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Sammanfattning
Denna rapport, baserad på data från nationella hälsodataregister, beskriver genomförandet och resultaten av
regeringsuppdraget ”Utvidga kunskapen om användningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige”.
Syftet med rapporten är att öka kunskapen om användningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige
och att ge ett underlag för ändamålsenlig användning av dessa läkemedel. Den avser att vara ett underlag för
eventuella framtida informationsinsatser eller regulatoriska åtgärder som kan bidra till en ändamålsenlig
användning av dessa läkemedel.
De övergripande frågeställningarna är att beskriva förskrivning av lugnande medel och sömnmedel, vem som
förskriver, vilka läkemedelssubstanser och vilka mängder som förskrivs. I arbetet ingår att beskriva hur
förskrivningen fördelar sig avseende kön, ålder, utbildning och region över tid. Arbetet omfattar även att
beskriva förskrivningen utifrån förskrivande verksamhet, samt utifrån tidigare psykiatrisk sjukdom eller
beroendesjukdom.
Bakgrundsbeskrivningen är en översikt av användningen av ett bredare urval av läkemedel som förskrivits på
recept vid antingen oro/ångest eller sömnrubbningar i alla åldersgrupper för åren 2006–2020.
Bakgrundsbeskrivningen visar att:
•

Andel kvinnor i befolkningen med minst ett uttag på recept av sömnmedel var ungefär lika stor
mellan 2006 och 2020. Andelen män ökade något under tidsperioden.

•

Andel i befolkningen med minst ett uttag på recept av lugnande medel har minskat för både kvinnor
och män.

•

Läkemedelssubstansen hydroxizin var den substans av lugnande och sömnmedel som högst andel i
befolkningen hämtade ut från 2006 till 2020. Under tidsperioden minskade andelen med uttag av
oxazepam, diazepam och alprazolam.

•

Andelen i befolkningen som hämtat ut lugnande läkemedel har minskat medan andelen som hämtat
ut sömnmedel har ökat i de flesta regioner.

Kartläggningen omfattar vuxna individer (18–64 år) med nyinsatt behandling med ett snävare urval av
lugnande läkemedel och sömnmedel läkemedel med antingen känd beroendepotential eller ökande
användning under åren 2015–2019.
Kartläggningen av nyinsatt behandling visar att:
•

Majoriteten av patienterna med en första förskrivning av lugnande och sömnmedel fick sitt recept
utskrivet från primärvården.

•

Andelen i befolkningen med en första förskrivning av beroendeframkallande läkemedel minskade
något.

•

Hydroxizin var det läkemedel som flest personer fick som sin första förskrivning följt av zopiklon
och prometazin.

•

Antal personer som fått bensodiazepiner (lugnande) och bensodiazepinbesläktade (sömnmedel) har
minskat under perioden.

•

Antal personer som fått melatonin som en första förskrivning har ökat.

•

Mängden läkemedel som förskrevs vid första förskrivningen var oftast en liten förpackning för
behandling i högst 30 dagar och majoriteten av alla personer hade inget ytterligare uttag under det
kommande året.
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•

En av sex personer med en första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel hade samtidigt
uttag av antidepressivt läkemedel.

•

Andelen personer som fick bensodiazepiner (lugnande) vid första förskrivning var högst för dem
med lägst utbildningsnivå. Andelen personer som fick melatonin var högst för dem med högst
utbildning. Dock var skillnaderna små mellan de olika utbildningsnivåerna.

Kartläggningen visar att förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel såsom bensodiazepiner och
bensodiazepinbesläktade läkemedel har minskat mellan 2015-2019, samtidigt som sedativa antihistaminer
och melatonin ökat. Mängden läkemedel som förskrevs vid första förskrivningen var oftast en liten
förpackning för behandling i högst 30 dagar och majoriteten av alla personer hade inget ytterligare uttag
under det kommande året. Detta är i god överensstämmelse med nationella riktlinjer.
Även om det är positivt att användningen av de beroendeframkallande läkemedlen har minskat till förmån
för melatonin och de sedativa antihistaminerna, är användningen av de senare inte okomplicerad, då
långtidssäkerheten inte är känd för melatonin och det finns risk för bland annat hjärtrytmrubbningar med
antihistaminer. Det finns anledning att fortsatt följa förskrivning av sedativa antihistaminer och melatonin
framöver.
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1. Uppdraget
Läkemedelsverket ska i samverkan med Socialstyrelsen utvidga kunskapen om användningen av lugnande
medel och sömnmedel i Sverige med fokus att främja en jämlik, säker och ändamålsenlig användning
(S2019/04312/FS). Uppdraget skulle redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31
december 2020. Uppdraget förlängdes till den 30 juni 2021.

1.1. Tolkning av uppdraget
Det komplexa kliniska området och användningen av många olika läkemedel gör det nödvändigt att avgränsa
kartläggningen av förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel. Myndigheten har tolkat uppdraget att
begränsa kartläggningen till de läkemedel som finns upptagna under avsnitt 1.2.

1.2. Omfattning och avgränsningar
Den övergripande bakgrundsbeskrivningen är en översikt av användningen av ett bredare urval av läkemedel
som förskrivits på recept vid antingen oro/ångest eller sömnrubbningar i alla åldersgrupper. För denna
bakgrundsbeskrivning användes öppet tillgängliga data under åren 2006–2020 från Statistikdatabasen på
Socialstyrelsens webbplats.
Kartläggningen av individer med nyinsatt behandling med lugnande medel och sömnmedel omfattar ett
snävare urval av läkemedel med antingen känd beroendepotential eller ökande användning. Kartläggningen
omfattar vuxna individer (18–64 år) i Sverige med nyinsatt behandling under åren 2015–2019. Nyinsatt
behandling definieras här som att man inte haft något uttag av lugnande medel eller sömnmedel inom
föregående 5 år. Personer med dosdispensering ingår inte i analyserna. Utgångspunkten för avgränsningen av
läkemedelsurvalet har varit läkemedlens ATC-klassificering, men hänsyn har även tagits till läkemedlets
godkännandestatus vid tidpunkten för projektets start, indikation för förskrivning och om läkemedlet har en
känd beroendepotential. Exempelvis har pregabalin inte inkluderats eftersom det klassificeras som
antiepileptikum och inte som lugnande medel eller sömnmedel. Det är också med den planerade
studiedesignen svårt att säkert avgöra varför läkemedlet förskrivits.
Patienter äldre än 65 år är exkluderade, då det i de äldre åldersgrupperna är högre förekomst av
samsjuklighet i kombination med en ökad försiktighet vid förskrivning av lugnande och sömnmedel, vilket
skulle kunna göra resultaten mer svårtolkade. Psykisk ohälsa hos personer äldre än 65 år har redovisats i en
rapport av Socialstyrelsen (1). Barn och ungdomar är också exkluderade då det bland dessa är en
förhållandevis selekterad grupp som förskrivs lugnande medel och sömnmedel. Kartläggning av
användningen av melatonin bland barn och ungdomar har redovisats i en annan rapport (2). Endast recept av
lugnande medel och sömnmedel där läkemedlet är uthämtat används för att definiera populationen.
Kartläggningen omfattar inte läkemedel som rekvirerats till sjukhusens vårdavdelningar, sjukhusansluten
öppenvård eller sjukhem.

2. Syfte
Syftet med rapporten är att öka kunskapen om användningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige.
Den avser att vara ett underlag för eventuella framtida informationsinsatser eller lagstiftande åtgärder som
kan bidra till en ändamålsenlig användning av lugnande medel och sömnmedel.

2.1. Frågeställningar
De övergripande frågeställningarna är att beskriva förskrivning av lugnande medel och sömnmedel, vem som
förskriver, vilka läkemedelssubstanser och vilka mängder som förskrivs. I arbetet ingår att beskriva och följa
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expedierad förskrivning av lugnande medel och sömnmedel som grupp, respektive för enskilda
läkemedelssubstanser och hur förskrivningen fördelar sig avseende kön, ålder, utbildning och region. Arbetet
omfattar att beskriva lugnande medel och sömnmedel över tid, utifrån förskrivande verksamhet samt utifrån
tidigare psykiatrisk sjukdom eller beroendesjukdom.

3. Projektmål
Projektmålet är en kartläggning över förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige med fokus
att främja en jämlik, säker och ändamålsenlig användning av lugnande medel och sömnmedel.

4. Bakgrund
4.1.

Ångest och sömnstörningar

Ångestsyndrom (t. ex. akut stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, paniksyndrom och
posttraumatiskt stressyndrom) är vanligt förekommande i befolkningen. Prevalensen, d.v.s. andelen individer
som under en tolvmånadersperiod har haft något ångestsyndrom, varierar mellan 12 och 17 procent i
epidemiologiska studier från olika länder. Ungefär var fjärde individ kommer någon gång i livet att drabbas
av ett ångestsyndrom. Samsjuklighet med andra psykiatriska och somatiska sjukdomar är vanligt. Till
exempel har personer med fobier visat samsjuklighet med annan psykisk sjukdom i mer än 80 % av fallen
och med generaliserad ångest i 90 % (3).
Även sömnstörningar är vanligt förekommande, i EU beräknas 7 % lida av sömnstörningar (4) och även här
finns en uttalad samsjuklighet relaterad till psykiatriska och somatiska sjukdomstillstånd (5). Akut och
långvarig stress är en vanlig anledning till sömnstörningar (6). Insomni och dygnsrytmstörning definieras
som problem med ett förlängt insomnande, (> 30 minuter), avbruten sömn (vakenhet under natten
överstigande 45 minuter eller fler än tre uppvaknanden) eller för tidigt uppvaknande (total sömntid
<6 timmar eller <80 % av tidigare sömntid). Sömnstörningen förekommer minst tre gånger per vecka i minst
en månad och orsakar tydliga besvär för patienten eller stör personens dagliga liv. Dagtidssymtom såsom
trötthet, minnes- och koncentrationsstörning samt nedstämdhet ska förekomma. En insomni som föreligger
mer än sex månader benämns som kronisk (7).
Trots att icke-farmakologisk behandling såsom sömnhygieniska åtgärder och kognitiv beteendeterapi är
förstahandsval, är läkemedelsbehandling mot sömnstörningar och ångestsjukdomar vanligt förekommande i
befolkningen. De grupper av läkemedel som förekommer i behandlingsarsenalen har olika farmakologiska
och kemiska ursprung och inkluderar bland annat bensodiazepiner, sömnmedel som är besläktade med
bensodiazepiner, melatonin, så kallade sedativa antihistaminer och även växtbaserade läkemedel som
innehåller örten valeriana. Vad som klassificeras som lugnande medel och sömnmedel behöver inte heller
alltid överensstämma med vad som används i klinisk praxis. Exempelvis används även vissa antidepressiva
läkemedel (till exempel mirtazapin) som sömnmedel. Andra antidepressiva, framför allt selektiva
serotoninåterupptagshämmare (SSRI), rekommenderas som förstahandsval vid behandling av
ångestsyndrom, trots att de inte klassificeras som lugnande medel. Användningen av sömnmedel och
lugnande medel varierar också mellan olika åldersgrupper, exempelvis är melatonin det dominerande
läkemedlet mot sömnrubbningar hos barn och ungdomar, och användningen ökar (2).

