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Antibiotika på recept och dosrecept
Jämförelser mellan länen

juli 2021 till juni 2022 jämfört föregående 12 månader



I grafen illustreras antibiotikatrycket i olika län på recept/dosrecept, för alla åldrar, som 

antalet recept/1000 invånare och år. Vid en jämförelse av den senaste 12-

månadersperioden (juli 2021 - juni 2022) med den dessförinnan (juli 2020 - juni 2021), 

har antibiotikaförsäljningen på riksnivå ökat med 11,8%. Under samma period har 

försäljningen ökat i samtliga 21 regioner.. Skåne ökar från 236 till 270 antibiotika 

recept/ 1000 invånare d.v.s. 14 %. 15 av 21 regioner ligger under 250-målet under 

denna period.



I grafen illustreras antibiotikatrycket i olika län på recept/dosrecept, för 0-6 år, 

som antalet recept/1000 invånare och år. Vid en jämförelse av den senaste 12-

månadersperioden (juli 2021 - juni 2022) med den dessförinnan (juli 2020 - juni 

2021),har antibiotikaförsäljningen på riksnivå ökat  med 80 %. Ökningar ses i 

samtliga regioner. I Skåne ökar gruppen från 140 till 263 antibiotika recept/ 1000 

invånare d.v.s. 87 %.



I grafen illustreras antibiotikatrycket i olika län på recept/dosrecept, för 5-14 år, som 

antalet recept/1000 invånare och år. Vid en jämförelse av den senaste 12-

månadersperioden (juli 2021 - juni 2022) med den dessförinnan (juli 2020 - juni 

2021) har antibiotikaförsäljningen på riksnivå ökat med 28 % .Minskning ses i 

Gotland - 4,3%. Ökningar ses i resten av regioner. Skåne ökar från 99 till 132 

antibiotika recept/ 1000 invånare d.v.s. 34 %. 



I grafen illustreras antibiotikatrycket i olika län på recept/dosrecept, för de över 

75 år, som antalet recept/1000 invånare och år. Vid en jämförelse av den 

senaste 12-månadersperioden (juli 2021 - juni 2022) med den dessförinnan (juli 

2020 - juni 2021) har antibiotikaförsäljningen på riksnivå ökat med 7 %. Ökningar 

ses i samtliga län. Skåne ökar från 523 till 570 antibiotika recept/ 1000 invånare 

d.v.s. 9 %.



All antibiotika (exkl. Hiprex) till skåningar över tid 
på recept/dosrecept, olika åldersgrupper, antal recept/1000 invånare



I grafen illustreras antibiotikatrycket i Skåne på recept/dosrecept, för alla åldrar, som 

antalet recipe/1000 invånare och rullande 12 månaders värde. Antibiotikaförsäljningen i 

Skåne ökar med 14% under juli 2021-juni 2022  jämfört med föregående 12 månader. 

Förändringen i riket under samma period var en ökning med 12 %.



I grafen illustreras antibiotikatrycket i Skåne, för olika åldersgrupper, per halvår som antalet 

recipe/1000 invånare och 12 månader. Under senaste tolvmånadersperioden ökade  

antibiotikaförsäljningen i  alla åldersgrupper med 12%. 0-6 år (47 %),  7-19 (13 %), 20-59 år (7 %) , 

60-79 år (9 %) och 80 år och äldre (9%). 



Antibiotika till skåningen från olika förskrivare 
på recept, antal recept



90% av all antibiotika konsumeras i öppenvården



Utvalda antibiotika
till skåningar 
inom olika åldersgrupper
på recept, antal recept/1000 invånare och 12 månadersvärde



Grafen illustrerar utvalda antibiotika, som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, urinvägsinfektioner och luftvägsinfektioner, 

förskrivet till boende i Skåne för olika åldersgrupper, som antalet recept/1000 invånare och 12 månader. I gruppen alla åldrar ökar 

samtliga tre antibiotikagrupper under juli 2021 till juni 2022 jmf föregående 12 månader. Procentuellt är ökningen störst i gruppen 

antibiotika som ofta används vid  luftvägsinfektioner (33 %). För hud- och mjukdelsgruppen i alla åldrar är ökningen 1,5 % och för UVI-

gruppen är den 3 %.



Antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektiontill 
skåningar
på recept, olika åldersgrupper, kön, antal recept/1000 invånare & 12 månadersvärde



Grafen illustrerar utvalda antibiotika, som ofta används vid urinvägsinfektioner, förskrivet till boende i Skåne för olika åldersgrupper och 

kön, som antalet recipe/1000 invånare och 12 månader. Med antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektion avses J01CA08 

pivmecillinam, J01EA01 trimetoprim, J01XE01 nitrofurantoin, J01MA02 samt J01MA06 norfloxacin( avregistrerade) och ciprofloxacin. 

Totalt sett visar, antibiotika som ofta används vid UVI,  en ökning på 2.8 % under juli 2021 till juni 2022 jmf föregående 12 månader. Det 

ses ökningar i samtliga åldersgrupper hos kvinnor resp. män. kinolonerna ökar procentuellt mest för män i alla åldrar med 3%.. För 

kvinnor alla åldrar är ökningen av kinolonerna 1 % .  



Grafen illustrerar 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 18-79 år. Den röda linjen indikerar Stramas mål på max 10%. För riket ökade andelen kinoloner till 

kvinnor 18-79 år juli 2021-juni 2022 jämfört föregående 12 månader. I riket är andelen 11,2 %. . I denna jämförelse ökade 

andelen ciprofloxacin i 12 av 21 regioner. Det skiljer 6 procentenheter mellan den region med högst respektive lägst andel 

ciprofloxacin. En region uppfyller Stramas mål. Notera att norfloxacin är avregistrerad sedan 2021. Skåne ökade andelen 

kinoloner från 10,4 % till 10.9% .



Antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektiontill 
skåningar
på recept, olika åldersgrupper, antal recept/1000 invånare & 12 månadersvärde



Grafen illustrerar utvalda antibiotika, som ofta används vid luftvägsinfektioner, förskrivet till boende i Skåne för olika 

åldersgrupper, som antalet recipe/1000 invånare och 12 månader. För alla åldrar  var ökningen 33% under juli 2021 till juni 2022 

jmf föregående 12 månader. För  barn och unga  var ökningen störst med 134 % resp. 48 % . Gruppen 80 år och äldre ökade 

med 22%. För de mellan 20-59 år och 60-79 år är ökningar 20 % resp. 22 %. 



Grafen illustrerar 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. Den röda linjen indikerar Stramas mål på minst 80%. Under senaste 12-månadersperioden ökade 

andelen PcV till barn 0-6 år med 4,1 procentenheter på riksnivå jämfört med motsvarande period föregående år. Andelen ligger på 72%. I 

denna jämförelse ökade andelen i 20 av 21 regioner. Det skiljer 13 procentenheter mellan den region som har högst respektive lägst 

andel. Ingen region uppfyller Stramas mål. Skåne ökade andelen kinoloner från 69 % till 71 % och ligger nu lägre än rikets snitt och 

klarar även målet om max 10 %.



Antibiotika som ofta används vid 
hud- & mjukdelsinfektiontill skåningar
på recept, olika åldersgrupper, kön, antal recept/1000 invånare & 12 månadersvärde



Grafen illustrerar utvalda antibiotika, som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, förskrivet till boende i Skåne för olika 

åldersgrupper, som antalet recipe/1000 invånare och period på 12 månader. För alla åldrar är ökningen 2 % under  juli 2021 till 

juni 2022 jmf föregående 12 månader. Försäljningen minskar perceptuellt i åldersgrupper 0-6 (- 4%) och 20– 59 (- 2%) under de 

senaste 12 månaderna. Försäljningen ökar mest i åldersgrupp 7-19 med 9%. För gruppen 60-79 år och för de 80 år och äldre är 

ökningen 2% resp. 5 %.


