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Forbruget af antidepressiva har været stabilt 
under COVID-19 

Antallet af brugere af antidepressive lægemidler har været stabilt i 2020 sammenlignet med de 

seneste fem år. Det stabile niveau forstætter i 2020 trods COVID-19 og deraf følgende foran-

staltninger til at forhindre smittespredning. Antidepressiva bruges hovedsagligt til at behandle 

depression og angst, men forbruget af antidepressiva svarer ikke nødvendigvis til forekomsten 

af depression og angst i befolkningen.   

 

Antallet af brugere er steget en smule hvert år siden 2017, jf. figur 1.  Mellem 2019 og 2020 steg 

antallet af brugere fra ca. 420.000 til ca. 426.000 personer, svarende til 1,5 pct. Til sammenlig-

ning var stigningen 0,9 pct. fra 2018 til 2019.  

 
Figur 1 Antallet af brugere af antidepressiva, 2011-2020 

 
Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret per 27. februar 2021, Sundhedsdatastyrelsen.  

Note: Antidepressiva er opgjort som ATC gruppe N06A, bortset fra duloxetin (N06AX21) i styrken 20 mg og 40 mg og bupropion 
(N06AX12). Antidepressive lægemidler anvendes bl.a. til behandling af depression, desuden til andre psykiske lidelser som 
f.eks. panikangst, social fobi, generaliseret angst, tvangstanker/ tvangshandlinger (OCD), posttraumatisk stresstilstand og 
spiseforstyrrelser. Enkelte af midlerne anvendes endvidere mod neuropatiske smerter. For hvert år er antallet af unikke 
brugere opgjort, så en person indgår i opgørelsen, hvis de har indløst mindst én recept på antidepressiva i det pågældende 
år. 
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Kortvarig stigning i forbrug af antidepressiva efter udmelding 
om nedlukning 

Antallet af danskere, der har indløst recept på antidepressiva, har i store træk været ensartet 

måned for måned igennem 2020, jf. figur 2. Forbruget af antidepressiva stiger dog kortvarigt i 

marts måned efter statsministerens udmelding om nedlukningen af Danmark. Det samme gør 

sig gældende for december, hvor Danmark blev lukket ned for 2. gang.  

 
Figur 2 Antallet af brugere af antidepressiva pr. måned, 2018-2020 

 
Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret per 27. februar 2021, Sundhedsdatastyrelsen.  

Note: Antidepressiva er opgjort som ATC gruppe N06A, bortset fra duloxetin (N06AX21) i styrken 20 mg og 40 mg og bupropion 
(N06AX12). Antidepressive lægemidler anvendes bl.a. til behandling af depression, desuden til andre psykiske lidelser som 
f.eks. panikangst, social fobi, generaliseret angst, tvangstanker/ tvangshandlinger (OCD), posttraumatisk stresstilstand og 
spiseforstyrrelser. Enkelte af midlerne anvendes endvidere mod neuropatiske smerter. For hvert år er antallet af unikke 
brugere opgjort, så en person indgår i opgørelsen, hvis de har indløst mindst én recept på antidepressiva i den pågæl-
dende måned. 

Ingen aldersgruppe skiller sig ud i forhold til foregående år 

På tværs af aldersgrupper er der heller ikke sket nogen væsentlig ændring i antallet af brugere 

af antidepressiva fra 2019 til 2020, jf. figur 3. Dette på trods af at forskellige aldersgrupper har 

været påvirket forskelligt af COVID-19, alt efter om de har højere risiko for et alvorligt COVID-19 

forløb, har børn, er under uddannelse, med videre. Dog er der en mindre stigning blandt 18 til 

25-årige fra 2018 til 2020. 
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Figur 3 Antal brugere af antidepressiva pr. 1.000 personer fordelt på aldersgrupper, 
2018-2020 

  
Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret per 27. februar 2021, Sundhedsdatastyrelsen.. 

Note: Antidepressiva er opgjort som ATC gruppe N06A, bortset fra duloxetin (N06AX21) i styrken 20 mg og 40 mg og bupropion 
(N06AX12). Antidepressive lægemidler anvendes bl.a. til behandling af depression, desuden til andre psykiske lidelser som 
f.eks. panikangst, social fobi, generaliseret angst, tvangstanker/ tvangshandlinger (OCD), posttraumatisk stresstilstand og 
spiseforstyrrelser. Enkelte af midlerne anvendes endvidere mod neuropatiske smerter. Antallet af brugere opgjort som 
personer med mindst én receptindløsning på antidepressiva i det pågældende år. Alder er opgjort på tidspunktet for før-
ste receptindløsning på antidepressiva det pågældende år. 
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