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Sammanfattning 

På ett recept ska förskrivaren ange användningsområde för patientens läkemedelsbehandling. 

Om användningsområde står på receptet kan patienten själv se kopplingen mellan sjukdom 

och medicin och följsamheten till läkarens behandling kan förhoppningsvis förbättras. Även 

farmaceuten har nytta av att ändamål finns angivet, eftersom detta medger en kontroll av att 

kunden får rätt läkemedel och rätt dos för rätt sjukdom. Det har visat sig att en stor del av 

utlämnade läkemedel saknar angivet användningsområde. Syftet har varit att undersöka hur 

ofta användningsområde finns angivet på recept för bensodiazepiner, N05BA, med avseende 

på patientens ålder, kön, substans och styrka. 

 

Data på expeditioner av recept på bensodiazepinderivat, N05BA, för oktober månad 2007, 

erhölls från Apoteket AB. Materialet omfattar 107 455 receptposter med uppgift på 

transaktionsmånad och år, kön, födelseår och månad, ATC-kod, produkt-id, varunamn, antal i 

förpackning, styrka, antal recipen och doseringstext. Data bearbetades i Microsoft-Excel®. 

 

På 67 % (72 163) av recepten fanns användningsområde angivet, på 69 % (47 232)  av 

recepten till kvinnor och 65 % (24 931) av recepten till män.  

Den lägsta andelen med användningsområde angivet på recept, 62 % (19 070), var till 

patienter i åldersgruppen 25-44 år, den högsta andelen, 77 % (24 896), var till patienter över 

75 år. Angivelse av användningsområde minskar med ökande styrka på läkemedlet.  

 

Slutsats: Endast 2/3 av receptposterna avseende bensodiazepiner och som expedierades i 

oktober 2007 hade användningsområde i doseringstexten på receptet.  
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Introduktion 

Användningsområde på recept 

Enligt läkemedelsverkets receptföreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel, 

skall receptutfärdaren bland annat iaktta följande: ”Sådana anvisningar beträffande dosering, 

användning, ändamål och behandlingstid skall lämnas på receptet så att patienten respektive 

djurägaren kan använda läkemedlet på rätt sätt” [1]. 

Med användningsområde på receptet kan patienten själv se kopplingen mellan sjukdom och 

medicin. Även för en farmaceut är det av stor nytta att ändamål finns angivet, då denna kan 

kontrollera att kunden får rätt läkemedel med rätt beredning, rätt styrka, rätt dosering och rätt 

behandlingstid [2]. 

Patienter som står på långtidsmedicinering uppges ofta ha låg följsamhet (< 50 %) till 

läkemedelsordinationerna. För patienter med korta behandlingar sjunker följsamheten efter 

cirka 10 dagar. Anledningar till dålig följsamhet kan bland annat vara användning av många 

läkemedel, multimedicinering, eller att man inte förstår betydelsen eller föreskrifterna av sin 

medicinering [3].  

Många patienter vet inte varför de får sin medicin. Om man har flera sjukdomar med många 

mediciner är risken stor att det kan bli fel vid medicineringen om inte användningsområde är 

utskrivet. Användningsområde på recept kan förhindra att det blir fel i medicineringen [4]. 

 

Generikareformen 

Generisk substitution infördes i Sverige år 2002. Läkemedel med samma substans som 

originalläkemedlet (det generiska läkemedlet) ska erbjudas på apotek om det har ett lägre pris 

än originalet. Apoteken är skyldiga att göra detta utbyte av läkemedel förutsatt att kunden 

godkänner bytet [5]. Äldre patienter som multimedicinerar kan ha svårt att känna igen det 

generiska läkemedlet om det inte finns användningsområde angivet på läkemedlet och det kan 

i sin tur ge dålig följsamhet. 
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Bensodiazepiner 

Bensodiazepiner är ett samlingsnamn för läkemedel med lugnande, muskelavslappande och 

kramphämmande verkan med ATC kod N05BA. Gamma-aminobenzoic acid (GABA) är en 

signalsubstans som finns i hjärna och ryggmärg, och den får en bättre verkan när 

bensodiazepiner förstärker bindningen av GABA [6]. Bensodiazepiner har goda effekter vid 

ångest och sömnrubbningar. De substanser som har längst halveringstid och långsammast 

insättande effekt passar bäst som ångestdämpande medel och de som har snabb absorption 

och distribution till centrala nervsystemet passar bäst vid sömnproblem då de har snabb 

insättande effekt. Bensodiazepiner är narkotikaklassade läkemedel och det finns risk för 

missbruk och toleransutveckling [7]. 

