
ANALYSE 

Borgernes anvendelse af antidepressive 
lægemidler 

I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til 

hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse af antidepressive lægemidler. En 

høj og markant stigende anvendelse af antidepressive lægemidler bør der følges nøje op på 

af flere grunde, f.eks. risikoen for evt. bivirkninger, og for at sikre, at der ikke er tale 

om et utilsigtet skred. 

 
Analysens hovedkonklusioner 

 I 2011 var der mere end 460.000 borgere, der købte antidepressive 

lægemidler. Det er næsten en fordobling ift. 1999.  

 Kvinder står for næsten 2/3 af forbruget af antidepressive lægemidler. 

I 2011 brugte 10 pct. af den kvindelige del af befolkningen 

antidepressive lægemidler, mens det gjaldt 6 pct. af mændene. 

 Forbruget af antidepressive lægemidler er stærkt stigende med alderen. 

Over 26 pct. af kvinderne på 80 år og derover bruger antidepressive 

lægemidler, dvs. godt 2½ gange så mange som gennemsnittet for hele 

den kvindelige del af befolkningen set under ét. Blandt mændene på 80 

år og derover er andelen knap 18 pct., hvilket er ca. 3 gange så stor en 

andel som for hele den mandlige del af befolkningen set under ét. 

 I Region Syddanmark og Region Midtjylland anvender relativt mange 

borgere antidepressive lægemidler (reguleret for køns- og 

alderssammensætning). De midtjyske brugere får samtidig lidt mere 

medicin pr. bruger end brugere i andre regioner. Borgerne i Region 

Hovedstaden placerer sig i den modsatte ende af skalaen.  

 

 

 

Den 12,november 2012 

 

Ref SAA 

saa@kl.dk 

Dir 3370 3805 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370  

2300 København S 

 

Tlf 3370 3370 

Fax 3370 3371 

www.kl.dk 

 

Side 1/12  



 

  2 

Baggrund 

I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra december 2000 blev 

der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende 

anvendelse af antidepressive lægemidler. Sundhedsstyrelsen nævnte således 

bl.a., at ”Brugen af lægemidler til depressionsbehandling har i de seneste år påkaldt sig 

stor opmærksomhed. Behandlingsmulighederne samt bekymringen for kendte såvel som 

uerkendt bivirkninger debatteres både i og uden for fagkredse.” 

 

Endvidere fremhævede Sundhedsstyrelsen i førnævnte vejledning, at ”Særligt 

er forbruget af selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) siden deres ibrugtagning 

her i landet i begyndelsen af 90’erne steget meget, hvilket har givet anledning til over -

vejelser om, hvorvidt ordinationerne finder sted på et korrekt grundlag.”. Sundheds-

styrelsen pegede yderligere på, at der knytter sig særlige problemstillinger til 

anvendelsen af antidepressiva i forhold til unge under 15 år hhv. ældre på 

70 år og derover. Den nedre aldersgrænse er dog siden hævet, jf.  

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske 

lidelser1. 

 

I forhold til udviklingen på området kan det bemærkes, at denne blandt 

andet er påvirket af, at indikationerne for de nyere antidepressiva er 

udvidet, så det også omfatter blandt andet panikangst, social fobi, 

generaliseret angst, obsessive-compulsive disorder (OCD) (tvangstanker 

og/eller tvangshandlinger), posttraumatisk stresstilstand og bulimia nervosa 

(overspisning og efterfølgende opkastning). Disse forhold kan i sig selv 

bidrage til en stigende anvendelse af de antidepressive lægemidler. 

En høj og markant stigende anvendelse af antidepressive lægemidler bør der 

dog følges nøje op på af flere grunde, f.eks. risikoen for evt. bivirkninger, 

og for at sikre, at der ikke er tale om et utilsigtet skred, hvor der f.eks. 

behandles ved stadig lavere indikationsniveauer. 

