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Statistik om läkemedel 2018 

Allt fler får diabetesläkemedel, vilket till stor del beror på en ökning av an-
talet patienter med läkemedel mot diabetes typ 2. Ökningen av förskrivning 
av antidepressiva läkemedel fortsätter också. Andel flickor i åldrarna 10–14 
år som förskrivits antidepressiva läkemedel ökade med nästan 60 procent 
mellan 2014 och 2018, jämfört med drygt 40 procent bland pojkar i samma 
ålder. 
 

 

Förskrivningen av antibiotika minskar 
Antibiotikaförskrivningen i Sverige har sjunkit stadigt under flera år. År 2018 
fick 174 patienter per 1 000 invånare någon gång antibiotika, jämfört med 252 
per 1 000 under 2006. Förskrivningen är högst till barn och äldre och är totalt 
sett högre bland kvinnor än bland män. I alla åldersgrupper har det skett en 
minskning under perioden men främst bland barn 0–9 år, där förskrivningen av 
antibiotika har sjunkit med 44 procent sedan 2006. 
 

 
 
Av de tre största antibiotikagrupperna minskar båda tetracykliner och betalakta-
maskänsliga penicilliner markant, medan förskrivningen av penicilliner med ut-
vidgat spektrum varit mer stabil över tid. Förskrivningen av övriga antibakteri-
ella medel har däremot nästan fördubblats sedan 2006. 
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Figur 1. Förskrivningen av antibiotika 2006−2018

Om statistiken 
Statistiken visar antal personer som minst en gång under året hämtat ut 
aktuellt läkemedel på apotek.   
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Allt fler får diabetesmedel 
Närmare 500 000 patienter hämtade ut läkemedel mot diabetes någon gång un-
der 2018, vilket är nästan 180 000 fler än 2006. Antalet patienter i åldern 65 år 
och äldre med läkemedel mot diabetes var drygt 290 000 år 2018, vilket motsva-
rar 146 per 1 000 invånare i åldersgruppen. År 2006 var motsvarande siffra 109 
per 1 000 invånare.  

 

 
 

Nästan hela ökningen under senare år beror på att fler får läkemedel mot diabe-
tes typ 2. Närmare 56 000 fler patienter i åldern 65 år eller äldre hämtade ut åt-
minstone ett förskrivet läkemedel mot diabetes typ 2 under 2018 jämfört med 
2014. Ökningen under senare år gäller främst förskrivning av biguanidderivat 
och  DPP-4-hämmare. Den största minskningen av diabetesläkemedel gäller sul-
fonylureaföreningar. 

Ökad förskrivning av antidepressiva 
Förskrivningen av antidepressiva läkemedel fortsatte att öka under 2018. De för-
skrivs i högre utsträckning till äldre än yngre och till fler kvinnor än män. En 
tredjedel av alla kvinnor i åldern 85 år eller äldre hämtade ut något antidepres-
sivt läkemedel minst en gång under 2018. Den största ökningen de senaste fem 
åren gäller dock barn. Andel flickor i åldern 10–14 år som fått antidepressivt lä-
kemedel förskrivet ökade med nästan 60 procent mellan 2014 och 2018. För poj-
kar i samma ålder var ökningen drygt 40 procent.  
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Figur 2. Diabetesmedel till äldre 2006−2018
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Bland tonåringar är skillnaden mellan flickor och pojkar stor. Det var mer än 
dubbelt så vanligt att flickor i åldern 15–19 år hämtade ut antidepressiva läkeme-
del minst en gång under 2018 jämfört med pojkar i samma åldersgrupp.  

Lugnande medel till barn 
Förskrivningen av lugnande medel till barn och ungdomar 10–19 år har sjunkit 
något det senaste året efter att tidigare ha ökat ett antal år.  

Ökningen fram till 2017 förklaras huvudsakligen av en tilltagande förskriv-
ning av det icke-beroendeframkallande hydroxizin. Däremot har förskrivningen 
av de vanebildande bensodiazepinderivaten sjunkit sedan 2011. Utvecklingen är 
lika för flickor och pojkar.  
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Figur 4. Lugnande medel till barn och ungdomar 2010−2018
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Medel mot hepatit C subventioneras till 
samtliga patienter  
Under 2018 fick cirka 6 500 patienter läkemedel mot hepatit C förskrivet, vilket 
är närmare tre gånger så många som året innan. Medlen förskrivs till ungefär 
dubbelt så många män som kvinnor. 

I oktober 2017 uppdaterades behandlingsrekommendationerna och från janu-
ari 2018 gäller att läkemedel mot hepatit C subventioneras till samtliga patienter 
[1, 2]. Varje enskild behandling har blivit billigare på senare år, men den totala 
kostnaden för dessa läkemedel har ändå ökat och var drygt 2 miljarder kronor för 
2018. 

Ökning av mjukgörande medel till barn 
Mjukgörande medel (ATC-kod D02) minskar torrhet, förebygger eksem och för-
skrivs för olika typer av hudsjukdomar. Användningen är ganska stabil i befolk-
ningen som helhet, men förskrivningen till barn och äldre ökar. Störst var ök-
ningen bland barn i åldern 0–4 år där förskrivningen mer än fördubblades mellan 
2015 och 2018. Totalt fick nästan 69 000 barn i åldersgruppen mjukgörande lä-
kemedel förskrivet 2018. Motsvarande siffra för 2016 var 31 000. Från januari 
2016 är läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria för 
barn under 18 år.   

Referenser 
1.  Referensgruppen för Antiviral Terapi. Läkemedelsbehandling av hepatit C-
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2.  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Hämtad 2019-03-25 från 
http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/ar-
kiv/2017-12-15.  

 

 
 
Kontakt: 
Petter Otterdal (statistikfrågor) Johan Fastbom (läkemedelsfrågor) 
Telefon: 075-247 34 82  075-247 32 77 
E-post: petter.otterdal@socialstyrelsen.se johan.fastbom@socialstyrelsen.se 
 

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2019-4-8 
För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen: 
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel 
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