 

Diazepam 

Diazepam är aktiv substans i läkemedlen Stesolid® och Diazepam Desitin®. Diazepam är 

ångestdämpande, muskelrelaxerande, kramplösande (epileptiska kramper, feberkramper, 

muskelkramp orsakad av tetanus, stelkramp), lugnande och sederande. Diazepam Desitin är 

till stor nytta för omedelbar behandling av kramper hos barn [8]. 

Oxazepam 

Oxazepam är aktiv substans i läkemedlen Oxascand® och Sobril®. Oxazepam är 

ångestdämpande och lugnande medel med muskelrelaxerande egenskaper, som även kan 

användas vid depressioner tillsammans med antidepressiva läkemedel. Oxazepam används 

också vid excitation i samband med alkoholmissbruk [8]. 

Alprazolam 

Alprazolam är aktiv substans i läkemedlen Xanor® och Alprazolam. Alprazolam är 

ångestdämpande och lugnande medel. När man behandlar ångest med alprazolam är den 

effektiv upp till 6 månader och vid paniksyndrom upp till 8 månader. Toleransutveckling ses 

inte mot den anxiolytiska (ångestlindrande) effekten men däremot mot den sedativa 

(lugnande) effekten [8]. 
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Indikationer 

Ångest: 

Under sin livstid kommer ungefär var tredje kvinna och var femte man att drabbas av en 

ångestsjukdom. Man får ofta ångest vid depressioner. När man på grund av ångest mår så 

dåligt att det dagliga livet begränsas genom att man undviker vissa situationer, kan man 

behöva behandlas med läkemedel [9]. 

 

Sömn: 

Sömnproblem är vanligare hos kvinnor än hos män och ökar med åldern hos båda könen. 

Sömnsvårigheter gör att man aldrig känner sig utvilad och man kan få humörsvängningar 

samt att prestations- och koncentrationsförmågan minskar.  

Ungefär var tredje människa i Sverige har sömnproblem av och till. Varför man får 

sömnsvårigheter kan vara av olika orsaker, som till exempel sjukdomssymtom, yttre 

störningar, rubbningar i dygnsrytmen, sociala problem, psykiska besvär, stimulerande 

substanser, läkemedelsbiverkningar med mera [10]. 

 

Äldre och läkemedel 

Många äldre har multipla sjukdomar med följden att man behöver många olika läkemedel 

(polyfarmaci). Risken för biverkningar är stor, som till exempel förvirring/konfusion. 

Läkemedelsproblem kan dyka upp, exempelvis vid generisk substitution, och det kan bli svårt 

att hålla reda på alla läkemedel så att man inte förväxlar dem med varandra.  

När man blir äldre sker förändringar i kroppen och man kan bli känsligare för läkemedel. Man 

får mer fett men mindre vatten i kroppen, och då kan fettlösliga läkemedel, som till exempel 

lugnande preparat och sömnmedel, få en längre verkan och ge oönskad effekt. Även leverns 

förmåga att bryta ner läkemedel blir sämre med åldern. Risken blir att psykofarmaka kan få en 

förlängd verkningstid eller ackumuleras i kroppen med biverkningar som följd. Vid 30-40 års 

ålder börjar njurarna att långsamt minska i funktion och vid 80 års ålder kan funktionen ha 

sjunkit till nästan hälften av vad den en gång var. Då sker en långsammare utsöndring av 

läkemedelsmolekylerna och/eller deras nedbrytningsprodukter, vilket kan ge längre verkan 

och ansamling i kroppen med biverkningar som följd. Behandling av patienter anpassas i 

många fall genom att sänka dosen eller att utsätta läkemedlet som ger biverkningar [11]. När 

man läkemedelsbehandlar äldre ska man eftersträva lägsta möjliga dos och bensodiazepiner 