 

Udover de faglige bekymringer i forhold til lægemidlernes bivirkninger vil 

en uhensigtsmæssig høj anvendelse af antidepressive lægemidler også 

indebære, at der anvendes ressourcer på offentlige tilskud til borgernes køb 

af lægemidlerne – ressourcer, der således kunne være anvendt på bedre vis. 

Omsætningen af antidepressive lægemidler udgjorde over ½ mia. kr. i 2011, 

og der blev ydet medicintilskud på over 0,3 mia. kr. til disse udgifter.  Hertil 

kommer, at en række brugere vil have mulighed for yderligere offentlige 

tilskud til dækning af egenudgifter f.eks. tilskud efter reglerne om 

helbredstillæg.  

 

 

                                                           
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142780 
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Analyse 

Denne analyse ser nærmere på udviklingen i den danske befolknings 

anvendelse af antidepressive lægemidler siden 1999 på tværs af køn og 

aldersgrupper2. Endvidere belyses regionale forskelle i anvendelsen af 

antidepressive lægemidler.  

 
 
Data 

Resultaterne i det følgende er baseret på data fra www.medstat.dk. 

Opgørelserne vedr. antidepressive lægemidler omfatter ATC-gruppe N06A 

bortset fra N06AX12. I bilag 1 indgår særskilte opgørelser for SSRI 

lægemidler (ATC-gruppe N06AB), som er det hyppigst anvendte af de 

antidepressive lægemidler. 

 

Endvidere er der anvendt data fra SSI-opgørelser over forbruget af medicin 

mod depression opgjort på kommuneniveau, jf.  

http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Dataformidling/Laegemiddelstatistik

ker/Brug%20af%20medicin%20mod%20folkesygdomme.aspx 

 

 

Resultater 

Udviklingen i antal brugere 

Antal borgere, som har købt antidepressive lægemidler 

Mere end 460.000 borgere købte i 2011 antidepressive lægemidler. Det er 

næsten en fordobling sammenlignet med 1999, hvor der var færre end 240.000 

borgere, som købte antidepressive lægemidler, jf. figur 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 En nærmere analyse af forbruget af antidepressive lægemidler, herunder i forhold til 

omfanget af nye brugere og brugere med få hhv. mange køb kan findes i SSIs analyse 

”Forbruget af antidepressiva 2001-2011) 

http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Analyser%20og%20rapporter/Lagemiddelforbrugsa

nalyser/2012/~/media/Indhold/DK%20-

%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Analyser%20og%20rapporter/Laegemiddelf

orbrugsanalyser/2012/Forbruget%20af%20antidepressiva%202001-2011.ashx 

http://www.medstat.dk/
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Dataformidling/Laegemiddelstatistikker/Brug%20af%20medicin%20mod%20folkesygdomme.aspx
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Dataformidling/Laegemiddelstatistikker/Brug%20af%20medicin%20mod%20folkesygdomme.aspx
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Figur 1 Udviklingen i antal personer (alle aldersklasser), der har indløst 

mindst én recept på antidepressive lægemidler, 1999-2011. 

 
Note: I 1999 var 99 pct. af salget i primærsektoren personhenførbart. I 2011 var andelen over 

99 pct. 

Kilde: www.medstat.dk 

 

2011 er det første år i den betragtede periode, hvor der ikke er sket en stigning 

i antallet af borgere, der bruger antidepressive lægemidler.  

 

SSRI (Selektive Serotonin genoptagelseshæmmere) eller mere populært 

”lykkepiller” er den hyppigst anvendte type af antidepressive lægemidler. SSRI 

lægemidler anvendes af ca. 2/3 af de personer, der anvender antidepressive 

lægemidler. Ser man alene på denne type af antidepressive lægemidler findes en 

stort set parallel udvikling over perioden 1999-2011, dvs. næsten en fordobling, 

jf. bilag 1.  