4.2. Lugnande medel och sömnmedel
Flertalet substanser inom läkemedelsgrupperna lugnande medel (N05B) samt sömnmedel och lugnande
medel (N05C) verkar genom att förstärka den inhibitoriska effekten av gammaaminosmörsyra (GABA), en
av de vanligaste signalsubstansen i centrala nervsystemet. De lugnande medel och sömnmedel som tidigare
använts har till stor del varit bensodiazepiner men de har under senare år ersatts av andra substanser med
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likartad verkningsmekanism men med en annan kemisk struktur. Dessa kallas ofta bensodiazepinbesläktade
läkemedel. Övergripande kan hela gruppen kallas GABA-erga medel. Även klometiazol verkar genom att
potentiera effekten av GABA, men är inte kemiskt relaterad till bensodiazepiner. Godkända indikationer för
denna grupp inkluderar symptom vid ångestsyndrom så som ängslan, ångest, rastlöshet och som sömnmedel
vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär hos vuxna, och även som understödjande terapi, under begränsad
tid, vid behandling av kroniska sömnbesvär hos vuxna.
Både med bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade läkemedel finns det en risk för beroendeutveckling.
Vanliga biverkningar är trötthet och dåsighet, försämrad motorik och darrningar och ibland förvirring,
minnesförlust och hämning av andningen. Bland övriga läkemedel som används som lugnande medel och
sömnmedel finns preparat som tidigare benämndes antihistaminer men som utifrån kemisk struktur tillhör
gruppen fentiaziner. Propiomazin, alimemazin och prometazin ingår i denna grupp. Hydroxizin är också en
anihistamin, men ett difenylmetylpiperazinderivat. Godkända indikationer för denna grupp inkluderar
symtomatisk behandling av ångest och oro hos vuxna och som sömnmedel vid olika former av
sömnrubbningar. Dessa substanser, jämfört med de GABA-erga läkemedlen, anses sakna risk för
beroendeutveckling. Gruppen är dock förknippad med risk för längre sedering än avsett på grund av
antikolinerga effekter, risk för sänkt kramptröskel samt EKG-förändringar, framförallt förlängning av QTintervallet. Beteckningen QT står för avståndet mellan mätpunkterna Q och T i ett EKG. Intervallet
motsvarar den tid det tar för hjärtats muskelceller att ladda upp sig på nytt efter ett hjärtslag. Allvarliga
arytmier förorsakade av substanserna har beskrivits, vanligen i samband med intag av andra QT-förlängande
substanser, vid elektrolytrubbningar eller hos patienter med hereditärt långt QT-syndrom (8, 9).
Melatonin är ett endogent hormon som produceras av epifysen (tallkottkörteln) från aminosyran tryptofan.
Melatonin utövar sin effekt genom att aktivera melatoninreceptorerna. En ökad utsöndring sker vid mörker
och är den huvudsakliga anledningen till att vi blir trötta, varför tillförsel av melatonin till natten kan
normalisera såväl dygnsrytm som sömn. Exogent tillfört melatonin har inte i sig någon hypnotisk effekt, utan
genom att ändra tidpunkt för de höga nivåerna av melatonin kommer man i fas med den inre biologiska
klockan. Melatonin är således inte ett sedativ ur klassisk farmakologisk synvinkel. Godkända indikationer för
korttidsverkande melatonin är jetlag hos vuxna och insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där
sömnhygieniska åtgärder har varit otillräckliga. Läkemedel med långtidsverkande melatonin har indikation
kortvarig behandling av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och
äldre. Melatonin är inte beroendeframkallande, och anses ha få och milda biverkningar vid rekommenderad
dosering och vid korttidsanvändning, så som trötthet och dåsighet dagen efter, migrän, yrsel, muntorrhet,
buksmärtor eller förstoppning. Vid sidan av de sömnreglerande funktionerna har melatonin även andra
endokrina och immunreglerande funktioner (10) och kunskapen om eventuella risker vid långtidsanvändning
är begränsad både hos barn och vuxna.

4.3. Beroende
I grupperna lugnande medel och sömnmedel ingår läkemedel med känd risk för beroendeutveckling, framför
allt bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade medel, som därför är narkotikaförklarade. Både nationella
och regionala riktlinjer har numera som mål att användningen av bensodiazepiner ska minska just på grund
av risken för beroendeutveckling vid långtidsanvändning och rekommenderar icke-farmakologisk behandling
som en första åtgärd vid både sömnstörningar och lättare orostillstånd (11-13).
I Sverige bedöms att 45 000–65 000 personer missbrukar eller är beroende av läkemedel (14, 15). För att
ställa diagnosen beroende eller missbruk används två olika diagnossystem: International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) framtagen av Världshälsoorganisationen
(WHO) och Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) framtagen av American
Psychiatric Association (16, 17). I Sverige används främst ICD vid diagnostik inom hälso- och sjukvården,
medan DSM används inom forskning och i viss mån inom psykiatrisk verksamhet. I tidigare versioner av
DSM liksom i ICD-10 ingår substansberoende, och de båda systemens definitioner överensstämmer till stora
delar. ICD-10 har även diagnosen skadligt bruk, medan tidigare versioner av DSM i stället hade diagnosen
missbruk.

Läkemedelsverket

9

För att ställa diagnosen beroende enligt ICD-10 gäller att tre av de följande sex kriterier ska vara uppfyllda
under det senaste året:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stark längtan efter drogen.
Svårighet att kontrollera intaget.
Fortsatt användning trots skadliga effekter.
Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser.
Ökad tolerans.
Fysiska abstinenssymtom.

ICD-10 har även diagnosen skadligt bruk som innebär ett bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt som
skadar hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk.
I DSM-5 slår man samman beroende och missbruk under diagnosen Substanssyndrom oavsett vilken
substans det handlar om. Om 2–3 av nedanstående kriterier är uppfyllda klassas svårighetsgraden som mild,
4–5 som måttlig och om mer än 5 kriterier uppfylls är allvarlighetsgraden svår:
1. Tolerans, antingen behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid
fortgående bruk.
2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana.
3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs/prioriteras. Kontrollförlust.
4. Önskan eller misslyckade försök att minska intaget.
5. Betydande del av livet går åt att skaffa, konsumera eller återhämta sig från bruket.
6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas.
7. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna.
8. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på
arbetet, i skolan eller i hemmet.
9. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla.
10. Sug/begär efter substansen
11. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur p.g.a. drogeffekterna.

5. Genomförandet av uppdraget
Olika datakällor har använts för rapporten. För den övergripande bakgrundsbeskrivningen av hur
förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige ser ut per kön, ålder, region och över tid
användes öppet tillgängliga data från statistikdatabasen på Socialstyrelsens webbplats (18). För
kartläggningen av nyförskrivning användes samkörda personuppgifter från nationella hälsodataregister.
Bakgrundsbeskrivning
I bakgrundsbeskrivningen presenteras data för förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige
för alla personer med minst en expedition av lugnande medel eller sömnmedel på recept, uppdelat på kön,
åldersgrupp och region för åren 2006–2020. I denna population togs läkemedel med inom
läkemedelsgrupperna lugnande medel och ataraktika (ATC-kod N05B), sömnmedel och lugnande medel
(N05C) samt enstaka antihistaminer, alla med någon godkänd indikation som avser ångest, oro och/eller
sömnrubbningar hos vuxna. I vissa figurer har endast personer 20–64 år inkluderats för att spegla
studiepopulationen i kartläggningen av nyförskrivning. Analyserna är inte åldersstandardiserade.
Kartläggning av första förskrivning
Studiepopulationen utgjordes av personer 18–64 år med ett första uttag av lugnande medel eller sömnmedel
(se avsnitt 5.2 nedan) under tidsperioden den 1 januari 2015 t.o.m. den 31 december 2019, fria från alla av
dessa läkemedel 1 826 dagar (5 år) innan inkludering. Datum för första expedieringen av något av de
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studerade läkemedlen under tidsperioden sattes som datum för första förskrivning. Personerna följdes över
tid fram till död eller till studieperiodens slut (31 december 2020) beroende på vilket som kom först.
Kartläggningen omfattar inte personer med dosdispenserade läkemedel.
För denna studiepopulation samkördes uppgifter om andra läkemedelsuttag från läkemedelsregistret,
inläggningar i sluten vård och besök i specialiserad öppen vård från patientregistret, registret över insatser
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dödsorsak i
dödsorsaksregistret samt information om utbildningsnivå från Statistikmyndigheten Statistiska centralbyrån
(SCB). Vid analys av utbildningsnivå har personer 30–64 år inkluderats.
Åldersstandardisering av data har skett vid alla regionala jämförelser. Rikets population år 2015 har använts
för att beräkna vikter per 5-årsklasser.

5.1. Datakällor
5.1.1.

Socialstyrelsens statistikdatabas

För bakgrundsbeskrivningen hämtades uppgifter från öppet tillgängliga data från statistikdatabasen om
läkemedel på Socialstyrelsens webbplats (18). Statistikdatabasen innehåller information om läkemedel som
hämtats ut mot recept på apotek. Uppgifterna hämtas från läkemedelsregistret.
Generellt sett är informationen i statistikdatabasen om läkemedel av god kvalitet. Uppgiftsskyldigheten till
statistiken är lagstadgad och insamlingen oftast automatiserad, vilket gör att kvaliteten hålls god och jämn
från år till år. Statistikdatabasen innehåller aggregerade data för att inte enskilda individer ska kunna
identifieras, vilket innebär att statistiken presenteras på gruppnivå.
Receptfria läkemedel eller läkemedel som ges direkt till patienten på till exempel sjukhus ingår inte.

5.1.2.

Läkemedelsregistret

Från läkemedelsregistret hämtades information om läkemedelsförskrivning (förskriven produkt och mängd
samt förskrivarens specialitet och verksamhetsområde) och läkemedelsuttag (uttagen produkt och mängd
samt individens kön, ålder och folkbokföringsort). Läkemedelsregistret innehåller ingen information om
läkemedel som rekvirerats till sjukhusens vårdavdelningar, sjukhusansluten öppenvård eller vissa sjukhem.
Uppgifter om läkemedel som säljs receptfritt för egenvård på apotek eller i dagligvaruhandeln finns heller
inte med i läkemedelsregistret (19, 20). Endast förskrivna läkemedel som hämtas ut på svenska apotek finns
med i registret.

5.1.3.

