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Forbruget af tetracyklin falder 

 

 

Tetracykliner 

En månedsvis opgørelse af antibiotikaforbruget i 2014 finder et markant fald i forbruget af tetracyklin i 

alle måneder januar til oktober 2014 i forhold til samme periode 2013. 

Forbruget falder igen efter en stigning de seneste 10 år. Forbruget falder både målt i DDD, antal bruge-

re og antal køb (recepter). For personer under 30 er der også et fald i antal DDD pr. køb (pr. recept). 
 

Tetracykliner bruges fortrinsvis mod akne 

Tetracyklin bruges fortrinsvis til behandling af akne og derfor er unge de største forbrugere af tetracyk-

lin. Det er også hos unge at forbruget forholdsmæssigt er faldet mest (se figur 1, s. 2). Tetracyklin bru-

ges også til forebyggende behandling af malaria, mod bronkitis, underlivsbetændelse og flere andre ty-

per af infektioner. 
 

Anden medicinsk behandling af akne 
Akne kan også behandles med lokalt virkende hudmidler og disse er førstevalg ved mild eller moderat 

akne. Der er en samlet stigning i anvendelsen af lokalt virkende hudmidler mod akne i perioden januar 

til oktober 2014 i forhold til 2013. Ved svær akne er behandling med systemisk isotretinoin (A-vitamin 

lignende middel) et alternativ til tetracyklinbehandling. Systemisk isotretinoin må dog kun ordineres af 

hudlæger. Der har i de senere år været en stigning i anvendelsen af systemisk isotretinoin. 

 

> Se udviklingen i forbruget af tetracyklin i figur 1 på s. 2 

 

 

> Se statistik over forbruget af tetracyklin og andre antibiotika opgjort pr. år på medstat.dk 
> Se statistik over forbruget af tetracyklin og andre antibiotika opgjort pr. måned på ssi.dk 
> Se mere i IRF’s publikation ’Behandling af akne med fokus på antibiotika og resistens’ på irf.dk 

På baggrund af data fra Lægemiddelstatistik-
registeret følger Statens Serum institut salget 
af medicin på det danske marked. 
 
MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort 
en eller flere gange pr. kvartal og ser nærmere 
 
 

på udviklingen i forbruget af et enkelt læge-
middel eller lægemiddelgruppe. 
 
Kvartalstal for salget af alle apoteksforbehold-
te lægemidler kan findes under ’Lægemiddel-
statistik’ på eSundhed.dk 

http://medstat.dk/
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Laegemidler/Laegemiddelstatistikker/Brug%20af%20antibiotika.aspx
http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2014/behandling_af_acne.htm
http://esundhed.dk/sundhedsregistre/LSR/Sider/MEDQTR-Tabel.aspx
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Figur 1:  Forbruget af tetracyklin J01A, januar til oktober (begge inkl.) 