 6



med lång verkan bör undvikas då det finns risk för biverkningar som fallolyckor, kognitiva 

störningar och dagtrötthet och risk för att läkemedel ackumuleras i kroppen. Exempel på 

långverkande bensodiazepiner är diazepam [12]. I internationella studier klassas 

bensodiazepiner som olämpliga för äldre [13]. Ungefär en tiondel av Sveriges befolkning är 

75 år och äldre och konsumerar mer än en fjärdedel av alla läkemedel. Äldre med multipla 

sjukdomar behöver ökad uppmärksamhet från läkare och vård-/omsorgspersonal för att 

biverkningar och andra oönskade effekter ska kunna undvikas [14].  

 

Syfte 

Att undersöka hur vanligt det är att användningsområde anges på recept för 

läkemedelsgruppen bensodiazepinderivat, N05BA, med avseende på patientens ålder, kön, 

substans och styrka. 

 

 7



Material och metoder 

Data över alla receptexpeditioner för bensodiazepinderivat N05BA i Sverige från oktober 

månad 2007 är hämtade från Apotekets transaktionsdatabas (ATD).  

Inklusionskriterier 

Bensodiazepiner som ingick i undersökningen var  

 N05BA01 Diazepam, 2 mg, 5 mg, 10 mg och övriga 

 N05BA02 Klordiazepoxid, 5 mg och 10 mg 

 N05BA04 Oxazepam, 5 mg, 10 mg, 15 mg och 25 mg 

 N05BA05 Dikaliumklorazepat, 5 mg och 10 mg 

 N05BA06 Lorazepam, 1 mg 

 N05BA08 Bromazepam, 3 mg 

 N05BA09 Klobazam, 10 mg 

 N05BA12 Alprazolam, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg 

Sorterat på kön, ålder, med eller utan användningsområde. 

Exklusionskriterier 

Avsaknad av uppgift på kön och födelseår på recepten exkluderades, samt recept med 

felaktiga födelsedata. 

Databearbetning 

Data på expeditioner av recept på bensodiazepinpreparat, N05BA, för oktober månad 2007 

erhölls från Apoteket AB. Data innehöll information om transaktionsmånad och år, kön, 

födelseår och månad, ATC-kod, produkt-id, varunamn, antal i förpackning, styrka, antal 

recipen och doseringstext. 

Poster med uppgift på användningsområde identifierades (se bilaga 6). Patienternas ålder 

beräknades. Åldersindelningen: 0-24, 25-44, 45-64, 65-74, och 75+ har använts. 
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Resultat 
Under oktober månad, 2007, expedierades 107 946 recept för bensodiazepiner i Sverige med 

ATC kod N05BA. 6 poster hade okorrekt födelsedata och 485 poster saknade uppgift om kön 

och/eller födelsedata. Totalt 491 poster uppfyllde inte inklusionskriterierna och exkluderades, 

varför materialet består av 107 455 poster. 

 

68 875 recept var expedierade till kvinnor (64,1 %) och 38 580 recept till män (35,9 %). Av 

kvinnorna hade 47 232 stycken användningsområde på recepten (68,6 %), och motsvarande 

siffra var 24 931 stycken för männen (64,6 %). Totalt har 72 163 recept användningsområde 

(67,2 %).  

 

Av kvinnornas recept är oxazepam 10 mg det mest expedierade läkemedlet med 28,8%. Den 

är även störst för männen med 22,6 %. 

 

Diazepam, oxazepam och alprazolam står tillsammans för 98,2 % av alla expedierade recept 

inom ATC koden N05BA . För diazepam har 65,0 % av recepten användningsområde angivet, 

för oxazepam 70,7 % och alprazolam 60,4 % (tabell I). 