Patientregistret

Uppgift om tidigare psykisk sjukdom och beroendesjukdom hämtades från patientregistret. Registret
innehåller uppgifter om alla vårdtillfällen i slutenvård och läkarbesök i den specialiserade öppna sjukvården.
Bortfallet är cirka 1 % för slutenvårdstillfällen. Bortfallet i den specialiserade öppenvården har minskat
under de senaste åren och var år 2016 drygt 4 %. Bortfall förekommer även i form av privata vårdgivare som
inte rapporterar sina vårdtillfällen eller besök. Uppgifter från primärvården finns inte i patientregistret (21,
22).

5.1.4.

Registret över insatser enligt LSS

Uppgifterna ur registret över insatser enligt LSS används för att kunna förklara eventuella avvikelser i
användningsmönstret, till exempel en ökad förekomst av långtidsanvändning eller högre doser av läkemedel
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hos personer i särskilda boenden. Registret innehåller uppgifter om personer som haft verkställda beslut om
en eller flera LSS-insatser. Kvaliteten i registret är mycket god (23).

5.1.5.

Dödsorsaksregistret

Uppgifter om dödsdatum och underliggande dödsorsak hämtas från dödsorsaksregistret. I registret ingår
samtliga dödsfall för svenska medborgare och dödsfall som inträffat i Sverige. Dödsorsaksregistret
uppdateras varje år. Bortfallet av dödsorsak har de senaste åren legat mellan en och två procent. Den största
källan till osäkerhet är läkarens fastställande och rapportering av dödsorsak. Dödsorsaksuppgifterna är
säkrare för yngre personer än för äldre (24).

5.2. Studerade lugnande medel och sömnmedel
Uppgifter om läkemedel är hämtade från läkemedelsregistret och klassificerade enligt Anatomical
Therapeutic Chemical Classification (ATC-systemet) (25). Valda läkemedel inom grupperna
bensodiazepiner, bensodiazepinbesläktade medel, fentiazinderivat, melatoninreceptoragonister och övriga
sömnmedel och lugnande medel enligt Tabell 1 ingick i analyserna för kartläggning av nyförskrivning av
dessa läkemedel.

5.2.1.

Första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel

De flesta analyser i rapporten utgår från det först förskrivna läkemedlet (första uttag efter 5 års läkemedelsfri
period) för respektive patient. I de fall där flera av de studerade läkemedlen inom gruppen lugnande medel
och sömnmedel expedierades samma dag har patientens första förskrivna läkemedel definierats enligt
följande fallande ordning: i) N05BA; ii) N05CD; iii) N05C; iv) N05CM06; v) övriga och vi) N05CH01.
Exempel: För en patient som samma dag expedierats recept på både N05CF och N05CH01 definieras
patientens första förskrivna läkemedel som N05CF. Läkemedelssubstanserna grupperades sedan enligt
Tabell 1.
Lugnande medel och sömnmedel som kan vara beroendeframkallande definierades som bensodiazepiner
(lugnande), bensodiazepiner (sömn- och lugnande medel) och bensodiazepinbesläktade medel (sömnmedel)
enligt Tabell 1.
Tabell 1. Lugnande medel och sömnmedel (Läkemedelsgrupper, Läkemedelssubstanser och
ATC-koder) som ingick i analyserna.
Läkemedelsgrupp

Läkemedelssubstans

ATC-kod

Bensodiazepiner (lugnande)

Diazepam

N05BA01

Oxazepam

N05BA04

Lorazepam

N05BA06

Alprazolam

N05BA12

Bensodiazepiner
(sömnmedel och lugnande medel)

Nitrazepam

N05CD02

Flunitrazepam

N05CD03

Bensodiazepinbesläktade
(sömnmedel)

Zopiklon

N05CF01

Zolpidem

N05CF02

Propiomazin

Propiomazin

N05CM06

Övriga lugnande medel

Hydroxizin

N05BB01
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Melatonin

5.2.2.

Alimemazin

R06AD01

Prometazin

R06AD02

Melatonin

N05CH01

Förskrivande verksamhet

Förskrivande verksamhet har kategoriserats utifrån vilken verksamhet förskrivaren arbetar inom. Den
förskrivande verksamheten vid datum för första förskrivningen har använts. I de fall där flera läkemedel
inom samma grupp av lugnande medel och sömnmedel expedierades samma dag och där olika förskrivande
verksamheter förekommer har de rangordnats och grupperats enligt följande fallande ordning: i) psykiatri; ii)
onkologi; iii) primärvård; iv) tandvård; v) övriga (alla som inte är i-iv).

5.2.3.

Uthämtad mängd och antal uttagstillfällen av lugnande medel och
sömnmedel

Uthämtad mängd läkemedel vid första förskrivningen har beräknats med definierade dygnsdoser (DDD).
DDD är ett mått på den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid
läkemedlets huvudindikation (26). Antal uttagstillfällen av lugnande medel och sömnmedel har definierats
som antal uttag av läkemedel inom samma grupp första året. Tidsperioderna räknas i förhållande till
individens första expediering (uttagstillfälle) av läkemedlen. Uttag inom första året inkluderar dagen då det
första uttaget skett. Mer än ett uttag kan ha skett samma dag, och räknas då som ett uttagstillfälle. Vid analys
av uthämtad mängd och uttagstillfällen har personer med dosrecept exkluderats då dosförpackade läkemedel
normalt motsvarar 14 dagars förbrukning.

5.2.4.

Samtidigt uttag av lugnande medel, sömnmedel och psykofarmaka

Samtidigt uttag definieras här som att en individ utöver att ha hämtat ut minst ett recept på lugnande medel
eller sömnmedel också hämtat ut minst ett ytterligare läkemedel inom gruppen lugnande medel eller
sömnmedel, antidepressiva medel, psykostimulantia eller neuroleptika samma dag. De läkemedelsgrupper
som ingår i definitionen av samförskrivning i den här rapporten är lugnande medel och sömnmedel (se
Tabell 1) samt läkemedelsgrupperna antidepressiva medel (ATC-grupp N06A), psykostimulantia (ATCgrupp N06B) och neuroleptika (ATC-grupp N05A). I de fall där samma läkemedel (samma ATC-kod) har
hämtats ut flera gånger på samma dag klassas det inte som samtidigt uttag.

5.3. Tidigare psykisk sjukdom och tidigare beroendesjukdom
Tidigare psykisk sjukdom definierades som att patienten har vårdats i öppen- eller slutenvård för psykiska
sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (ICD-10-SE: F20-F99) från indexförskrivningen och 5 år
bakåt.
Tidigare beroendesjukdom definieras som att patienten har vårdats i öppen- eller slutenvård för psykiska
störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser (ICD-10-SE: F10-F19) från första
förskrivning och 5 år bakåt, och/eller att patienten från första förskrivning och 5 år bakåt hämtat ut något
recept på läkemedel mot beroende: ATC-kod N07BB01(disulfiram), N07BB03 (akamprosat), N07BB04
(naltrexon), N07BB05 (nalmefen), N07BC01 (buprenorfin), N07BC02 (metadon), N07BC05 (levometadon)
och N07BC51 (buprenorfin, naloxon).
Vidare har patienterna utifrån tidigare psykisk sjukdom eller beroendesjukdom klassificerats som i) psykisk
sjukdom men inte beroendesjukdom; ii) psykisk sjukdom och beroendesjukdom; iii) beroendesjukdom utan
annan psykisk sjukdom; iv) varken psykisk sjukdom eller beroendesjukdom.
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Diagnoser är kodade enligt den svenska versionen av Världshälsoorganisationens (WHO:s)
internationella statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (International
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision) (27).

5.4. Död och dödsorsak
Totaldödlighet är all dödlighet oberoende av dödsorsak. Utöver totaldödlighet har även död i suicid studerats
(ICD-koder X60-X84, Y10-Y34). För avlidna används dödsdatum, samt alla underliggande och bidragande
dödsorsaker.

5.5. Utbildningsnivå
Utbildningsnivå har definierats utifrån svensk utbildningsklassifikation (SUN) från år 2000.
Utbildningsnivån grupperades i följande grupper: i) grundskola; ii) gymnasium; iii) högskola <3 år och iv)
högskola minst 3 år.

5.6. Personuppgiftshantering, sekretess och etiktillstånd
Datahanteringen har skett i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Personuppgifterna omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (jfr. 11
kap. 3 § och 11 kap. 8 § samma lag).
Projektet har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2020-00338).

6. Redovisning av uppdraget
6.1. Bakgrundsbeskrivning
6.1.1.

Uttag av lugnande medel och sömnmedel 2006–2020

Andel kvinnor i befolkningen som hämtat ut sömnmedel var ungefär lika stor under hela perioden (Figur 1a).
Andel män som hämtade ut sömnmedel ökade från 57 per 1 000 invånare 2006 till 65 per 1 000 invånare
2020. Andel personer med uttag av lugnande medel har minskat både bland kvinnor och män. År 2020 var
andelen kvinnor med lugnande medel 65 per 1 000 invånare och för män 34 per 1 000 invånare.
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Figur 1a. Antal kvinnor och män alla åldrar per 1 000 invånare som hämtat ut minst ett recept på lugnande medel (ATCkod N05B) respektive sömnmedel (N05C) 2006–2020. Källa Socialstyrelsens statistikdatabas.

Under 2006 hämtade 308 709 kvinnor och 166 467 män ut minst ett recept på lugnande medel (ATC-kod
N05B) (Figur1b). Motsvarande siffror för sömnmedel (ATC-kod N05C) var 477 259 för kvinnor och
256 159 för män. Antalet män och kvinnor som hämtade ut lugnande medel respektive sömnmedel ökade
från 2006 till 2020. Under 2020 hämtade 329 252 kvinnor ut lugnande medel, vilket motsvarar 6 % av den
kvinnliga befolkningen. Under samma period hämtade 178 350 män ut lugnande medel, vilket motsvarar 3 %
av den manliga befolkningen. Under 2020 hämtade 534 201 kvinnor ut sömnmedel vilket motsvarar 10 % av
alla kvinnor. Under samma period hämtade 335 978 män ut sömnmedel, vilket motsvarar 6 % av alla män.
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Figur 1b. Antal kvinnor och män alla åldrar år som hämtat ut minst ett recept på lugnande medel (ATC-kod N05B)
respektive sömnmedel (N05C) 2006–2020. Källa Socialstyrelsens statistikdatabas.
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6.1.2.

Uttag av lugnande medel och sömnmedel per åldersgrupp

Andel kvinnor och män som hämtade ut lugnande medel respektive sömnmedel ökade med högre ålder
(Figur 2).
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Figur 2. Antal kvinnor och män 0–85+ år per 1 000 invånare som hämtat ut minst ett recept på lugnande medel (ATCkod N05B) respektive sömnmedel (N05C) uppdelat på åldersgrupper 2020. Källa Socialstyrelsens statistikdatabas.

