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Sammanfattning

Antibiotika till invånare i Västra Götaland: Fördelningen mellan olika förskrivare är i stort sett oförändrad 

2019 jämfört med 2018. Vårdcentraler och jourcentraler står för största delen av förskrivningen (58%) men 

har minskat med två procentenheter jämfört med 2018. Förskrivningen från övriga riket har ökat något, 

delvis på grund av ökad förskrivning från digitala vårdgivare med säte i andra regioner och landsting.

Antalet antibiotikarecept per 1000 invånare förskrivna till personer i VGR har minskat med 5% senaste året 

Minskning ses i alla åldersgrupper och regionen har gått från att ha haft tredje högst förskrivning 2012 till att 

ha sjunde lägst totalförskrivning av alla regioner 2019. Förskrivningen är, i alla regioner, störst för antibiotika 

som vanligen används vid luftvägsinfektioner men det finns en stor spridning i landet och Västra Götaland 

har sjunde högsta förskrivning per 1000 invånare för denna antibiotikagrupp. Förskrivning uppdelat på 

enskilda substanser visar små skillnader mellan åren. Noterbart är att förskrivning av doxycyklin, 

ciprofloxacin och lymecyklin fortsätter att minska. Antibiotikarecept per 1000 kommuninvånare fördelat på 

förskrivarursprung visar att invånare i högre grad får recept från annan förskrivare än vårdcentral i 

tätbefolkade kommuner som Göteborg, Mölndal och Partille.   



Tolkningsanvisning

Datakälla är eHälsomyndigheten (INSIKT) och visar antal recept förskrivna och uthämtade på apotek. 

Tidsperioderna avser uthämtningsdatum. Data är ej kopplad till diagnoser. 

Statistiken baseras på recept uthämtade av personer folkbokförda i respektive region eller kommun. Uppgifter 

om folkbokföring uppdateras en gång per år.

I bild 4 baseras förskrivande vårdgivare på den arbetsplatskod som finns registrerad på receptet.

Innehåll

Bilderna visar antal uthämtade recept/1000 invånare till patienter bosatta i Västra Götaland oberoende 

av vem som förskrivit receptet förutom i bild 4 och 9 där förskrivningen är fördelad på förskrivargrupp. 

Övriga bilder visar fördelning efter patienternas ålder, antibiotikagrupp enligt definitioner i bild och 

antibiotikasubstans.



Vem förskriver antibiotikarecept till personer 

folkbokförda i Västra Götaland?
Andel antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin) 2019 

Totalt antal recept: 468 408





Hud- och mjukdelsantibiotika

 ATC-kod  Substans

 J01CF05  flukloxacillin

 J01FF01  klindamycin

Urinvägsantibiotika

 ATC-kod Substans

 J01CA08  pivmecillinam

 J01EA01  trimetoprim

 J01MA02  ciprofloxacin

 J01MA06  norfloxacin

 J01XE01  nitrofurantoin

Definitioner

Luftvägsantibiotika

ATC-kod Substans

 J01AA02  doxycyklin

 J01CA04  amoxicillin

 J01CE02  fenoximetylpenicillin

 J01CR02  amoxicillin och enzymhämmare

 J01DB05  cefadroxil

 J01DD14  ceftibuten

 J01FA01  erytromycin

 J01FA06  roxitromycin

 J01FA09  klaritromycin

 J01FA10  azitromycin








