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Analyse
Behandling af psykoser mest udbredt i yderområder
Forbruget af antipsykotisk medicin er fordoblet i perioden fra 1996 til 2012. I perioden 1999-2012 er
antallet af personer, der bruger medicin mod psykoser steget 13 procent. Hver 3. medicinbruger med
psykoser tager også et eller flere midler mod angst og søvnbesvær. Det er bemærkelsesværdigt, fordi
samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og sove- og nervemedicin fører til øget dødelighed, og anbefales ikke af Sundhedsstyrelsen. Det er oftest kvinder, der tager medicin mod psykoser.
For personer under 40 år er der dog flest mænd, der tager antipsykotisk medicin. Forbruget stiger
med alderen for både mænd og kvinder. Personer i yderområder tager i højere grad antipsykotisk medicin sammenlignet med personer i hovedstadsområdet.
Forbruget af antipsykotisk medicin er fordoblet siden 1996. Det svarer til en stigning på omkring 4
procent om året i gennemsnit i perioden 1996-2012. Der blev i 2012 i alt brugt 26 millioner døgndoser antipsykotisk medicin. Antallet af personer i behandling med medicin mod psykoser er i perioden 1999-2012 steget med 13 procent eller fra 111.000 personer i 1999 til omkring 125.000 personer
i 2012. Det svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på 1 procent.
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Kilde: Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor, DLI og Danmarks Apotekerforening

Patienter med psykoser og deres øvrige medicinforbrug
Over halvdelen af de ca. 120.000 personer, der i løbet af et halvt år har indløst en recept på medicin
mod psykoser tager også antidepressiv medicin. Omkring 40 procent af de personer, der tager medicin mod psykoser tager også hjerte- og karmedicin mens omkring 20 procent også tager medicin
mod mavesår og medicin mod svage smerter.
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Patienter i behandling med antipsykotisk medicin og deres øvrige medicinforbrug
Antal patienter i behandling med antipsykotisk
medicin, 1.000 personer
118

Medicin mod psykoser
Øvrigt medicinforbrug:
Andet medicin
Medicin mod depression
Medicin mod hjerte- og karsygdomme
Medicin mod mavesår
Medicin mod svage smerter
Medicin mod angst (N05B)
Medicin mod søvnbesvær (N05C)
Astma-, allergi- og KOL-medicin
Diabetesmedicin
Medicin mod knogleskørhed
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Kilde: Se faktaboks side 4.

Det mest bemærkelsesværdige er dog, at knap hver 5. patient, der tager medicin mod psykoser, også
tager medicin mod angst, og at knap hver 5. patient, der tager medicin mod psykoser, også tager
medicin mod søvnbesvær. Knap 6 procent af de patienter, der tager medicin mod psykoser, tager også både medicin mod angst og medicin mod søvnbesvær. Samlet set tager omkring 35.000 personer
svarende til hver 3. medicinbruger med psykoser (30 pct.) et eller flere midler mod angst og søvnbesvær. Det er bemærkelsesværdigt fordi, det strider mod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvoraf det
fremgår, at samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og sove- og nervemedicin ikke anbefales på grund af øget dødelighed hos medicinbrugeren.
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Det er særligt kvinder, der får ordineret antipsykotisk medicin. For hver 1000 kvinder bruger godt
24 medicin mod psykoser, mens det er knap 21 mænd for hver 1000 mænd. Lidt flere mænd end
kvinder bruger medicin mod psykoser i de yngre aldersgrupper (personer under 40 år), mens langt
flere kvinder bruger medicin mod psykoser i aldersgrupper, der er ældre end 40 år. Forskellen er
størst blandt personer mellem 65 og 79 år, hvor omkring 50 procent flere kvinder end mænd er brugere af antipsykotisk medicin. Der er flest brugere af antipsykotisk medicin for personer over 80 år,
hvor omkring 56 personer ud af hver 1000 personer er brugere af antipsykotisk medicin.
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Kilde: Statens Serum Institut, www.medstat.dk
I Region Syddanmark bruger relativ flest borgere medicin mod psykoser. I forhold til landsgennemsnittet bruger 16 procent flere borgere medicin mod psykoser per 1.000 borgere i Region Syddanmark i 2012. I Region Sjælland bruger 10 procent flere personer medicin mod psykoser per 1000
borgere. I Region Hovedstaden bruger 10 procent færre borgere medicin mod psykoser per 1.000
borgere i 2012. Dog var der i 2011 i Københavns Kommune en overvægt på 10 procent flere brugere
af antipsykotisk medicin i forhold til landsgennemsnittet.
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Er der signifikant flere eller færre personer i behandling mod skizofreni mm. (i behandling med
antipsykotisk medicin) i din kommune sammenlignet med hele landet?

Kilde: Statens Serum Institut (Personer i behandling per 1.000 indbyggere, køns og alderskorrigeret,
2011)
Faktaboks: Datagrundlag
Danmarks Apotekerforening har analyseret, hvor mange personer, der i perioden fra den
4. april til den 9. oktober 2012 har fået udleveret lægemidler efter recept inden for hver
enkelt ATC-gruppe af lægemidler. Det er på den baggrund opgjort, hvor mange forskellige lægemidler (ATC-grupper) personerne har fået udleveret efter recept i løbet af en 6
måneders periode.
Datamaterialet er baseret på en stikprøve. I de resultater, der refereres ovenfor, er disse
oplysninger opgjort på 5-års aldersintervaller for henholdsvis mænd og kvinder, hvorefter resultaterne er opregnet til landsplan på baggrund af helårsdata fra Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor. Ved inddelingen i aldersgrupper er anvendt den alder,
patienten havde ved indløsning af den første recept i perioden.