 

Tabell I Användningsområde angivet på recept i % för respektive substans (antal expedierade 

recept)  

Substans  Antal expedierade recept Användningsområde i % 

Diazepam  32 279 65,0 % 

Klordiazepoxid  4 100,0 % 

Oxazepam  56 100 70,7 % 

Dikaliumklorazepat  9 88,9 % 

Lorazepam  1 754 59,8 % 

Bromazepam  1 0 % 

Klobazam  165 43,0 % 

Alprazolam  17 143 60,4 % 

Totalt  107 455 67,2 % 

 

Klordiazepoxid, dikaliumklorazepat, bromazepam och klobazam är licenspreparat. 
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Åldersgruppen 45-64 år har flest expedierade recept och andel recept med 

användningsområde är högst för de äldsta i åldersgruppen.  

 

I åldersgruppen 25-44 år finns den lägsta andelen av användningsområde både för kvinnor 

och män och totalt sett.  

 

I alla åldersgrupper anges användningsområde på recept mer för kvinnor än för män och 

kvinnor får fler recept utskrivet på bensodiazepiner än män. Se tabell II och bilagor 1-4. 

 

Tabell II Användningsområde angivet på recept i % (antal expedierade receptposter inom 

parantes) 

Ålder/Kön 0-24 25-44 45-64 65-74 75- Totalt 

Män 

64,2 % 

(1 212) 

59,6 % 

(8 084) 

61,6 % 

(16 203) 

67,7 % 

(6 385) 

75,1 % 

(6 696) 

64,6 % 

(38 580) 

       

Kvinnor 

64,6 % 

(1 538) 

63,4 % 

(10 986) 

64,5 % 

(25 888) 

69,7 % 

(12 263) 

77,1 % 

(18 200) 

68,6 % 

(68 875) 

       

Andel recept med 

användningsområde i 

% 

64,4 % 

(2 750) 

61,8 % 

(19 070) 

63,3 % 

(42 091) 

69,0 % 

(18 648) 

76,6 % 

(24 896) 

67,2 % 

(107 455) 

 

 

Med undantag för diazepam övriga (en beskrivning av diazepam övriga finns på bilaga 5) så 

minskar användningsområde på recept ju starkare styrka det är på preparatet, se tabell III och 

figur 1. 
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Tabell III Användningsområde angivet på recept i % för olika styrkor för de tre största 

substanserna (antal expedierade recept) 

 

Substans Styrka Användningsområde i % (antal expedierade recept) 

Diazepam 2 mg 69,5 % (4 358) 

 5 mg 65,1 % (21 468) 

 10 mg 57,5 % (4 639) 

 Övriga 73,3 % (1 814) 

Oxazepam 5 mg 75,7 % (15 230) 

 10 mg 70,8 % (28 535) 

 15 mg 65,4 % (10 735) 

 25 mg 58,0 % (1 600) 

Alprazolam 0,25 mg 67,6 % (2 548) 

 0,5 mg 62,7 % (8 146) 

 1 mg 55,4 % (5 420) 

 2 mg 52,0 % (960) 

 3 mg 44,9 % (69) 
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Figur 1. Styrka och användningsområde angivet på recept
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Diskussion 

Sextiosju procent av de 107 455 receptposterna på av bensodiazepiner som expedierades i 

Sverige under oktober månad 2007, hade användningsområde utskrivet på receptet. Av 

kvinnornas recept hade 69 % användningsområde angivet medan för männen motsvarande 

siffra är 65 %. Åldersgruppen 25-44 år har den lägsta andelen av användningsområde angivet 

på recept, 62 % (19 070), medan åldern 75 år och uppåt har den högsta angivelsen, 77 % 

(24 896). Angivelse av användningsområde minskade med ökande styrka på läkemedlet. 

Enligt en liknande studie som har gjorts på SSRI-preparat hade endast 51 % 

användningsområde angivet, jämfört med denna studie som har 67 %. Det som liknar 

studierna emellan är att det är nästan dubbelt så mycket läkemedel utskrivet till kvinnor än till 

män. Det överensstämmer i stort sett också att användningsområde på recept ökar ju äldre 

man blir, denna studie har en liten nergång i åldersgruppen 25-44 år, men sedan stiger det 

[15]. 

Enligt en annan studie som har gjorts på betablockerare, hade 75 % användningsområde 

angivet på recepten. Men skillnaden mellan utskrivna recept till kvinnor och män var liten,  

53 % till kvinnor och 47 % till män. Även i denna studie ökade förekomsten av 

användningsområde med åldern [16]. 