6.1.3.

Uttag av lugnande medel per läkemedelssubstans

Vilken typ av lugnande medel som hämtats ut har förändrats under tiden 2006–2020 (Figur 3). Andelen
personer som hämtade ut läkemedelssubstansen hydroxizin var högst och ökade mest från 2006 till 2020.
Under tidsperioden minskade andelen med uttag av oxazepam. Uttag av diazepam minskade med hälften
under 2006 till 2020. Andelen som hämtat ut alprazolam minskade från 2006 till 2020. Buspiron och
lorazepam har legat på en konstant nivå under tidsperioden.
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Figur 3. Antal personer 20–64 år per 1 000 invånare som hämtat ut minst ett recept på lugnande medel (ATC-kod och
läkemedelssubstans) 2006–2020. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.

Under 2020 var det flest personer med uttag av hydroxizin i åldersgruppen 45–49 år (20 713 personer) (Figur
4). Antal personer med uttag av oxazepam och diazepam ökade med högre ålder. Antal personer med minst
ett uttag av oxazepam var år 2020 13 798 i åldersgruppen 60–64 år. Motsvarande siffra för diazepam var
5 742 i åldersgruppen 60–64 år.
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Figur 4. Antal personer 20–64 år som hämtat ut minst ett recept på lugnande medel 2020 uppdelat på de tre vanligaste
uthämtade lugnande medlen (ATC-kod och läkemedelssubstans). Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.
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6.1.4.

Uttag av sömnmedel per läkemedelssubstans

Vilken typ av sömnmedel som hämtats ut har förändrats från 2006 till 2020 (Figur 5). Läkemedelssubstansen
zolpidem har minskat från 2006 till 2020. Andelen personer som hämtat ut zopiklon ökade under 2006–2015
för att därefter minska fram till 2020. Under 2006–2020 ökade andelen personer med uttag av propiomazin.
Andelen personer som hämtat ut melatonin ökade från 2016 till 2020.
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Figur 5. Antal personer 20–64 år per 1 000 invånare som hämtat ut minst ett recept på sömnmedel (ATC-kod och
läkemedelssubstans) 2006–2020. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.

Under 2020 var det flest antal personer med uttag av melatonin i åldersgruppen 25–29 år (16 424 personer)
(Figur 6). För propiomazin, zopiklon och zolpidem ökade antal personer med uttag med stigande ålder. Antal
personer med minst ett uttag av propiomazin 2020 var 19 588 i åldersgruppen 60–64 år. Motsvarande siffra
för zopiklon var 31 033 personer och för zolpidem 16 152 personer i åldersgruppen 60–64 år.
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Figur 6. Antal personer 20–64 år som hämtat ut minst ett recept på sömnmedel 2020 uppdelat på de fyra vanligaste
uthämtade sömnläkemedlen (ATC-kod och läkemedelssubstans). Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.

6.1.5.

Regionala skillnader i uttag av lugnande medel

Antal personer (20–64 år) per 1 000 invånare som hämtat ut lugnade medel har minskat i de flesta regioner
från 2016 till 2020 (Figur 7). Den högsta andelen personer fanns i Västra Götaland både 2016 (64 per 1 000
invånare) och 2020 (56 per 1 000 invånare). Jämtland hade den lägsta andelen 2016 med 41 per 1 000
invånare och Västerbotten den lägsta andelen 2020 med 33 per 1 000 invånare. Snittet i riket minskade från
55 per 1000 invånare 2016 till 48 per 1 000 invånare 2020.
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Figur 7. Antal personer 20–64 år per 1 000 som hämtat ut minst ett recept på lugnande medel (ATC-kod N05B) uppdelat
på region (inte ålderstandardiserade data). Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.
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6.1.6.

Regionala skillnader i uttag av sömnmedel

Antal personer (20–64 år) som hämtat ut sömnmedel var 68 per 1 000 invånare i riket 2016 och ökade till 70
per 1 000 invånare 2020 (Figur 8). Den högsta andelen personer fanns i Jämtland (74 per 1 000 invånare
2016 och 77 per 1 000 invånare 2020). Den största ökningen i andel personer fanns i Dalarna med 69 per
1 000 invånare 2016 och 73 per 1 000 invånare 2020.
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Figur 8. Antal personer 20–64 år per 1 000 som hämtat ut minst ett recept på sömnmedel (ATC-kod N05C) uppdelat på
region (inte ålderstandardiserade data). Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.

6.2. Kartläggning av första förskrivning av lugnande medel och
sömnmedel
6.2.1.

Kvinnor och män som har en första förskrivning 2015–2019

Under perioden 2015–2019 var det totalt 764 432 personer i åldersgruppen 18–64 år som hade en första
förskrivning av lugnande medel och sömnmedel i Sverige (Tabell 2). Det motsvarar en genomsnittlig
årsincidens på 26 personer per 1 000 invånare i Sverige. Den genomsnittliga årsincidensen för kvinnor var 31
per 1 000 kvinnor och motsvarande siffra för män var 21 per 1 000 män. Andelen kvinnor och män med en
första förskrivning var oförändrad mellan 2015 och 2019. Högst andel kvinnor och män med en första
förskrivning av lugnande medel och sömnmedel fanns i åldersgruppen 18–24 år. När det gäller LSS var det
totalt 11 950 personer under studieperioden som hade minst en insats enligt LSS vilket motsvarar 1,6 % av
hela studiepopulationen. Bland dem var 44 % kvinnor och 56 % män.

Läkemedelsverket

20

Tabell 2. Antal kvinnor och män i åldern 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande
medel och sömnmedel 2015–2019 samt antal per 1 000 invånare (genomsnittlig årsincidens). Personer med
dosdispenserade läkemedel ingår inte. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande
medel och sömnmedel de föregående 5 åren.
År, Antal (Antal per 1 000 invånare)

2015

2016

2017

2018

2019

Totalt

152 633 (26)

154 966 (26)

154 486 (26)

152 220 (25)

150 127 (25)

764 432 (26)

Kvinnor

90 277 (31)

91 787 (32)

91 536 (31)

89 934 (30)

87 722 (30)

451 256 (31)

18–24

14 070 (33)

14 452 (35)

14 532 (36)

14 013 (36)

13 102 (34)

70 169 (35)

25–34

21 082 (33)

22 778 (35)

23 233 (34)

23 731 (34)

23 626 (33)

114 450 (34)

35–44

20 051 (32)

19 917 (32)

19 827 (32)

19 081 (31)

18 736 (30)

97 612 (31)

45–54

19 510 (30)

19 547 (30)

19 332 (29)

19 044 (29)

18 404 (28)

95 837 (29)

55–64

15 564 (27)

15 093 (26)

14 612 (25)

14 065 (24)

13 854 (23)

73 188 (25)

Män

62 356 (21)

63 179 (21)

62 950 (21)

62 286 (20)

62 405 (20)

313 176 (21)

18–24

9 183 (20)

9 185 (21)

9 454 (22)

9 485 (22)

9 507 (22)

46 814 (22)

25–34

14 109 (21)

14 883 (22)

15 382 (21)

15 802 (22)

16 129 (22)

76 305 (21)

35–44

13 247 (21)

13 379 (21)

13 054 (20)

12 984 (20)

13 006 (20)

65 670 (20)

45–54

13 660 (21)

13 574 (20)

13 337 (20)

12 874 (19)

12 709 (19)

66 154 (20)

55–64

12 157 (21)

12 158 (21)

11 723 (20)

11 141 (19)

11 054 (18)

58 233 (20)

Totalt

6.2.2.

Första förskrivning fördelat per läkemedelsubstans 2015–2019

Bland de 764 432 personer i studiepopulationen som hade en första förskrivning av lugnande medel och
sömnmedel var den vanligaste läkemedelsgruppen övriga lugnande som stod för hälften av alla första
förskrivningar (Tabell 3). Det vanligaste läkemedlet inom den gruppen var hydroxizin som totalt 249 719
personer fått. Bensodiazepiner (lugnande) utgjorde 13 % av första förskrivningarna totalt och har minskat
från 16 % 2015 till 10 % 2019. Även bensodiazepinbesläktade (sömnmedel) har minskat under perioden,
från 26 % 2015 till 14 % 2019. Antal personer som fått melatonin som en första förskrivning har ökat från 3
063 personer 2015 till 12 624 personer 2019 (från 2 % till 8 %).
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Tabell 3. Antal personer 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande- och sömnmedel
2015–2019 uppdelat per år och läkemedelsgrupp. Personer med dosdispenserade läkemedel ingår inte.
Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande- och sömnmedel de föregående 5 åren.
År
2015
N (%)

2016
N (%)

2017
N (%)

2018
N (%)

2019
N (%)

Totalt
N (%)

152 633
(100)

154 966
(100)

154 486
(100)

152 220
(100)

150 127
(100)

764 432
(100)

24 055 (16)

21 938 (14)

19 854 (13)

17 791 (12)

15 583 (10)

99 221 (13)

Diazepam

6 477

5 606

5 131

4 420

3 500

25 134

Oxazepam

16 345

15 144

13 780

12 608

11 420

69 297

Lorazepam

230

227

225

171

202

1 055

Alprazolam

1 003

961

718

592

461

3 735

319 (0)

320 (0)

245 (0)

185 (0)

128 (0)

1 197 (0)

Nitrazepam

175

148

139

110

124

696

Flunitrazepam

144

172

106

75

<5

501

39 429 (26)

36 390 (23)

32 185 (21)

27 668 (18)

20 956 (14)

156 628 (20)

Zopiklon

27 937

26 489

24 109

21 092

12 682

112 309

Zolpidem

11 492

9 901

8 076

6 576

8 274

44 319

Propiomazin

18 527 (12)

20 361 (13)

21 372 (14)

21 586 (14)

23 689 (16)

105 535 (14)

Övriga lugnande

67 240 (44)

71 363 (46)

73 419 (48)

75 760 (50)

77 147 (51)

364 929 (48)

Hydroxizin

52 509

51 825

50 084

48 816

46 485

249 719

Alimemazin

2 915

3 137

3 359

3 437

3 375

16 223

Prometazin

11 816

16 401

19 976

23 507

27 287

98 987

3 063 (2)

4 594 (3)

7 411 (5)

9 230 (6)

12 624 (8)

36 922 (5)

Totalt
Bensodiazepiner
(lugnande)

Bensodiazepiner
(sömnmedel och
lugnande medel)

Bensodiazepinbesläktade
(sömnmedel)

Melatonin
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6.2.3.