 

Forskel på mænd og kvinders brug af antidepressive lægemidler 

I løbet af 2011 købte mere end hver tiende kvinde (alle aldersklasser) 

antidepressive lægemidler mod 6 pct. af mændene. Samlet set svarer det til, at 

8,3 pct. af befolkningen i 2011 købte antidepressive lægemidler, jf. figur 2.   
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Figur 2. Procent af befolkningen (alle aldersklasser), der købte 
antidepressive lægemidler i 2011.   
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Kilde: www.medstat.dk 

 

Næsten 2/3 af brugerne af antidepressive lægemidler er kvinder. Andelen er 

dog faldet svagt i løbet af perioden 1999-2011, jf. figur 3. 

 

Figur 3. Udviklingen i kønsfordelingen af personer, der har købt 

antidepressive lægemidler, pct., 1999-2011. 
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Kilde: www.medstat.dk og egne beregninger 
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Ser man alene på SSRI lægemidler findes stort set samme kønsfordeling, jf. bilag 

1. 
 

Forbruget af antidepressive lægemidler er stærkt stigende med alderen 

Andelen af borgerne, der anvender antidepressive lægemidler, er stærkt 

stigende med alderen. Blandt personer på 80 år og derover var det således godt 

23 pct. af borgerne, der indkøbte antidepressive lægemidler, dvs. en næsten tre 

gange så høj hyppighed som for hele befolkningen set under ét, jf. figur 4. 

 

Figur 4. Procent af borgere i aldersklassen, der har købt antidepressive 

lægemidler  
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Kilde: www.medstat.dk 

 

Blandt kvinder i alderen 80 år og derover var andelen over 26 pct., hvilket er en 

hyppighed, der er 2½ gange så høj som for alle kvinder set under ét. Blandt 

mændene på 80 år og derover var andelen knap 18 pct., hvilket er en 3 gange så 

høj hyppighed som for alle mænd set under ét.  

 

Forskelle på tværs af regionerne 

Der er væsentlige forskelle på tværs af regionerne med hensyn til, hvor stor en 

del af borgerne i den enkelte aldersgruppe, der har anvendt antidepressive 

lægemidler i løbet af et år. 

 

Midtjylland og Syddanmark ligger over landsgennemsnittet i alle aldersgrupper 

(ml. 7 og 19 pct. over), mens Region Hovedstaden ligger under det 

landsgennemsnitlige niveau i alle aldersgrupper (ca. 8-20 pct. under). Region 

Sjælland ligger over landsgennemsnittet for personer under 40 år og under 

landsgennemsnittet for personer på 40 år og derover. Region Nordjylland 

ligger stort set på landsgennemsnittet for alle aldersgrupper, jf. figur 5. 
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Figur 5. Andelen af borgere i aldersklassen i regionen, der har købt 

antidepressive lægemidler i forhold til landsgennemsnittet for den 

samme aldersklasse, 2011. 
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Kilde: www.medstat.dk og egne beregninger 

 

På tværs af kommuner er der også væsentlige forskelle i andelen af borgere 

(køns- og aldersstandardiseret), der anvender antidepressive lægemidler. Uanset 

disse forskelle kan der også spores en klar regionsspecifik forskel. Det er 

således bemærkelsesværdigt, at de kommuner i Region Hovedstaden, der har 

relativt flest brugere ligger lige over landsgennemsnittet og kun en smule over 

de kommuner i Region Midtjylland, som ligger lavest, jf. figur 6. 
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Figur 6. Relativ afvigelse fra landsgennemsnittet mht. antal brugere pr. 

1.000 borgere(køns- og aldersstandardiseret), 2011 

Kilde: 

http://wee.laegemiddelstyrelsen.dk/ShowElement.aspx?ElementId=5&FilterExpression=%5b

Indikator%5d%3d'Depression' 

 

Udviklingen i solgte mængder 

Salget af antidepressive lægemidler er steget endnu mere end antallet af 

brugere. Fra 1999 til 2011 er der tale om tæt ved en tredobling af de solgte 

mængder (fra ca. 59 mio. DDD i 1999 til ca. 170 mio. DDD i 2011), mens der i 

samme periode sket en fordobling i antallet af personer, der bruger 

antidepressive lægemidler, jf. figur 1 og 7. 