En orsak till de funna skillnaderna för SSRI (51 %), bensodiazepiner (67 %) och 

betablockerare (75 %), kan kanske vara att förskrivarna anser att vissa läkemedelsgrupper är 

viktigare att skriva ut användningsområde för än andra, eller kanske att en del patienter 

försöker få förskrivaren att inte skriva ut orsaken till medicineringen, då man vid till exempel 

psykiska besvär inte vill ”skylta” med det. 

 

Att bara två av tre recept har användningsområde angivet kan skapa problem för många 

läkemedelsanvändare. I den här studien för bensodiazepiner är det 35 292 (≈33 %) 

receptposter som saknar användningsområde. För äldre med många läkemedel kan det skapa 

problem om man får nya generika och det inte står på läkemedelsetiketten varför man ska ta 

sitt läkemedel. Risken kan vara stor att det blir förväxling eller att man rent av struntar i att ta 

sitt läkemedel om man inte vet vad den gör för nytta. Genom att läsa på medicinetiketten ska 

man kunna se kopplingen mellan sin sjukdom och läkemedlet. 

Det är också av stor vikt för farmaceuten att användningsområde finns angivet. Då kan man 

säkerställa att kunden får rätt medicin och en farmakologisk kontroll kan göras för att 

kontrollera styrkan, beredning, dosering och behandlingstid. Utan uppgift om 
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användningsområde försvårar det för farmaceuten att kunna utföra sitt arbete på korrekt sätt 

och utsätter kunden för risken att felmedicinera. 

Eftersom det är låg följsamhet vid långtidsmedicinering (<50 %), kan man fundera på om 

användningsområde på läkemedelsetiketten kan hjälpa till att höja den siffran. Om det bara 

står ”vid behov” på många av läkemedlen så kanske det inte är så konstigt att man inte kan 

följa läkemedelsbehandlingen? Men om det däremot står för vilket användningsområde man 

ska ta sin medicin så kanske det underlättar för patienten?  ”Vid behov för sömnbesvär”, 

borde vara lättare att förstå än att det bara står ”vid behov”.  

 

Hur kan man då få förskrivarna att skriva ut användningsområde i större utsträckning? Hur 

kan man få ut information till förskrivarna om vikten av att användningsområde skrivs ut? 

Kanske kunde varje förskrivare få statistik utskrivet på hur ofta han/hon skriver 

användningsområde på receptet. Statistik kan kanske sporra till bättre resultat! 

 

Alla receptposter som expedierats på svenska apotek under en månad har ingått. Andelen 

poster som exkluderades är försumbar, cirka 0,5 procent. De recept som har exkluderats har i 

de flesta fall varit djurrecept, där födelsedata och/eller kön saknas. Det finns emellertid en 

osäkerhet i undersökningen som beror på att inte alla utskrivna recept hämtas ut, hur det 

förhåller sig med användningsområde på dessa recept är fortsatt okänt.  

Validitet 

Validitetsfel kan uppkomma om felaktiga sökord används eller genom oklara definitioner av 

användningsområde. Ett exempel på det förstnämnda är när användning av sökordet ”ång” för 

att få fram alla varianter av ångest även ger träffar på ordet ”gånger”. Ett exempel på det 

senare är när exempel ”flygrädsla” klassificerats som ett användningsområde, men inte ”inför 

flygresa”. Samma sak för ”tandläkarskräck” men inte ”inför tandläkarbesök”. ”Inför natten” 

är inte med, men däremot ”att sova på”.  Begrepp som inte är definierat som 

användningsområde är listat i bilaga 6. Antalet receptposter för dessa begrepp uppgår till cirka 

3000 st. Om jag hade valt att ta med dessa begrepp som användningsområde hade resultatet 

blivit att 70 % av recepten har användningsområde angivet istället för 67 %. Om jag hade valt 

att ta med alla receptposter som har ”vid behov” med hade resultatet blivit att 85 % har 

användningsområde angivet. Här är det alltså 17 000 receptposter som innefattar orden ”vid 

behov”. Ibland står det enbart ”vid behov” och ibland sitter det ihop med till exempel: ”till 

natten vid behov” eller ”till kvällen vid behov” och liknande. 
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Genom att manuellt genomsöka och kassera felaktiga ”svar” måste nog andelen fel som 

uppkommit på grund av felaktiga sökord vara lågt. Likaså har antalet tveksamma 

klassificeringar varit lågt i jämförelse med antalet odiskutabla fall. Dessa två faktorer bör inte 

ha inverkat menligt på slutresultatet. 