Första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel per verksamhet

Majoriteten (68 %) av patienterna med en första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel fick sitt
recept utskrivet från primärvården (Tabell 4a). Inom primärvården var den vanligaste läkemedelsgruppen
övriga lugnande som utgjorde 51 % av alla personer som fått första förskrivning av lugnande medel och
sömnmedel, där hydroxizin var det vanligast förskrivna läkemedlet. Inom psykiatrin var övriga lugnande den
vanligaste gruppen (48 %) följt av propiomazin (16 %), bensodiazepinbesläktade (15 %) och melatonin
(12 %). Inom verksamhetsområdet onkologi var bensodiazepinbesläktade (sömnmedel) och bensodiazepiner
(lugnande) de vanligaste grupperna (47 % respektive 36 %). Inom tandvården dominerades första
förskrivningen av bensodiazepiner (lugnande).
Tabell 4a. Antal personer 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande medel och
sömnmedel 2015–2019 uppdelat per verksamhet och läkemedelsgrupp. Personer med dosdispenserade
läkemedel ingår inte. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och
sömnmedel de föregående 5 åren. Tabellen visar förskriven läkemedelsgrupp per verksamhetsområde
(kolumnprocent).
Verksamhet
Onkologi
N (%)
Totalt

Primärvård
N (%)

Psykiatri
N (%)

Tandvård
N (%)

Övrigt*
N (%)

Totalt
N (%)

5 177
(100)

519 567
(100)

108 127
(100)

2 395
(100)

129 166
(100)

764 432
(100)

1 844 (36)

60 327 (12)

10 808 (10)

2 204 (92)

24 038 (19)

99 221 (13)

296

11 377

2 348

1 573

9 540

25 134

Oxazepam

1 205

46 196

7 788

617

13 491

69 297

Lorazepam

329

203

144

<5

377

1 055

Alprazolam

14

2 551

528

12

630

3 735

8 (0)

472 (0)

284 (0)

11 (1)

422 (0)

1 197 (0)

Nitrazepam

<5

247

247

11

187

696

Flunitrazepam

<5

225

37

0

235

501

2 414 (47)

99 289 (19)

16 300 (15)

35 (1)

38 590 (30)

156 628 (20)

1 699

72 179

12 383

23

26 025

112 309

715

27 110

3 917

12

12 565

44 319

Propiomazin

409 (8)

75 032 (14)

16 806 (16)

9 (0)

13 279 (10)

105 535 (14)

Övriga lugnande

447 (9)

266 274 (51)

51 398 (48)

136 (6)

46 674 (36)

364 929 (48)

373

196 854

25 996

85

26 411

249 719

Bensodiazepiner
(lugnande)
Diazepam

Bensodiazepiner
(sömnmedel och
lugnande medel)

Bensodiazepinbesläktade
(sömnmedel)
Zopiklon
Zolpidem

Hydroxizin
Läkemedelsverket

23

Alimemazin

6

8 158

7 038

0

1 021

16 223

Prometazin

68

61 262

18 364

51

19 242

98 987

55 (1)

18 173 (3)

12 531 (12)

0

6 163 (5)

36 922 (5)

Melatonin

*Den vanligaste verksamheten inom ”övrigt” var hälso- och sjukvård i särskilt boende (SÄBO) följt av internmedicinsk vård.

Majoriteten av patienterna fick sin första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel utskrivet från
primärvården oavsett läkemedelsgrupp. Av de 99 221 patienter med en första förskrivning av
bensodiazepiner (lugnande) fick 61 % sitt recept utskrivet från primärvården (Tabell 4b). Även
bensodiazepinbesläktade (sömnmedel) förskrevs till största del inom primärvården (63 %) följt av övrig
verksamhet (25 %) och psykiatrin (10 %). Melatonin förskrevs till 49 % inom primärvården och 34 % inom
psykiatrin.
Tabell 4b. Antal personer 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande medel och
sömnmedel 2015–2019 uppdelat per läkemedelsgrupp och verksamhet. Personer med dosdispenserade
läkemedel ingår inte. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och
sömnmedel de föregående 5 åren. Tabellen visar förskrivande verksamhet per läkemedelsgrupp
(radprocent).
Verksamhet
Onkologi
N (%)
Bensodiazepiner
(lugnande)

Primärvård
N (%)

Psykiatri
N (%)

Tandvård
N (%)

Övrigt
N (%)

Totalt
N (%)

1 844 (2)

60 327 (61)

10 808 (11)

2 204 (2)

24 038 (24)

99 221
(100)

296

11 377

2 348

1 573

9 540

25 134

Oxazepam

1 205

46 196

7 788

617

13 491

69 297

Lorazepam

329

203

144

<5

377

1 055

Alprazolam

14

2 551

528

12

630

3 735

8 (1)

472 (39)

284 (24)

11 (1)

422 (35)

1 197
(100)

Nitrazepam

<5

247

247

11

187

696

Flunitrazepam

<5

225

37

0

235

501

2 414 (2)

99 289 (63)

16 300 (10)

35 (0)

38 590 (25)

156 628
(100)

1 699

72 179

12 383

23

26 025

112 309

715

27 110

3 917

12

12 565

44 319

409 (0)

75 032 (71)

16 806 (16)

9 (0)

13 279 (13)

105 535
(100)

Diazepam

Bensodiazepiner
(sömnmedel och
lugnande medel)

Bensodiazepinbesläktade
(sömnmedel)
Zopiklon
Zolpidem
Propiomazin
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447 (0)

266 274 (73)

51 398 (14)

136 (0)

46 674 (13)

364 929
(100)

373

196 854

25 996

85

26 411

249 719

Alimemazin

6

8 158

7 038

0

1 021

16 223

Prometazin

68

61 262

18 364

51

19 242

98 987

55 (0)

18 173 (49)

12 531 (34)

0

6 163 (17)

36 922
(100)

Övriga lugnande
Hydroxizin

Melatonin

6.2.4.

Första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel per utbildningsnivå

Bland de personer som hade en första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel hade 13 % utbildning
högst grundskola, 44 % högst gymnasium, 15 % högst högskola mindre än 3 år och 28 % högskola minst 3
år (Tabell 5). Andelen personer som fick bensodiazepiner (lugnande) vid första förskrivning var högst för
dem med lägst utbildningsnivå (16 % grundskola vs 14 % högskola minst 3 år). Andelen personer som fick
melatonin var högst för dem med högst utbildning (5 % högskola minst 3 år vs 3 % med utbildning högst
grundskola). Det var mindre skillnad i utbildningsnivå mellan de personer som fick sin första förskrivning av
de övriga läkemedelsgrupperna.
Tabell 5. Antal personer 30–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande medel och
sömnmedel 2015–2019 uppdelat per läkemedelsgrupp och utbildningsnivå. Personer med dosdispenserade
läkemedel ingår inte. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och
sömnmedel de föregående 5 åren.

Bensodiazepiner
(lugnande)
N (%)

Bensodiazepiner
(sömnmedel och
lugnande medel)
N (%)

Bensodiazepinbesläktade
(sömnmedel)
N (%)

11 023 (16)

158 (0)

16 721 (25)

9 918 (15)

27 876 (41)

2 258 (3)

30–34 år

1 146 (11)

20 (0)

1 604 (16)

1 438 (14)

5 586 (55)

443 (4)

35–44 år

2 356 (14)

46 (0)

3 297 (19)

2 582 (15)

8 301 (48)

651 (4)

45–54 år

3 011 (16)

36 (0)

4 638 (25)

2 870 (16)

7 133 (39)

592 (3)

55–64 år

4 510 (20)

56 (0)

7 182 (32)

3 028 (14)

6 856 (31)

572 (3)

35 962 (15)

370 (0)

58 753 (25)

35 484 (15)

96 592 (41)

9 336 (4)

30–34 år

3 996 (12)

36 (0)

5 234 (15)

4 575 (13)

18 859 (55)

1 448 (4)

35–44 år

8 870 (14)

90 (0)

13 206 (21)

9 131 (14)

29 849 (47)

2 407 (4)

45–54 år

11 732 (15)

108 (0)

20 464 (27)

12 775 (17)

28 553 (37)

3 115 (4)

55–64 år

11 364 (18)

136 (0)

19 849 (32)

9 003 (15)

19 331 (31)

2 366 (4)

Grundskola

Gymnasium
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Propiomazin
N (%)

Övriga
lugnande
N (%)

Melatonin
N (%)

25

Högskola
< 3 år

11 652 (14)

146 (0)

19 967 (24)

11 978 (15)

34 188 (42)

3 730 (5)

30–34 år

1 523 (11)

19 (0)

2 033 (14)

1 695 (12)

8 183 (58)

596 (4)

35–44 år

3 076 (13)

32 (0)

4 719 (21)

3 214 (14)

10 775 (47)

986 (4)

45–54 år

3 561 (14)

40 (0)

6 825 (27)

4 147 (17)

9 240 (37)

1 223 (5)

55–64 år

3 492 (18)

55 (0)

6 390 (32)

2 922 (15)

5 990 (30)

925 (5)

20 205 (14)

280 (0)

36 556 (25)

20 733 (14)

63 120 (42)

7 820 (5)

30–34 år

2 945 (11)

32 (0)

4 304 (16)

3 064 (11)

16 044 (58)

1 147 (4)

35–44 år

7 409 (13)

83 (0)

11 914 (21)

7 693 (14)

25 997 (47)

2 619 (5)

45–54 år

5 546 (14)

68 (0)

11 206 (28)

6 431 (16)

13 974 (35)

2 461 (6)

55–64 år

4 305 (17)

97 (0)

9 132 (35)

3 545 (14)

7 105 (28)

1 593 (6)

Högskola
minst 3 år

6.2.5.

Förskriven mängd lugnande medel och sömnmedel

Mängden läkemedel som förskrevs vid första uttaget var oftast 1–30 DDD, både för kvinnor och män (Tabell
6). Andelen kvinnor med en förskriven mängd av 1–30 DDD var 79 %, motsvarande andel bland män var 76
%. Andel personer med en förskriven mängd melatonin av 51–100 DDD vid första uttaget var 22 % bland
kvinnor respektive 23 % bland män. Motsvarande andelar för en förskriven mängd av 101 DDD och högre
av melatonin var 20 % bland kvinnor respektive 25 % bland män.
Tabell 6. Antal kvinnor och män 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande medel och
sömnmedel 2015–2019 uppdelat per antal DDD vid första uttaget och läkemedelsgrupp. Personer med
dosdispenserade läkemedel ingår inte. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande
medel och sömnmedel de föregående 5 åren.
Antal DDD vid första uttaget
1–10
N (%)

11–30
N (%)

31–50
N (%)

181 051 (40)

173 379 (39)

49 271 (11)

38 949 (9)

5 183 (1)

Bensodiazepiner
(lugnande)

43 573 (78)

11 126 (20)

903 (2)

164 (0)

33 (0)

Bensodiazepiner
(sömnmedel och
lugnande medel)

46 (8)

315 (56)

126 (23)

69 (12)

<5

25 805 (30)

55 031 (64)

784 (1)

3 870 (5)

28 (0)

*

29 122 (52)

22 063 (39)

4 836 (9)

66 (0)

Kvinnor

Bensodiazepinbesläktade
(sömnmedel)
Propiomazin
Läkemedelsverket

51–100
N (%)

101+
N (%)

26

Övriga lugnande medel

111 627 (48)

66 867 (29)

24 836 (11)

25 657 (11)

1 212 (1)

*

10 918 (55)

559 (3)

4 353 (22)

3 841 (20)

116 562 (38)

116 230 (38)

41 318 (13)

29 916 (10)

5 311 (2)

Bensodiazepiner
(lugnande)

29 506 (72)

10 240 (25)

948 (2)

334 (1)

148 (0)

Bensodiazepiner
(sömnmedel och
lugnande medel)

37 (6)

299 (50)

143 (24)

103 (17)

11 (2)

20 340 (29)

44 107 (64)

611 (1)

4 206 (6)

45 (0)

*

22 995 (48)

20 090 (42)

5 156 (11)

119 (0)

66 679 (50)

30 303 (23)

19 144 (14)

16 206 (12)

882 (1)

*

8 286 (50)

382 (2)

3 911 (23)

4 114 (25)

Melatonin
Män

Bensodiazepinbesläktade
(sömnmedel)
Propiomazin
Övriga lugnande
Melatonin

*Godkänd förpackningsstorlek saknas.

