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

åldrar, som antalet recipe/1000 invånare och år. När man jämför 2018 mot 2017, 

så har antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat med 4%. Minskningar kan 

även ses i 20 av länen, samtidigt som 1 län ligger oförändrat. Skåne minskar från 

337 till 322 antibiotika recept/ 1000 invånare d.v.s. 4%. 



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

som antalet recipe/1000 invånare och år. När man jämför 2018 mot 2017, så har 

antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat 5%. Minskningar kan även ses i 17 

av länen, samtidigt som 2 län ökar och ett län ligger oförändrat. I Skåne minskar 

från 367 till 343 antibiotika recept/ 1000 invånare d.v.s. ca 7%.



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

75 år, som antalet recipe/1000 invånare och år. När man jämför 2018 mot 2017, 

så ligger antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat med 2%. Minskningar kan 

ses i 16 av länen, samtidigt som 3 län ökar samt 1 län med oförändrat läge. 

Skåne minskar från 653 till 639 antibiotika recept/ 1000 invånare d.v.s. ca 2%.



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 år. Antibiotikaförsäljningen i Skåne 
fortsätter minska och 2018 var 4% lägre än jämfört med 2017. Minskningen var 
från 337 till 322 recept/1000 invånare. Förändringen i riket under samma period 
var -4% (rikssnittet är på 296 recipe/1000 invånare och år) .



Antalet uthämtade antibiotikarecept av skåningar i olika åldersgrupper

Antal recept/dosrecept per 1000 invånare 

I grafen illustreras antibiotikatrycket i Skåne, för olika åldersgrupper, som antalet recipe/1000 invånare och år 
Under 2018 jämfört med 2017 minskade antibiotikaförsäljningen i alla åldersgrupper.  0-6 år (-7%),  7-19 (-6%),
20-59 år (-3%) och 60-79 år (-4%) och 80 år och äldre (-2%). Åldersgrupperna barn och unga  minskar mest. 



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 år



Grafen illustrerar utvalda antibiotika till skåningar, alla åldrar, på 
recept/dosrecept som antal recipe/1000 invånare och år. Största 
minskning procentuellt ses i gruppen antibiotika som ofta används 
vid luftvägsinfektioner (ca 8%) under 2018 jmf 2017. Antibiotika 
som ofta används vid urinvägsinfektioner minskade  knappt med 
ca 1%. Antibiotika som ofta används vid hud- och 
mjukdelsinfektioner  var i princip oförändrad under samma 
tidsperiod. 



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 år. 
I gruppen alla åldrar minskar antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner mest på ca 8% 2018 jmf  med 2017.  Den procentuella minskningen av 
luftvägsantibiotika i de fyra första åldersgrupperna är i samma storleksordning. Urinvägsantibiotika minskar svagt med 1% i alla åldrar och hud- och 
mjukdelsantibiotika ligger i princip oförändrat. I de två äldsta åldersgrupperna minskar urinvägsantibiotika något medan hud- och mjukdelsantibiotika 
ökar något.



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



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 år. Med antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektion avses J01CA08 pivmecillinam, J01EA01 trimetoprim, J01XE01 
nitrofurantoin, J01MA02 samt J01MA06 norfloxacin och ciprofloxacin. Totalt har AB som ofta används vid UVI minskat med knappt 1% under 2018 jmf med 
2017. Minskning totalt ses i alla grupper utom i gruppen kvinnor 80 år och äldre där det ses en ökning. 
Minskning ses i alla grupper för trimetoprim och kinolonerna.  



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



Grafen illustrerar utvalda antibiotika, som ofta används vid luftvägsinfektioner, förskrivet till boende i Skåne för olika åldersgrupper, som antalet recipe/1000 
invånare och år. För alla åldrar  var minskningen 8% under 2018 jmf med 2017. Den procentuella minskningen av luftvägsantibiotika i de fyra första 
åldersgrupperna är mellan 7-10%.  Medan för de på 80 och äldre är minskningen 5%. 
I gruppen alla åldrar minskar samtliga substanser/grupper under 2018 jmf 2017. PcV minskar procentuellt mest på 7% följt av doxycyklin 4%. Övriga under 1%. 



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



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 år. För alla åldrar  var det i princip oförändrat (+0,4%) under 2018 jmf 2017. 