 

Slutsats 

För bensodiazepinderivat, expedierade i oktober 2007, hade endast 2/3 av recepten 

användningsområde utskrivet.   
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Bilaga 1  Totalt antal expedierade recept, åldersindelat 
 

 

Substans Ålder 0-24 25-44 45-64 65-74 75- Totalt % 

 Styrka        

Diazepam 2 mg 135 635 1545 784 1259 4358 4,1 

 5 mg 385 4263 9936 3767 3117 21468 20,0 

 10 mg 109 1443 2233 564 290 4639 4,3 

 Övriga 661 415 448 129 161 1814 1,7 

Klordiazepoxid 5 mg 0 0 0 0 1 1 0,0 

 10 mg 0 0 0 0 3 3 0,0 

Oxazepam 5 mg 222 1787 3894 2685 6642 15230 14,2 

 10 mg 440 3830 10299 5532 8434 28535 26,6 

 15 mg 128 1362 4642 2231 2372 10735 10,0 

 25 mg 20 277 745 316 242 1600 1,5 

Dikaliumklorazepat 5 mg 0 0 0 3 2 5 0,0 

 10 mg 0 0 2 1 1 4 0,0 

Lorazepam 1 mg 23 123 671 400 537 1754 1,6 

Bromazepam 3 mg 0 0 1 0 0 1 0,0 

Klobazam 10 mg 107 32 19 6 1 165 0,2 

Alprazolam 0,25 mg 65 502 1006 436 539 2548 2,4 

 0,5 mg 223 2185 3637 1144 957 8146 7,6 

 1 mg 186 1810 2535 588 301 5420 5,0 

 2 mg 41 381 443 59 36 960 0,9 

 3 mg 5 25 35 3 1 69 0,1 

Totalt  2750 19070 42091 18648 24896 107455 100,0 

% av 107 455  2,6 17,7 39,2 17,4 23,2  100,0 
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Bilaga 2  Användningsområde totalt 
 

 

Substans Ålder 0-24 25-44 45-64 65-74 75- Anv omr % av 

 Styrka      totalt 107455 

Diazepam 2 mg 78 376 1024 545 1005 3028 69,5 

 5 mg 236 2627 6291 2481 2330 13965 65,1 

 10 mg 52 815 1261 357 184 2669 57,5 

 Övriga 519 285 310 102 114 1330 73,3 

Klordiazepoxid 5 mg 0 0 0 0 1 1 100,0 

 10 mg 0 0 0 0 3 3 100,0 

Oxazepam 5 mg 150 1228 2737 2019 5394 11528 75,7 

 10 mg 281 2554 6871 3965 6524 20195 70,8 

 15 mg 85 862 2928 1493 1657 7025 65,4 

 25 mg 13 149 404 213 149 928 58,0 

Dikaliumklorazepat 5 mg 0 0 0 3 2 5 100,0 

 10 mg 0 0 1 1 1 3 75,0 

Lorazepam 1 mg 14 68 382 246 339 1049 59,8 

Bromazepam 3 mg 0 0 0 0 0 0 0,0 

Klobazam 10 mg 51 12 4 4 0 71 43,0 

Alprazolam 0,25 mg 43 328 638 290 424 1723 67,6 

 0,5 mg 127 1279 2242 754 708 5110 62,7 

 1 mg 107 989 1314 374 216 3000 55,4 

 2 mg 12 202 241 27 17 499 52,0 

 3 mg 4 9 16 2 0 31 44,9 

Totalt  1772 11783 26664 12876 19068 72163 67,2 

% av 107455  1,6 11,0 24,8 12,0 17,7  67,2 
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Bilaga 3  Användningsområde kvinnor 
 

 