6.2.6.

Uttagstillfällen av lugnande medel och sömnmedel per kön och ålder

Antal kvinnor med ett uttagstillfälle och inga ytterligare uttag av lugnande medel och sömnmedel under
första året var 304 525 individer (68 %) (Tabell 7). Motsvarande siffra för män var 203 744 individer (66 %).
Andelen kvinnor med fem eller fler uttagstillfällen var 5 % i åldersgruppen 18–24 år och ökade till 7 % i
åldersgruppen 55–64 år. Andel män med fem eller fler uttagstillfällen ökade från 6 % i åldersgruppen 18–24
år till 8 % i åldersgruppen 55–64 år.
Tabell 7. Antal kvinnor och män 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande medel och
sömnmedel 2015–2019 uppdelat per antal uttagstillfällen första året. Personer med dosdispenserade
läkemedel ingår inte. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och
sömnmedel de föregående 5 åren.
Antal uttagstillfällen första året
1
N (%)

2
N (%)

3
N (%)

304 525 (68)

71 212 (16)

28 768 (6)

16 170 (4)

27 076 (6)

18–24

46 439 (66)

12 277 (18)

4 846 (7)

2 511 (4)

3 766 (5)

25–34

79 895 (70)

17 817 (16)

6 770 (6)

3 643 (3)

5 703 (5)

35–44

66 586 (69)

14 962 (15)

5 998 (6)

3 385 (3)

6 048 (6)

45–54

63 680 (67)

14 731 (16)

6 281 (7)

3 723 (4)

6 524 (7)

55–64

47 925 (66)

11 425 (16)

4 873 (7)

2 908 (4)

5 035 (7)

203 744 (66)

50 396 (16)

20 925 (7)

12 281 (4)

21 716 (7)

Kvinnor

Män
Läkemedelsverket
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N (%)

5+
N (%)
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18–24

31 517 (68)

7 709 (17)

2 947 (6)

1 689 (4)

2 603 (6)

25–34

50 956 (67)

12 220 (16)

4 924 (7)

2 768 (4)

4 717 (6)

35–44

43 026 (66)

10 585 (16)

4 311 (7)

2 540 (4)

4 504 (7)

45–54

42 142 (65)

10 654 (16)

4 547 (7)

2 801 (4)

5 068 (8)

55–64

36 103 (64)

9 228 (16)

4 196 (7)

2 483 (4)

4 824 (8)

6.2.7.

Förskrivning av lugnande medel och sömnmedel per region

Antal personer per 10 000 invånare som har en första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel 2015
var 259 individer i riket (Figur 9). Högst antal personer var det i Stockholm (283 per 10 000 invånare), följt
av Gotland (281 per 10 000 invånare) och Västra Götaland (264 per10 000 invånare). Lägst antal personer
fanns i Östergötland med 219 per 10 000 invånare.
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Figur 9. Antal personer per 10 000 invånare i åldern 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande
medel och sömnmedel 2015 uppdelat per region (fallande ordning). Åldersstandardiserade siffror med 95 %
konfidensintervall. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och sömnmedel de
föregående 5 åren.

Antal personer per 10 000 invånare som har en första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel 2019
var 245 individer i riket (Figur 10), vilket är en minskning från 2015 med 14 individer per 10 000 invånare.
Högst antal 2019 fanns på Gotland där 267 individer per10 000 invånare hade en första förskrivning följt av
Stockholm (263 per 10 000 invånare) och Dalarna (263 per 10 000 invånare).
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Figur 10. Antal personer per 10 000 invånare i åldern 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande
medel och sömnmedel 2019 uppdelat per region (fallande ordning). Åldersstandardiserade siffror med 95 %
konfidensintervall. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och sömnmedel de
föregående 5 åren.

I riket var den vanligaste läkemedelsgruppen övriga lugnande medel som 114 individer per 10 000 invånare
fick 2015 (Figur 11). Näst vanligast var bensodiazepinbesläktade (sömnmedel; 67 per 10 000 invånare) följt
av bensodiazepiner (lugnande; 41 per 10 000 invånare). Antal personer med bensodiazepiner (lugnande) var
högst i Kronoberg (59 per 10 000 invånare) följt av Halland (55 per 10 000 invånare) och Skåne (52 per
10 000 invånare).
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Figur 11. Antal personer per 10 000 invånare i åldern 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande
medel och sömnmedel 2015 uppdelat per region och läkemedelsgrupp. Åldersstandardiserade siffror med 95 %
konfidensintervall. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och sömnmedel de
föregående 5 åren.

Antal personer med övriga lugnande medel var 126 per 10 000 invånare i riket 2019, vilket är en ökning med
12 per10 000 invånare sedan 2015. Antal personer med bensodiazepinbesläktade (sömnmedel) hade
halverats i riket till 34 per 10 000 invånare 2019 jämfört med 2015. Antal personer med melatonin har ökat i
riket från 6 per10 000 individer 2015 till 21 per10 000 individer 2019.
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Figur 12. Antal personer per 10 000 invånare i åldern 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande
medel och sömnmedel 2019 uppdelat per region och läkemedelsgrupp. Åldersstandardiserade siffror med 95 %
konfidensintervall. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och sömnmedel de
föregående 5 åren.
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6.2.8.

Samtidigt uttag av lugnande medel, sömnmedel och psykofarmaka

Antal personer med samtidigt uttag (utöver att ha hämtat ut minst ett lugnande medel och sömnmedel också
hämtat ut minst ett ytterligare läkemedel inom gruppen lugnande medel och sömnmedel, antidepressiva
medel, psykostimulantia eller neuroleptika samma dag) var 182 179 individer, vilket motsvarar 24 % av alla
personer med en första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel (Tabell 8). Den vanligaste
läkemedelsgruppen att ha samtidigt uttag med var antidepressiva (17 %) följt av övriga lugnande medel
(4 %).
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Tabell 8. Antal personer i åldern 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel 2015–2019, utifrån samförskrivning med
andra läkemedelsgrupper. Personer med dosdispenserade läkemedel ingår inte. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och
sömnmedel de föregående 5 åren. Med samförskrivning menas att två olika läkemedel har hämtats ut på apotek samma dag.
Samförskrivning
Alla personer
N (%)

Minst en
samförskrivning
N (%)

Bensodiazepin
-besläktade
(sömnmedel)
N (%)

Propiomazin
N (%)

Övriga lugnande
N (%)

Melatonin
N (%)

Antidepressiva
medel
N (%)

764 432 (100)

182 179 (24)

8 983 (1)

7 614 (1)

33 178 (4)

4 710 (1)

133 086 (17)

6 050 (1)

8 370 (1)

99 221 (100)

34 335 (35)

8 789 (9)

2 380 (2)

4 286 (4)

314 (0)

23 651 (24)

299 (0)

1 416 (0)

Diazepam

25 134

3 639

995

241

502

56

2 102

99

400

Oxazepam

69 297

29 027

7 383

2 066

3 646

240

20 405

174

894

Lorazepam

1 055

211

60

25

12

<5

101

<5

75

Alprazolam

3 735

1 458

351

48

126

17

1 043

23

47

156 628 (100)

34 619 (22)

166 (0)

5 199 (3)

12 308 (8)

1 183 (1)

18 563 (12)

652 (0)

2 287 (1)

Zopiklon

112 309

26 472

90

4 145

9 619

828

14 147

434

2 054

Zolpidem

44 319

8 147

76

1 054

2 689

355

4 416

218

233

Propiomazin

105 535 (100)

27 650 (26)

0

0

14 431 (14)

837 (1)

14 858 (14)

457 (0)

1 455 (1)

Övriga lugnande

364 929 (100)

78 035 (21)

0

0

2 101 (1)

2 367 (1)

71 730 (20)

1 622 (0)

2 642 (1)

Hydroxizin

249 719

51 970

0

0

770

1 364

49 089

894

813

Alimemazin

16 223

5 095

0

0

665

246

3 760

228

800

Prometazin

98 987

20 970

0

0

666

757

18 881

500

1 029

Melatonin

36 922 (100)

7 282 (20)

0

0

0

0

4 171 (11)

3 015 (8)

470 (1)

Totalt
Bensodiazepiner

Bensodiazepinbesläktade

Psykostimulantia N (%)

Neuroleptika
N (%)
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6.2.9.

Tidigare psykisk sjukdom och beroendesjukdom

Bland dem som tidigare vårdats för psykisk sjukdom hade hälften en första förskrivning av övriga
lugnande medel, 15 % bensodiazepinbesläktade (sömnmedel), 13 % propiomazin, 11 %
bensodiazepiner (lugnande) och 11 % melatonin (Tabell 9). Bland dem som vårdats för både psykisk
sjukdom och beroende sjukdom, endast beroende sjukdom eller inte vårdats för psykisk sjukdom eller
beroende sjukdom såg fördelningen av läkemedelsgrupperna lika ut med vissa undantag. Förskrivning
av besodiazepinbesläktade sömnmedel var något högre och förskrivningen av melatonin något lägre
bland personer som inte tidigare vårdats för psykisk sjukdom eller beroende sjukdom. Förskrivningen
av melatonin var något lägre bland personer med tidigare beroendevård i jämförelse med dem som
vårdats för psykiatrisk sjukdom. Under 2019 hade 26 % av personerna med melatonin som första
förskrivning tidigare vårdats för psykisk sjukdom. Andelen personer med tidigare specialiserad
psykiatrisk vård var högst i den lägsta åldersgruppen (44 % i åldersgruppen 18–24 år) och minskade
med stigande ålder (visas inte tabellen).
Tabell 9. Antal personer i åldern 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av lugnande medel
och sömnmedel 2015–2019, utifrån tidigare vård för psykisk sjukdom och beroendesjukdom och
läkemedelsgrupp. Personer med dosdispenserade läkemedel ingår inte. Med första förskrivning
menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och sömnmedel de föregående 5 åren.

