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Højt forbrug af det antipsykotiske middel 
quetiapin i lavdosis blandt ældre plejehjems-
beboere  

Omkring 7 pct. af alle ældre plejehjemsbeboere (65+år) anvender det antipsykotiske lægemiddel 
quetiapin i lavdosis (styrke på ≤150 mg) 2019. Det gælder for kun 1 pct. af de ældre, der bor i 
eget hjem. Andelen af brugere på plejehjem er højere uanset alder, jf. Figur 1. Andelen har ligget 
stabilt siden 2014 (Data ej vist). 
 
Figur 1 Andelen af brugere af lavdosis quetiapin på 65 år eller derover i 2019, fordelt 

på plejehjemsbeboer og borger i eget hjem  

 
Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret til og med juli 2021), plejehjemsadresser, CPR-registeret (opdateret juli 2021) og 

Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (opdateret august 2019) Sundhedsdatastyrelsen.   

Note: Quetiapin er afgrænset til ATC-koden N05AH04. I opgørelsen indgår kun brugere, som udelukkende har købt lavdosis 
quetiapin (styrke ≤150 mg). Hvis brugeren både har købt lav- og en højere dosis er denne ekskluderet. Dog kan nogle bru-
gere godt tage mere end én tablet (af lav styrke) dagligt, og reelt være i behandling med en højere dagsdosis end 150 mg. 
Disse brugere vil indgå i opgørelsen. Alder er brugerens alder pr. 1. januar i opgørelsesåret. Plejehjemsbeboere er afgræn-
set til borgere, der pr. 1. januar i opgørelsesåret har adresse på et plejehjem og som er 65 år eller derover. Hvis brugeren 
er flyttet ind på plejehjem i løbet af opgørelsesåret vil denne bruger ikke tælle med. Pr. 1. jan 2019 er der registret 38.569 
plejehjemsbeboere. Borger i eget hjem er afgrænset til borger på 65 år eller derover, der ikke har en plejehjemsadresse 
pr. 1. januar i opgørelsesåret. I 2019 er dette tal på 1.1 mio. borgere. 

 
Knap to-tredjedele (64 pct.) af brugerne på plejehjem har demens. Det gælder for kun 11 pct. af 
de ældre, der bor i eget hjem.  
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Fald i forbrug af lavdosis quetiapin tabletter på plejehjem  

Der er sket et fald i forbruget af lavdosis quetiapin tabletter blandt ældre (65+ år) plejehjems-
beboerne siden 2014. Det gælder både for plejehjemsbeboere med (-12 pct.) og uden demens 
(-9 pct.). Til sammenligning ses kun et fald blandt ældre borgere med demens, der bor i eget 
hjem (-10 pct.). Forbruget er dog fortsat højest blandt plejehjemsbeboerne i 2019, jf. Figur 2.  
  
Figur 2 Udvikling i det gennemsnitlige forbrug af lavdosis quetiapin tabletter blandt 

ældre på 65 år eller derover fra 2014 til 2019, fordelt på plejehjemsbeboer og 
borger i eget hjem med og uden demens 

 
Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret til og med juli 2021), plejehjemsadresser og CPR-registeret (opdateret august 

2021) og Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (opdateret august 2019) Sundhedsdata-
styrelsen.   

Note: For afgræsning af lavdosis quetiapin, alder og plejehjemsbeboere se note til figur 1. 

 
Der blev i 2016 iværksat et initiativ, der skulle nedbringe forbruget af antipsykotika blandt bor-
gere med demens frem mod 2025, da antipsykotika som udgangspunkt ikke anbefales til disse 
borgere. Dette blev iværksat som led i en større demenshandlingsplan for at sikre en bedre be-
handling for borgere med demens1.  
 
Det har formentlig resulteret i faldet i forbrug af lavdosis quetiapin blandt ældre borgere med 
demens. Det kan tænkes, at der har været øget fokus på dette på plejehjem, da en stor del (44 
pct.) af beboerne er demente2. Der ses dog ingen ændring i andelen af brugere (både på pleje-
hjem og i eget hjem) siden 2014.  
 

                                                           
1  Sundhedsministeriet (2016). Den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025.  
2  Sundhedsdatastyrelsen (2020). Nøgletal på ældreområdet 2015-2018 
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