Substans Ålder 0-24 25-44 45-64 65-74 75- Totalt % 

 Styrka        

Diazepam 2 mg 46 237 732 394 772 2181 4,6 

 5 mg 134 1516 3802 1564 1583 8599 18,2 

 10 mg 23 405 572 178 103 1281 2,7 

 Övriga 235 176 211 45 65 732 1,5 

Klordiazepoxid 5 mg 0 0 0 0 1 1 0,0 

 10 mg 0 0 0 0 3 3 0,0 

Oxazepam 5 mg 107 889 2040 1465 4208 8709 18,4 

 10 mg 193 1650 4635 2769 4819 14066 29,8 

 15 mg 53 448 1656 901 1165 4223 8,9 

 25 mg 10 85 198 108 89 490 1,0 

Dikaliumklorazepat 5 mg 0 0 0 3 2 5 0,0 

 10 mg 0 0 0 0 0 0 0,0 

Lorazepam 1 mg 10 42 230 163 248 693 1,5 

Bromazepam 3 mg 0 0 0 0 0 0 0,0 

Klobazam 10 mg 26 4 2 1 0 33 0,1 

Alprazolam 0,25 mg 27 219 422 217 317 1202 2,5 

 0,5 mg 68 766 1360 500 514 3208 6,8 

 1 mg 57 445 708 226 137 1573 3,3 

 2 mg 5 80 110 17 11 223 0,5 

 3 mg 0 0 9 1 0 10 0,0 

Totalt  994 6962 16687 8552 14037 47232 100,0 

% av 47 232  2,1 14,7 35,3 18,1 29,7  100,0 

 

 19



Bilaga 4  Användningsområde män 
 
 
Substans Ålder 0-24 25-44 45-64 65-74 75- Totalt % 

 Styrka        

Diazepam 2 mg 32 139 292 151 233 847 3,4 

 5 mg 102 1111 2489 917 747 5366 21,5 

 10 mg 29 410 689 179 81 1388 5,6 

 Övriga 284 109 99 57 49 598 2,4 

Klordiazepoxid 5 mg 0 0 0 0 0 0 0,0 

 10 mg 0 0 0 0 0 0 0,0 

Oxazepam 5 mg 43 339 697 554 1186 2819 11,3 

 10 mg 88 904 2236 1196 1705 6129 24,6 

 15 mg 32 414 1272 592 492 2802 11,2 

 25 mg 3 64 206 105 60 438 1,8 

Dikaliumklorazepat 5 mg 0 0 0 0 0 0 0,0 

 10 mg 0 0 1 1 1 3 0,0 

Lorazepam 1 mg 4 26 152 83 91 356 1,4 

Bromazepam 3 mg 0 0 0 0 0 0 0,0 

Klobazam 10 mg 25 8 2 3 0 38 0,2 

Alprazolam 0,25 mg 16 109 216 73 107 521 2,1 

 0,5 mg 59 513 882 254 194 1902 7,6 

 1 mg 50 544 606 148 79 1427 5,7 

 2 mg 7 122 131 10 6 276 1,1 

 3 mg 4 9 7 1 0 21 0,1 

Totalt  778 4821 9977 4324 5031 24931 100,0 

% av 24 931  3,1 19,3 40,0 17,3 20,2  100,0 
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Bilaga 5  Diazepam övriga 
 

Tot antal 
rec

Anv 
omr tot

Anv 
omr i 

%

Anv 
omr 

kvinnor 

Anv 
omr 
män 

Diazepam Desitin rektallösning 5 mg 242 202 83,5% 128 74 
Diazepam Desitin rektallösning 10 mg 480 355 74,0% 161 194 
Stesolid klysma 5 mg 2,5 ml 150 111 74,0% 58 53 
Stesolid klysma 10 mg 2,5 ml 262 190 72,5% 107 83 
Stesolid novum inj 5 mg/ml 74 45 60,8% 23 22 
Stesolid prefill 5 mg/ml rektal 265 201 75,8% 114 87 
Stesolid supp 5 mg 221 144 65,2% 96 48 
Stesolid supp 10 mg 120 82 68,3% 45 37 
 1814 1330 73,3% 732 598 
 55,0% 45,0% 
   