Bensodiazepiner
(lugnande)
N (%)

Bensodiazepiner
(sömnmedel och
lugnande medel)
N (%)

Bensodiazepi
n-besläktade
(sömnmedel)
N (%)

Propiomazin
N (%)

Övriga
lugnande
N (%)

Melatonin
N (%)

Totalt

99 221 (13)

1 197 (0)

156 628 (20)

105 535 (14)

364 929 (48)

36 922 (5)

Specialiserad
psykiatrisk
vård, inte
beroendevård

10 458 (11)

227 (0)

13 668 (15)

12 020 (13)

45 434 (50)

9 643 (11)

Specialiserad
psykiatrisk
vård,
beroendevård

765 (9)

27 (0)

1 130 (13)

1 429 (17)

4 420 (51)

837 (10)

Beroendevård
, inte
specialiserad
psykiatrisk
vård

2 122 (12)

43 (0)

2 426 (14)

3 230 (19)

8 518 (50)

856 (5)

Varken
specialiserad
psykiatrisk
vård eller
beroendevård

85 876 (13)

900 (0)

139 404 (22)

88 856 (14)

306 557 (47)

25 586 (4)
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6.2.10. Första förskrivning av beroendeframkallande lugnande medel och
sömnmedel per kön och ålder
Antal personer med en första förskrivning av lugnande medel och sömnmedel som kan vara
beroendeframkallande (bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade medel) var totalt 257 046
(Tabell 10). Det motsvarar en genomsnittlig årsincidens på 9 personer per 1000 invånare i Sverige.
Genomsnittlig årsincidens för kvinnor var 10 per 1000 kvinnor och motsvarande siffra för män var 7
per 1000 män. Andelen kvinnor och män med en första förskrivning av beroendeframkallande
läkemedel minskade något från 2015 till 2019.
Tabell 10. Antal kvinnor och män i åldern 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av
lugnande medel och sömnmedel som kan vara beroendeframkallande (bensodiazepiner och
bensodiazepinbesläktade medel) 2015–2019 samt antal per 1 000 invånare (genomsnittlig
årsincidens). Personer med dosdispenserade läkemedel ingår inte. Med första förskrivning menas här
att man inte hämtat ut lugnande medel och sömnmedel de föregående 5 åren.
År Antal (Antal/1 000 invånare)

2015
N (%)

2016
N (%)

2017
N (%)

2018
N (%)

2019
N (%)

Totalt
N (%)

Totalt

63 803 (11)

58 648 (10)

52 284 (9)

45 644 (8)

36 667 (6)

257 046 (9)

Kvinnor

36 130 (13)

32 913 (11)

29 373 (10)

25 397 (9)

19 939 (7)

143 752 (10)

18–24

2 846 (7)

2 551 (6)

2 126 (5)

1 693 (4)

1 213 (3)

10 429 (5)

25–34

6 332 (10)

5 877 (9)

5 232 (8)

4 541 (7)

3 459 (5)

25 441 (8)

35–44

8 382 (14)

7 392 (12)

6 644 (11)

5 581 (9)

4 315 (7)

32 314 (10)

45–54

9 671 (15)

8 891 (14)

7 927 (12)

7 015 (11)

5 553 (8)

39 057 (12)

55–64

8 899 (16)

8 202 (14)

7 444 (13)

6 567 (11)

5 399 (9)

36 511 (13)

Män

27 673 (9)

25 735 (9)

22 911 (7)

20 247 (7)

16 728 (5)

113 294 (7)

18–24

2 218 (5)

1 899 (4)

1 647 (4)

1 456 (3)

1 015 (2)

8 235 (4)

25–34

5 055 (8)

4 742 (7)

4 153 (6)

3 697 (5)

3 000 (4)

20 647 (6)

35–44

6 158 (10)

5 624 (9)

4 793 (7)

4 252 (7)

3 405 (5)

24 232 (7)

45–54

7 010 (11)

6 655 (10)

5 989 (9)

5 193 (8)

4 367 (6)

29 214 (9)

55–64

7 232 (13)

6 815 (12)

6 329 (11)

5 649 (10)

4 941 (8)

30 966 (11)
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6.2.11. Uttagstillfällen av beroendeframkallande lugnande medel och
sömnmedel
De flesta personer hade ett uttagstillfälle och inget ytterligare uttag av beroendeframkallande lugnande
medel och sömnmedel (bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade medel) under första året (Tabell
11). Andelen var 66 % hos kvinnor och 63 % hos män. Andel män med fem eller fler uttagstillfällen
var högre än andelen kvinnor (9 % respektive 7 %). Yngre personer har i större utsträckning färre
uttagstillfällen än äldre personer. Andel kvinnor med ett uttag var 70 % i åldersgruppen 18–24 år och
64 % i åldersgruppen 55–64 år. Samma mönster fanns bland män (67 % bland män 18–24 år och 61 %
bland män 55–64 år).
Tabell 11. Antal kvinnor och män 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av
beroendeframkallande lugnande medel och sömnmedel (bensodiazepiner och
bensodiazepinbesläktade medel) 2015–2019 uppdelat per antal uttagstillfällen första året. Personer
med dosdispenserade läkemedel ingår inte. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut
lugnande medel och sömnmedel de föregående 5 åren.
Antal uttagstillfällen första året
1
N (%)
Kvinnor

2
N (%)

3
N (%)

4
N (%)

5+
N (%)

94 413 (66)

22 450 (16)

9 317 (7)

5 427 (4)

10 434 (7)

18–24

7 290 (70)

1 540 (15)

610 (6)

331 (3)

593 (6)

25–34

17 551 (69)

3 808 (15)

1 546 (6)

787 (3)

1 575 (6)

35–44

21 440 (67)

5 051 (16)

2 020 (6)

1 228 (4)

2 280 (7)

45–54

25 177 (65)

6 173 (16)

2 610 (7)

1 541 (4)

3 067 (8)

55–64

22 955 (64)

5 878 (16)

2 531 (7)

1 540 (4)

2 919 (8)

Män

70 426 (63)

18 323 (16)

7 921 (7)

4 723 (4)

9 774 (9)

18–24

5 445 (67)

1 329 (16)

472 (6)

319 (4)

587 (7)

25–34

13 399 (66)

3 223 (16)

1 343 (7)

818 (4)

1 592 (8)

35–44

15 298 (64)

4 001 (17)

1 653 (7)

981 (4)

1 985 (8)

45–54

17 970 (63)

4 824 (17)

2 089 (7)

1 236 (4)

2 591 (9)

55–64

18 314 (61)

4 946 (16)

2 364 (8)

1 369 (5)

3 019 (10)

6.2.12. Död och dödsorsak
Totalt dog 6 944 personer inom ett år varav 461 av suicid. Antal döda per 10 000 personer var 305
bland personer med en första förskrivning av bensodiazepiner (Tabell 12). Motsvarande siffra för
övriga personer var 59 per 10 000. Antal döda var högre bland män än kvinnor i alla åldersgrupper.
Andelen suicid av döda var 2,9 % bland dem med bensodiazepiner och 9,5 % bland de övriga.
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Tabell 12. Antal kvinnor och män i åldern 18–64 år i Sverige som har en första förskrivning av
lugnande medel och sömnmedel 2015–2019 som dog inom ett år. Personer med dosdispenserade
läkemedel ingår inte. Med första förskrivning menas här att man inte hämtat ut lugnande medel och
sömnmedel de föregående 5 åren.
Bensodiazepiner
Antal döda/
10 000
personer

