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Alla läkemedel som säljs till privatperson eller vårdgivare finns med i 
statistiken (totaldata). 

Historisk kub från 2000-2011 och aktuell kub från 2008-

Öppenvård: Försäljning via recept, Apo-dos (fr.o.m. 1999)

-Information om patientens ålder (expeditions år – födelseår), kön och 
folkbokföringsadress (Land/län/kommun)

Slutenvård: Försäljning via rekvisition (inkluderar ibland läkemedel till 
förråd)

-Land och län

Olika abonnemang ger olika åtkomst

Nationell övervakningen av antibiotikaförbrukning -
Apotekens Service AB, Concise



•ATC-7, styrka, formulering, förpackningsstorlek

• Begränsad information om förskrivare: AT-läkare, läkare, leg. Läkare, 
•(ej specialitet), tandläkare, distriktssköterska

•Förskrivarens arbetsplats (endast tillgängligt för landstingsabonnemang)

- Recept (varurad), -DDDs (”den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då
läkemedlet används av en vuxen (70 kg) vid medlets huvudindikation”), -
förpackningar, -kostnader

• Vanliga nämnare: 1000 invånare, 1000 invånare och dag, vårddagar och vårddygn

•Uppgift om förskrivningsorsak saknas  - ”smala sökningar- Stramas mål”

• Uppdateras månadsvis

Nationell övervakningen av antibiotikaförbrukning -
Apotekens Service AB, Concise



SMI:s kontinuerliga övervakning av 
antibiotikaförbrukningen

• Antibiotikatrycket i samhället

– DDD och recept i relation till invånare

– Skillnader i åldersgrupper

– Geografiska skillnader

• Trender i antibiotikaanvändningen

– Över tid

– Ändras förskrivningsmönster efter nya rekommendationer

• Kvalitetsindikatorer för antibiotikaanvändningen



Åldersgrupper, trend över tid



Geografiska skillnader
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En av Stramas kvalitetsindikatorer i öppenvård: Andel kinolonrecept (J01MA 02+06) av alla uthämtade recept på pivmecillinam (J01CA08), trimetoprim 
(J01EA01), nitrofurantoin (J01XE01) ciprofloxacin (J01MA02) och norfloxacin (J01MA06), till kvinnor 18-79år. 
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En av Stramas kvalitetsindikatorer för antibiotikaförskrivning i öppenvård: Andelen PcV-recept (J01CE02) av alla uthämtade recept på amoxicillin (J01CA04), 
amoxicillin m. klavulansyra (J01CR02), PcV (J01CE02), cefalosporiner (J01DB-DE) och makrolider (J01FA), till barn 0-6 år. 



*Luftvägsantibiotika= Doxycyklin (J01AA02), PcV (J01CE02), amoxicillin (J01CA04), amoxi-klav (J01CR02), erytromycin (J01FA01) 

och cefalosporiner (J01DB-DE)

Säsongsvariationer



DDD och recept i relation till invånare
Skillnader i åldersgrupper
Tänk på: Recept eller DDD (barn o gamla, långtidsbehandling, dosering etc)

•Luftvägsantibiotika= Doxycyklin (J01AA02), PcV (J01CE02), amoxicillin (J01CA04), amoxi-klav (J01CR02), erytromycin (J01FA01) och cefalosporiner (J01DB-DE)

• Hud och mjukdelsantibiotika= Flukloxacillin (J01CF05) och klindamycin (J01FF01)

•Urinvägsantibiotika= Pivmecillinam (J01CA08), nitrofurantoin (J01XE02), kinoloner (J01MA02+06) och trimetoprim (J01EA)



DDD och recept i relation till invånare
Skillnader i åldersgrupper
Tänk på: Recept eller DDD (barn o gamla, långtidsbehandling, dosering etc)

•Luftvägsantibiotika= Doxycyklin (J01AA02), PcV (J01CE02), amoxicillin (J01CA04), amoxi-klav (J01CR02), erytromycin (J01FA01) och cefalosporiner (J01DB-DE)

• Hud och mjukdelsantibiotika= Flukloxacillin (J01CF05) och klindamycin (J01FF01)

•Urinvägsantibiotika= Pivmecillinam (J01CA08), nitrofurantoin (J01XE02), kinoloner (J01MA02+06) och trimetoprim (J01EA)



•Luftvägsantibiotika= Doxycyklin (J01AA02), PcV (J01CE02), amoxicillin (J01CA04), amoxi-klav (J01CR02), erytromycin (J01FA01) och cefalosporiner (J01DB-DE)

• Hud och mjukdelsantibiotika= Flukloxacillin (J01CF05) och klindamycin (J01FF01)

•Urinvägsantibiotika= Pivmecillinam (J01CA08), nitrofurantoin (J01XE02), kinoloner (J01MA02+06) och trimetoprim (J01EA)

•Akne preparat= lymecyklin (J01AA04), oxitetracyklin (J01AA06), tetracykliner (J0107+J01AAöö)

DDD och recept i relation till invånare
Skillnader i åldersgrupper
Tänk på: Recept eller DDD (barn o gamla, långtidsbehandling, dosering etc)



DDD och recept i relation till invånare
Skillnader i åldersgrupper
Tänk på: Recept eller DDD (barn o gamla, långtidsbehandling, dosering etc)