   Tot
Totalt antal recept åldersindelat: 0-24 25-44 45-64 65-74 75- 
Diazepam Desitin rektallösning 5 mg 100 48 62 12 20 242
Diazepam Desitin rektallösning 10 mg 251 96 93 27 13 480
Stesolid klysma 5 mg 2,5 ml 66 27 21 16 20 150
Stesolid klysma 10 mg 2,5 ml 101 85 62 9 5 262
Stesolid novum inj 5 mg/ml 1 13 31 12 17 74
Stesolid prefill 5 mg/ml rektal 115 58 61 13 18 265
Stesolid supp 5 mg 10 56 76 22 57 221
Stesolid supp 10 mg 17 32 42 18 11 120
Totalt 661 415 448 129 161 1814
Andel recept i % åldersindelat 36,4% 22,9% 24,7% 7,1 % 8,9 % 100,0%
   
Användningsområde totalt åldersindelat 0-24 25-44 45-64 65-74 75- 
Diazepam Desitin rektallösning 5 mg 90 37 48 10 17 202
Diazepam Desitin rektallösning 10 mg 200 61 60 23 11 355
Stesolid klysma 5 mg 2,5 ml 48 21 14 12 16 111
Stesolid klysma 10 mg 2,5 ml 79 59 42 6 4 190
Stesolid novum inj 5 mg/ml 0 9 15 7 14 45
Stesolid prefill 5 mg/ml rektal 87 39 50 13 12 201
Stesolid supp 5 mg 5 34 52 17 36 144
Stesolid supp 10 mg 10 25 29 14 4 82
Totalt 519 285 310 102 114 1330
Användningsområde i % åldersindelat 78,5% 68,7% 69,2% 79,1% 70,8% 73,3%
 

 21



Bilaga 6 Sökord för användningsområde 

Begrepp som är definierat som användningsområde Begrepp som inte är 
agressiv kramplösande sederande definierat som användningsområde 
alkoholabstinens krempanfall sendrag för behandling av kronisk sjukdom 
alkoholavgiftning krypn skak före flygresa 
allergi kräkning skräck före tandbehandling 
andnöd kärlkramp slappna före tandoperation 
ansiktstics ludnande sleep före tandvårdsbehandling 
anxiety luganade smärt före undersökning 
avlappnande lugn smärta i samband med flygresa 
avslappande lugnade social inför datortomografi 
avspän lugnande sociala inför flygresa 
benbesvär lung socialfobi inför mr-undersökning 
benkramp lungnande somn inför resa 
bensoabstinens lygnande somnbesvär inför tandläkarbesök 
bröst lösmedelsskada somning innan ingreppet 
bältros mag sova innan sänggåendet 
choreo magbesvär spact innan tandbehandling 
colon magsmärt spas mot abstinens 
darr magvärk spasmer nedtrappande 
depression matstrup spasticitet som premedicinering 
domn matstrupsbråck spaticitet till kvällen 
dystoni migrän spänd till natten 
eileptisk mot ep spänn vid akuta besvär 
EP mot opro stel vid anfall 
epanfall mot oto stress vid anfallskänning 
EP-anfall mot otro svår or. vid begynnande anfall 
ep-anfall muscler söm vid behov 
epilep muskel sömn vid flygning 
excitation myalgi tandvårdsrädsla vid känning av anfall 
flimmer myr tendes till EP vid känningar 
flygräddsla myrkryp tenesmeet vid långflygning 
flygrädsla nack tinitus vid sänggåendet 
flygskräck nedstämdhet tinnitus   
fobi nerv torticollis   
frånvaroattack obehag i benen tranquilizer   
för ro ofrivillig tremor   
grandmalanfall oro urovanbildande   
hallucinos panik vadkr   
hjärt premenstruella besvär vadkramp   
horton psykiska vakenhet   
humör rampfeber värk   
huvudvärk rastlös yrsel   
hypertoni rastlöshet ågest   
hyperventilation resfeber ångerst   
illamående restleg ånges   
insomn restles ångets   
insömn RLS ånghest   
ischias rogiv ångsestdämpande   
klåda rogivande ångset   
kramlösande rogivnde ångst   
kramp rygg ängslan   
krampanfall rädsla öronsus   
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