Antal suicid/
10 000
personer

Övriga
Andel suicid
av döda %

Antal döda/
10 000
personer

Antal suicid/
10 000
personer

Andel suicid
av döda %

Totalt

305

9

2,9

59

6

9,5

Kvinnor

250

4

1,5

36

2

5,8

18–24

21

8

36,4

8

3

35,3

25–34

35

1

2,5

7

2

23,9

35–44

79

4

4,8

17

2

10,0

45–54

258

4

1,4

41

2

5,3

55–64

695

5

0,7

134

2

1,7

Män

380

16

4,2

93

11

11,7

18–24

91

20

21,9

23

9

38,0

25–34

84

12

14,5

23

9

40,9

35–44

126

9

6,9

40

8

20,5

45–54

348

18

5,3

99

15

15,5

55–64

932

21

2,2

312

13

4,0

7. Diskussion
Denna kartläggning visade att andel kvinnor i befolkningen som hämtat ut minst ett recept på
sömnmedel var ungefär lika hög mellan 2006 och 2020. Däremot ökade andelen män något under
motsvarande tidsperiod. Andel personer med minst ett uttag av lugnande medel har minskat både
bland kvinnor och män. Hydroxizin var den vanligaste uthämtade läkemedelssubstansen bland
lugnande medel och sömnmedel under 2006 till 2020. Under tidsperioden minskade andelen med uttag
av oxazepam, diazepam och alprazolam. Andelen personer som hämtat ut lugnande läkemedel har
minskat i de flesta regionerna. Däremot har andelen personer som hämtade ut sömnmedel ökat i de
flesta regionerna. Samma trend för lugnande medel respektive sömnmedel fanns även då måtten DDD,
antal recept och antal förpackningar per 1 000 invånare och dag studerades.
Kartläggningen visar att andelen kvinnor och män med en första förskrivning av lugnande medel och
sömnmedel var ungefär lika från 2015 till 2019. Andelen med en första förskrivning av
beroendeframkallande läkemedel minskade något. Däremot ökade första förskrivning av sedativa
antihistaminer och melatonin under perioden. Mängden läkemedel som förskrevs vid första
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förskrivningen var oftast en liten förpackning för behandling i högst 30 dagar och majoriteten av alla
personer hade inget ytterligare uttag under det kommande året. En av sex personer med en första
förskrivning av lugnande medel och sömnmedel hade samtidigt uttag av ett antidepressivt läkemedel.
Vid insomni hos vuxna, rekommenderar Sveriges Regioner som förstahandsval icke-farmakologisk
behandling, d.v.s. sömnhygieniska åtgärder och kognitiv beteendeterapi. De läkemedel som primärt
rekommenderas av regionerna är zopiklon, zolpidem, propiomazin, melatonin och bensodiazepiner.
Vilket läkemedel som rekommenderas i vilken region skiljer sig dock något åt. Propiomazin
rekommenderas hos majoriteten av regionerna som ett alternativt läkemedel när bakomliggande
missbruk eller risk för missbruk eller beroendeutveckling finns hos patienten. Dessa
rekommendationer avspeglar sig i våra resultat där förskrivningen av bensodiazepinbesläktade
substanser (sömnmedel) minskat och förskrivningen av sedativa antihistamin och melatonin ökat.
Även om det får anses vara positivt att användningen av de beroendeframkallande bensodiazepinerna
(lugnande) och bensodiazepinbesläktade substanserna (sömnmedel) har minskat till förmån för
melatonin och de sedativa antihistaminerna, är användningen av de senare inte okomplicerad. De
sedativa antihistaminerna är förknippade med risk för allvarliga biverkningar så som sänkt
kramptröskel samt EKG-förändringar, företrädesvis förlängning av QT-intervallet. Allvarliga arytmier
förorsakade av substanserna har beskrivits i samband med intag av andra QT-förlängande substanser
(t.ex. cipramil där en indikerad samförskrivning finns) och hos patienter med hereditärt långt QTsyndrom. Även överdoseringsproblematik med de sedativa antihistaminerna har uppmärksammats (8,
9). De sedativa antihistaminerna ska således inte ses som ett okomplicerat alternativ till
bensodiazepinerna (lugnande) och de bensodiazepinbesläktade substanserna (sömnmedel), utan
insättning behöver ske efter noggrant övervägande med hänsyn till eventuell annan medicinering och
komorbititet. I samtliga regioner och produktinformationer gäller att sömnläkemedel vanligen endast
ska användas som korttidsbehandling, som längst 4 veckor. Dessa rekommendationer överensstämmer
med resultaten i denna kartläggning att den vanligast förskrivna mängden var för en behandling av upp
till 30 dagar och ett uttag.
Andelen i befolkningen som hämtat ut recept på melatonin har tredubblats sedan 2016. Det finns flera
anledningar till detta. En bidragande orsak är troligen att det funnits en så kallad rikslicens, där en av
de rekommenderade användningarna var insomni hos vuxna. Region Stockholm rekommenderar sedan
2019 melatonin som förstahandsval vid behandling av sömnstörningar till alla åldrar och år 2020
försvann zopiklon och propiomazin som rekommendation i Kloka Listan. Även Region Dalarna
rekommenderar melatonin som förstahandsval vid farmakologisk behandling sedan 2020, medan
Region Skåne rekommenderar melatonin som förstahandsval främst till barn och äldre patienter (över
55 år). Rikslicensen är dock sedan maj 2021 inte längre tillgänglig och för närvarande är det enda
läkemedlet innehållande melatonin med insomni hos vuxna som godkänd indikation, ett
långtidsverkande melatonin för patienter från 55 år. För godkända korttidsverkande melatoninpreparat
är godkända indikationer endast korttidsbehandling av jetlag hos vuxna (även tillgängligt receptfritt)
och sömnstörningar hos barn och ungdomar med ADHD. All annan användning är således ”off labelförskrivning”.
Utbildningsnivå hade en viss betydelse för vilket läkemedel som förskrevs första gången. Andelen
personer som förskrevs lugnande medel och sömnmedel vid första förskrivning var störst bland dem
med högst gymnasium. Andelen personer som fick bensodiazepiner (lugnande) vid första förskrivning
var högst för dem med lägst utbildningsnivå. Andelen personer som fick melatonin var högst för dem
med högst utbildning. Det kan finnas flera anledningar till skillnaden i utbildningsnivå. En anledning
kan vara att personer med allvarliga psykisk sjukdom inte uppnår högre utbildning, en annan att
psykisk sjukdom och beroendesjukdom är vanligare bland personer med lägre utbildning. Dock var
skillnaderna små mellan de olika utbildningsnivåerna. Melatonin är ett relativt nytt läkemedel på den
svenska marknaden och möjligen kan utbildningsnivå påverka kännedom om melatonin som ett
ytterligare alternativ, utan beroendepotential, som därmed efterfrågas vid vårdkontakt. Kartläggningen
har dock inte studerat andelen i befolkningen i respektive utbildningsnivå som förskrivits dessa
läkemedel, utan analyserna i utbildningsnivå är endast gjorda inom de personerna med ett första uttag.
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Majoriteten av patienterna med en första förskrivning av lugnande och sömnmedel fick sitt recept
utskrivet från primärvården. Inom primärvården var den vanligaste läkemedelsgruppen övriga
lugnande, där hydroxizin var det vanligast förskrivna läkemedlet. Inom psykiatrin var övriga lugnande
den vanligaste gruppen följt av propiomazin, bensodiazepinbesläktade och melatonin. Inom
verksamhetsområdet onkologi var bensodiazepinbesläktade (sömnmedel) och bensodiazepiner
(lugnande) de vanligaste grupperna, vilket antagligen förklaras av en akut stress hos patienter som
nydiagnostiserats med cancer och av svår ångest och oro hos patienter med terminal cancer. Inom
tandvården dominerades första förskrivningen av bensodiazepiner (lugnande). Tandläkare har
behörighet att skriva ut bensodiazepiner lugnande (N05B), nitrazepam (N05CD02) och valeriana
(N05CD08) (valeriana inte inkluderad i analyserna) (28).
När det gäller förskrivning av lugnande medel och sömnmedel till personer med tidigare specialiserad
psykiatrisk vård eller beroendevård, är förskrivningen liknande den för personer utan tidigare
specialiserad psykiatrisk vård eller beroendevård. Dock är förskrivning av bensodiazepinbesläktade
sömnmedel något högre och förskrivningen av melatonin något lägre bland personer som inte tidigare
vårdats för psykisk sjukdom eller beroendesjukdom. Förskrivningen av melatonin var något högre
bland personer som tidigare vårdats för psykisk sjukdom jämfört med personer utan tidigare psykisk
sjukdom eller beroendesjukdom. Förklaringen är antagligen att tidigare psykisk sjukdom kan vara en
riskfaktor för beroendeutveckling och att psykiatrin undviker läkemedel med beroendepotential vid
längre behandling. Det går utifrån data inte att dra slutsatser om huruvida personer med tidigare
specialiserad psykiatrisk vård respektive beroendevård förskrivs lugnande medel och sömnmedel i
större eller mindre omfattning jämfört med förskrivning till personer utan sådan samsjuklighet, då
rapporten endast omfattar personer med uttag av lugnande och sömnmedel och inte dem som inte fått
dessa läkemedel förskrivna.
Att studera läkemedelsorsakad död är svårt. Kartläggningen visar att både all dödlighet och död i
suicid är betydligt högre bland dem som vid första förskrivning erhållit bensodiazepiner än bland dem
som förskrivits andra lugnade medel och sömnmedel. Detta förklaras av att bensodiazepiner i högre
grad skrivs ut till personer med allvarlig psykisk sjukdom med en förhöjd risk för suicid. Dock är
andelen suicid bland dessa dödsfall lägre bland dem som förskrivits bensodiazepiner. En förklaring är
att allvarligt somatiskt sjuka personer med en ökad risk för död i högre grad förskrivs bensodiazepiner
för behandling av svår oro och ångest, vilket därmed bidrar till den förhållandevis högre dödligheten
bland dem som förskrivs bensodiazepiner. Andel suicid i åldersgruppen 20–64 år i befolkningen är
ungefär 11 % (29).
Metodologiska aspekter
Analyserna är baserade på patienternas uttag av recept. Dock vet vi inte om läkemedlen faktiskt har
använts. Uppgifter om läkemedel som är förskrivna men inte uthämtade saknas också. Trots det
använder vi genomgående begreppet förskrivning då vi bedömer att uthämtade recept av lugnande
medel och sömnmedel i hög grad överensstämmer med vad som förskrivits. Lugnande läkemedel och
sömnmedel som rekvirerats till sjukhusens vårdavdelningar, sjukhusansluten öppenvård eller vissa
sjukhem finns inte med i denna kartläggning då dessa uppgifter inte finns i Läkemedelsregistret.
Uppgifter om läkemedel som säljs receptfritt för egenvård på apotek eller i dagligvaruhandeln, såsom
receptfritt melatonin, finns inte heller med i analyserna då detta saknas i Läkemedelsregistret.
Patientregistret innehåller uppgifter om vårdtillfällen i slutenvård och läkarbesök i den specialiserade
öppna sjukvården. Bortfall förekommer i form av främst privata vårdgivare som inte rapporterat sina
vårdtillfällen eller besök. Diagnosbortfallet i slutenvården är mycket litet, medan det i den
specialiserade öppenvården under de studerade åren legat runt 5–10 %. Uppgifter från primärvården
finns inte i Patientregistret, vilket är en begränsning då uppgift om tidigare psykiatrisk sjukdom endast
bygger på om patienten haft kontakt med den specialiserade psykiatriska vården. Patienter som
behandlats för ett lindrigt ångestsyndrom inom primärvården kommer i denna kartläggning inte
klassas som att de haft en tidigare psykisk sjukdom.
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Kartläggningen omfattar vuxna individer 18–64 år då vi avsåg att följa eventuell långtidsanvändning
eller beroendeutveckling hos individer som fått lugnande medel och sömnmedel utskrivna vid enstaka
tillfällen. Vi valde att exkludera personer äldre än 65 år bland annat för att det i de äldre
åldersgrupperna är en högre förekomst av somatisk samsjuklighet, vilket skulle kunna göra resultaten
mer svårtolkade. Barn är exkluderade av liknande anledning, då en övervägande andel av barn som
förskrivs lugnande medel och sömnmedel lider av någon form av psykiatrisk sjukdom.

8. Slutsatser
Förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel såsom bensodiazepiner och
bensodiazepinbesläktade läkemedel har minskat mellan 2015 och 2019, samtidigt som förskrivningen
av sedativa antihistaminer och melatonin ökat.
Kartläggningen visar vidare att sedativa antihistaminer var de läkemedel som flest personer fick som
första förskrivning och att förskrivningen av melatonin tredubblats sedan 2016. Mängden läkemedel
som förskrevs vid första förskrivningen var oftast en liten förpackning för behandling i högst 30 dagar
och majoriteten av alla personer hade inget ytterligare uttag under det kommande året. Detta är i god
överensstämmelse med nationella riktlinjer.
Även om det är positivt att användningen av de beroendeframkallande läkemedlen har minskat till
förmån för melatonin och de sedativa antihistaminerna, är användningen av de senare inte
okomplicerad, då långtidssäkerheten inte är känd för melatonin och det finns risk för bland annat
hjärtrytmrubbningar med antihistaminer. Det finns anledning att fortsatt följa förskrivning av sedativa
antihistaminer och melatonin framöver.
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9. Definitioner och förkortningar
GABA

Gammaaminosmörsyra (4-aminobutansyra)

SSRI

Serotoninåterupptagshämmare

KBT

Kognitiv beteendeterapi

ICD

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

DSM

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

LSS

Lag (1997:387) om stöd och service till vissa funktionshinder

SCB

Statistikmyndigheten SCB

ATC

Anatomical Therapeutic Chemical Classification

DDD

Definierade dygnsdoser
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