              1           4,5

- Sax          1              1           4,5

- Tablettdelare          2              2              9

Totalt        18      4           22          100
 

 Nio personer (41 %) använde sig av verktyg. Det verktyg som oftast användes vid delningen 

av tabletterna var kniv, sex stycken av dessa nio använde kniv.  

 

Av de 22 personerna som haft sin dosering med delade tabletter sedan tidigare, ansåg 14 

personer (63,3%) att det fungerade bra och att inga problem förelåg medan åtta personer 

(36,7%) upplevde någon form av problem. Samtliga åtta som upplevde problem vid 

tablettdelning är kvinnor. 
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Tabell 3. Andel män resp. kvinnor som upplever problem med delning. 

Problem Kvinna Man Grand Total 
Ja            8                     8
Nej          10           4                  14
Grand Total          18           4                  22
 

 

Tabell 4. Åldersfördelning bland dem som upplever problem med delning 

Antal av Kundintervju  Antal Totalt  

Åldersgrupp   
24-44  
45-64 3 3
65-74 3 3
75-84 1 1
85+ 1           1  
Totalt 8 8
 

De vanligaste problemen vid delning var att tabletthalvorna inte blev lika stora eller att de 

smulades sönder. 

 

Tabell 5. Redovisade problem vid tablettdelning 

Vilket problem Kvinna Man Grand 
Total 

De är hårda          1                 1 
Det blir olika stora halvor          3                3 
Det blir smulor av tabletten, får plocka ihop 
till ½ tablett, slänger resten. Hade tidigare 
flytande men det blev så stora mängder  
och för dyrt.  

         1                1 

Det blir smulor och olika stora halvor          1                1 
Hittar inte den halva tabletten om jag får 
burk 

         1                1 

Om tabletten delas åt "fel" håll så blir det 
smulor 

         1                1 

Total          8                8 
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De flesta (fem av åtta) av dem som ansåg att medicineringen var ett problem ville hellre ha en 

tablett i rätt styrka så de slapp momentet med tablettdelning. Av de 26 läkemedel som 

kunderna använde sig av fanns 15 stycken i lägre styrka, se bilaga 1. 

 

Tabell 6. Hur kunderna skulle vilja ha det  

Antal av Kundintervju Kön   
Hur skulle du vilja ha det i stället Kvinna Man Totalt
Skulle vilja ha en hel tablett av lägre styrka 5  5
Vill alltid ha blister 1  1
Vill ha det som idag (dela tabletten) 12         4 16
Totalt 18 4 22
 

Studien visade att det var väldigt få kunder som ansåg sig ha fått information/instruktion om 

hur de ska gå tillväga vid tablettdelning. Endast en av de 22 som hade haft sin ordination en 

tid hade fått information om att tabletten hade skåra av sin läkare och en av de sju som 

hämtade läkemedlet för första gången hade fått samma information från farmaceuten på 

apoteket. 

 

Tabell 7. Andelen som fått instruktioner 

 

 

Antal av 
Kundintervju  

  

 
Fått 
instruktion  

Inte fått någon 
instruktion  

Totalt 

Av apoteket 1 1
Av läkaren 1 1
Inte fått någon 
instruktion 27 27
Totalt 2 27 29

Den information som farmaceuterna gav i samband med att kunden hämtade ut sin medicin 

var att tabletten var delbar och att den hade skåra. De kunder som upplevde problem med att 

dela sin tablett blev rekommenderade tablettdelare och i de fall där det var möjligt  talade en 

farmaceut om att läkemedlet fanns i en lägre styrka. 
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Tabell 8. Andelen farmaceuter som ger information/instruktion 

Antal av Personalintervju   
Information/instruktion Ja Nej Totalt 
 3  3
 1 1 1
Grand total   4
  

Diskussion 
 

Av de intervjuade kunderna använde nio verktyg, medan 13 personer inte använde sig av 

något verktyg. Det vanligaste verktyget som användes var kniv. De flesta, 11 personer, som 

inte använde verktyg delade oftast sina läkemedel för hand. Av de 22 som hade erfarenhet 

sedan tidigare av att dela sina tabletter uppgav åtta stycken att de upplevde delningen som ett 

problem. Det vanligaste problemet var att tabletthalvorna blev olika stora, även då 

delningsskåra fanns,  och att det blev smulor av tabletten. I tidigare studier har även dessa 

problem visat sig vara vanligast [10]. 

Endast två av 29 kunder uppgav att de fått någon form av instruktion om hur de skulle gå 

tillväga för att praktiskt hantera sitt läkemedel för att dela tabletterna, se tabell 7. De fick 

instruktion om att tabletten hade skåra och därmed var delbar. Att det var så få som fått 

information/instruktion kan bero på att de kanske inte var mottagliga för information då de 

var på apoteket för att hämta sin medicin. Kanske hade de fått ett tråkigt besked hos läkaren 

och satt i andra tankar eller så hade de helt enkelt vid intervjutillfället glömt att de fått 

information. 

Av farmaceuterna ansåg tre av fyra att de informerade kunderna som ordinerats delade 

tabletter om att tabletten hade skåra och var delbar, se tabell 8. 

Farmaceutisk omsorg är en viktig del farmaceutens vardag för att kundens läkemedels-

behandling ska fungera på bästa sätt genom att förebygga, identifiera och åtgärda 

läkemedelsrelaterade problem. Det är viktigt att farmaceuten kan fånga upp de behov och 

problem som kunden eventuellt har och tillsammans med kunden komma fram till den bästa 

lösningen för just den kunden [11]. 