 

Figur 7. Solgte mængder (DDD) af antidepressive lægemidler, samlet, 

 1999-2011. 

 
Kilde: www.medstat.dk  

 

http://wee.laegemiddelstyrelsen.dk/ShowElement.aspx?ElementId=5&FilterExpression=%5bIndikator%5d%3d'Depression
http://wee.laegemiddelstyrelsen.dk/ShowElement.aspx?ElementId=5&FilterExpression=%5bIndikator%5d%3d'Depression


 

  9 

Samme udviklingstendens gør sig gældende for SSRI lægemidlerne, der udgør 

2/3 af salget af antidepressive lægemidler, jf. bilag 1. 

 

Opgør man den solgte mængde pr. person, der har købt antidepressiv medicin, 

ligger Region Midtjylland højest for alle aldersgrupper mellem 15 og 80 år og 

næsthøjest for personer på 80 år og derover. I den modsatte ende af skalaen 

finder man Region Sjælland. Størst forskel mellem regionerne er der for de 20-

39 årige, hvor Region Midtjylland ligger ca. 6 pct. over landsgennemsnittet, 

mens Region Sjælland ligger 10 pct. under landsgennemsnittet, jf. figur 8.  

 

Figur 8 Solgte mængder pr. person (kun brugere) i regionen i pct. af 

landsgennemsnittet i de enkelte aldersklasser – antidepressive 

lægemidler, 2011 

 
Kilde: www.medstat.dk og egne beregninger 

 

Et tilsvarende billede tegner sig ikke overraskende, når man alene ser på de ca. 

2/3 af den antidepressive medicin, jf. bilag 1.  
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Bilag 1. Anvendelsen af SSRI lægemidler  

Antallet af borgere, der anvender SSRI lægemidler er øget fra knap 165.000 i 

1999 til godt 305.000 i 2011, jf. figur B.1. Det svarer til, at i størrelsesordenen 

2/3 af de personer, der bruger antidepressiv medicin, får SSRI lægemidler. Som 

nævnt indledningsvist er denne udvikling påvirket af ændrede indikationer, som 

har betydet, at lægemidlerne nu er førstevalg ved en række tilstande, f.eks. 

panikangst, social fobi og generaliseret angst mv. 

 

Figur B.1. Udviklingen i antal personer (alle aldersklasser), der har 

indløst mindst én recept på SSRI lægemidler, 1999-2011. 
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Kilde: www.medstat.dk 

 

Salget af SSRI lægemidler er næsten tredoblet fra et niveau på ca. 40 mio. 

enheder i 1999 til ca. 110 mio. enheder i 2011, jf. figur B.2. 
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Figur B.2. Solgte mængder (DDD) af SSRI-lægemidler, 1999-

2011.

 
Kilde: www.medstat.dk 

 

Region Midtjylland skiller sig ud fra landsgennemsnittet mht. andelen af 

borgere i aldersklassen i regionen, der har købt SSRI lægemidler, idet der i alle 

aldersklasser tale om, at regionen ligger over landsgennemsnittet (mellem 9 og 

18 pct.), jf. figur B.3. 

 

Figur B.3. Andelen af borgere i aldersklassen i regionen, der har købt 

SSRI lægemidler i forhold til landsgennemsnittet for den samme 

aldersklasse, 2011 

 
Kilde: www.medstat.dk 
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Et tilsvarende billede tegner sig, når man alene ser på de solgte mængder af 

SSRI lægemidler, jf. figur B.4. 

 
Figur B.4. Solgte mængder pr. person (kun brugere) i regionen i pct. af 

landsgennemsnittet i de enkelte aldersklasser – antidepressive 

lægemidler, 2011 

 
Kilde: www.medstat.dk og egne beregninger 

 

 