•Luftvägsantibiotika= Doxycyklin (J01AA02), PcV (J01CE02), amoxicillin (J01CA04), amoxi-klav (J01CR02), erytromycin (J01FA01) och cefalosporiner (J01DB-DE)

• Hud och mjukdelsantibiotika= Flukloxacillin (J01CF05) och klindamycin (J01FF01)

•Urinvägsantibiotika= Pivmecillinam (J01CA08), nitrofurantoin (J01XE02), kinoloner (J01MA02+06) och trimetoprim (J01EA)

•Akne preparat= lymecyklin (J01AA04), oxitetracyklin (J01AA06), tetracykliner (J0107+J01AAöö)
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*Inkluderar all antibiotikaförsäljning på slutenvårdsrekvisition, dvs. även antibiotika som försålts på slutenvårdsrekvisition till andra enheter än sjukhus t.ex. 
äldreboenden (se bild 20-21).
** Vid mätetalet DDD/1000 invånare dag innefattar täljaren mängden antibiotika som inlevereras mot slutenvårdsrekvisition inom landstinget medans 
nämnaren innefattar invånare folkbokförda i länet. Detta kan medföra att landsting med universitets-/regionsjukhus, som vårdar patienter från flera landsting, 
får en falskt hög antibiotikaförbrukning/1000 invånare.



Vanliga mått

• DDD - Defined Daily Dose
”den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en 
vuxen (70 kg) vid medlets huvudindikation”
- fastställes av WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology i 
Oslo, www.whocc.no

• PDD – prescribed daily dose-

• DDD enligt WHO är för PcG 3,6 g. I Sverige används normalt dygnsdoseringar 
högre än 3,6g. Vid analys av PPS resultaten (samtliga studier, N=754) fås ett 
genomsnittlig ordinerad dygnsdos på 6,9g för patienter inom vuxenspecialiteter. 

• Recept (varurader)



Vanliga nämnare

• TIN – tusen invånare

• TIND – tusen invånare och dag

• 100 vårddagar

• 100 vårdtillfällen



Läkemedelsregistret
• Socialstyrelsen ansvarar sedan juli 2005 för en databas över alla läkemedel 

som förskrivs på recept, där personnumret finns med, vilket gör det möjligt 
att:

• Mäta antalet individer som köpt ut ett visst läkemedel

• Mäta hur många gånger och hur ofta en individ köpt ut ett läkemedel

• Undersöka vilka andra läkemedel som antibiotika-kunder använder

• Mer exakt bild av befolkningens exponering för antibiotika

• Sedan 1 juli 2010 har alla landsting möjlighet att hämta en rådata fil från 
Apotekens Service AB med individdata (pseudonymiserat), för att läsa in i 
uppföljningssystem.
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De röda staplarna visar antalet patienter/1000 invånare som 2011 fick minst en antibiotikakur. De blå staplarna visar antalet uthämtade 
antibiotikarecept från apotek/1000 invånare 2011. 
På riksnivå var det 226,3 patienter/1000 invånare som fick minst en antibiotikakur 2011.



Diagnos-förskrivningsstudier

• V47 (2000,2002, 2005, Kronoberg, Östergötland, Dalarna, Uppsala, Jämtland 
och 2005 även södra Stockholmsområdet och Jönköpings län), 

• PPS (2003,2004,2006,2008,2010)

• Euro PPS 2012: 4 sjukhus från Sverige (St:görans sjukhus, Södertäljes 
sjukhus, Norrtäljes sjukhus och Mora)

• Antibiotikabehandlingen kan relateras till en diagnos/förskrivningsorsak, 
användning av diagnostik, symtom osv.

• Möjlighet att skilja mellan profylax och behandling av samhällsförvärvad 
respektive vårdrelaterad infektion.

• Ger en bild av hur förskrivare använder antibiotika



Diagnoskopplade förskrivningsdata från register

PRIS (Primärvårdens register för infektioner i Sverige)- data från 2006

Pvkvalitet.se (förbättringsverktyg, utgår i första hand från SFAMs Mål & Mått)

Infektionsverktyget: Pilot i Uppsala (24 nov 2011 – 29 feb 2012 geriatrik, 
infektion) och VG (två allmänkirurgiska kliniker på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset; 170 VPL + två öppenvårdmottagningar Projekttid 10/08 –
12/03)



• Startade 2001, 35 länder i Europa deltar

• Svårt att enas om gemensamma mätetal, kvalitetsmått etc. eftersom alla 
har sina egna regelverk och sjukvårdsorganisationer, och de  nationella 
system för datainsamling innehåller olika saker

• … men ändå möjlighet att diskutera och jämföra antibiotikaanvändning och 
initiativ till förbättring

• Studier av antibiotikaanvändning på sjukhus, äldreboenden och i 
primärvård 

ESAC:
European Surveillance of Antimicrobial Consumption



Source: European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC).

Outpatient antibiotic (J01) use, by antibiotic class according to ATC classification, 2009

Cyprus and Lithuania: total use, i.e. including inpatients.
Spain: reimbursement data, i.e. not including over-the-counter sales without a prescription,
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Source: ESAC, 2011.

European Surveillance of Antibiotic Consumption (ESAC)
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