Det är viktigt att farmaceuter och förskrivare får vetskap om att det finns vissa kunder som 

upplever det problematiskt att dela sina läkemedel. 
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Det är även viktigt att farmaceuter och läkare är noga med att instruera kunder/patienter vad 

som är viktigt att tänka på vid delning av ett läkemedel. Många läkemedel är inte lämpade att 

dela och det är inte säkert att sådan information finns med i bipacksedeln [6]. Tidigare studier 

visar att kunder/patienter upplever färre problem kring sin medicinering med delade tabletter 

om de fått tydliga instruktioner både muntligt och skriftligt jämfört med om de inte fått någon 

information alls [1]. 

Studien visade att i vissa  fall där kunden upplevde att det förelåg problem med en ordination 

med delade tabletter, kunde detta ha undvikits genom att läkaren förskrivit en hel tablett av 

lägre styrka. 

Många av de läkemedel som kunderna i denna studie använde sig av finns idag i  lägre styrka 

och delningen kunde därmed undvikas, se bilaga 1. En möjlig orsak till att en lägre styrka inte 

förskrivits kan vara att flera av kunderna var i en upptrappnings/nedtrappningsperiod och då 

kan det vara onödigt med flera olika styrkor av läkemedlet. (det är ett antagande!) En annan 

orsak kan vara att läkaren av gammal vana ordinerar halva doser. 

För att undvika förskrivning med delade tabletter är det bra om både farmaceuter och 

förskrivare var mer uppmärksamma på om läkemedlet finns i en lägre styrka och erbjuder 

detta om kunden vill det. Att apoteket saluför tablettdelare är något som många kunder inte 

känner till och därför bör farmaceuterna bli bättre på att marknadsföra tablettdelaren eftersom 

den kan vara ett hjälpmedel i samband med delningen av ett läkemedel. 

I likhet med tidigare studier visade även denna att läkemedelsanvändning var vanligare hos 

kvinnor än män [6, 10].  

En svaghet med denna studie kan vara att det antalet  intervjuade  kunder är för få och att det 

är en stor spridning bland de läkemedel som kunderna använde sig av. För att få ett mer 

rättvist resultat borde antalet kundintervjuer utökas. 

 

Slutsatser 
 

Studien visade att var tredje kund som har ordination med delade tabletter upplevde problem. 

Det vanligaste problemet var att tabletthalvorna blev olika stora. 27 av 29 kunder uppgav att 
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de inte fått någon instruktion/information hur de praktiskt skulle gå tillväga  för att hantera sin 

ordination med delade tabletter. Tre av fyra farmaceuter angav att de instruerade/informerade 

dessa kunder om att tabletten hade delningsskåra och därmed var delbar. 
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Bilaga 1. Utförligare kundbeskrivning 
 

Kön Ålder år Åldersgrupp Läkemedel 

Haft 
ordinationen 

antal år 

Läkemedlet i 
andra styrkor 

Delnings-
skåra 

Kvinna 79 75-84 Sobril 10 mg 3 5 mg Ja 
Man 56 45-64 Esidrex 25 mg 4  Ja 
Kvinna 31 24-44 Sertralin Hexal 50 mg 0  Ja 
Kvinna 69 65-74 Imovane 5 mg 0  Nej 
Kvinna 69 65-74 Alvedon forte 1 g 10 500 mg Ja 
Man 68 65-74 Emconcor 2,5 mg 3 1,25 mg Ja 

Kvinna 64 45-64 
Enalapril Sandoz 20 
mg 0 

10 mg Ja 

Man 66 65-74 Triatec 5 mg 0 2,5 mg Ja 
Kvinna 46 45-64 Aerius 5 mg 1  Nej 
Kvinna 46 45-64 Tavegyl 1 mg 1  Ja 

Kvinna 66 65-74 
Carvediol Stada 12,5 
mg 5 

6,25 mg Ja 

Man 68 65-74 Mirtazapin Krka 15 mg 0  Ja 

Man 44 24-44 Sobril 15 mg 5 
10 mg, 
5 mg 

Ja 

Kvinna 26 24-44 Sertralin Hexal 50 mg 2  Ja 
Kvinna 65 65-74 Levaxin 100 mikrog 10 50 mikrog Ja 
Kvinna 65 65-74 Imovane 5 mg 2  Nej 
Kvinna 82 75-84 Propavan 11  Ja 
Kvinna 58 45-64 Tambocor 100 mg 5  Ja 
Kvinna 82 75-84 Seloken Zoc 50 mg 6 25 mg Ja 
Man 83 75-84 Atarax 25 mg 15  Ja 
Kvinna 62 45-64 Stesolid 5 mg 10  Ja 

Kvinna 78 75-84 
Lisinopril Merck 20 
mg 2 

10 mg Ja 

Kvinna 86 85+ Seloken Zoc 50 mg 2 25 mg Ja 
Kvinna 55 45-64 Livial 2,5 mg 1  Nej 
Kvinna 55 45-64 Prednisolon 5 mg 0,02 2,5 mg Ja 
Kvinna 63 45-64 Tenormin 50 mg 1 25 mg Ja 

Man 71 65-74 
Enalapril Sandoz 10 
mg 0 

5 mg Ja 

Kvinna 75 75-84 Inhibace 2,5 mg 18  Ja 
Kvinna 69 65-74 Ramipril Actavis 5 mg 0 2,5 mg Ja 
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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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