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Stor forskel i danskernes me-

dicinforbrug 
En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper 

i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt de fleste lidelser gælder 

det, at jo højere uddannelsesniveauet er, des lavere er andelen af personer, som har købt me-

dicin. På en række andre parametre er der forskelle i danskernes medicinforbrug. Kvinder har 

generelt et større forbrug end mænd, enlige bruger mere end personer i par, og hver tredje ik-

ke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager er på antidepressiv medicin, mens det kun

er hver 20. i beskæftigelse. 

 

 

 

 af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud. polit Andreas Mølgaard 15. oktober 2013 

Analysens hovedkonklusioner 

• Inden for alle lidelsestyper har ufaglærte den højeste andel af personer, der har købt me-
dicin mod lidelsen. Også faglærte ligger højt i deres medicinforbrug sammenlignet med 
andre uddannelsesbaggrunde. Generelt ser medicinforbruget ud til at falde med uddan-
nelsens længde – undtagen for angstdæmpende/beroligende medicin, hvor personer 
med lang videregående uddannelse har større forbrug end personer med kortere uddan-
nelse. 
 

• Kvinder køber inden for stort set alle slags medicin mere end mænd. Den eneste undta-
gelse af type2 diabetes, hvor mænd køber mest. 
 

• Er man enlig er der en højere risiko for at have et større forbrug af medicin end for per-
soner i parforhold. 
 

• Opdeler man medicinkøbene efter socioøkonomisk status, har personer i beskæftigelse 
generelt den laveste andel, der har købt medicin mod en lidelse. Hver tredje ikke-
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager er desuden på antidepressiv medicin. 
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Danskernes medicinforbrug 

Analyserer man danskernes køb af medicin, er der store forskelle på, hvilke grupper der køber hvilken 

slags medicin. Selv om medicinforbruget i forskellige befolkningsgrupper ikke fuldstændig afspejler 

gruppernes sundhedstilstand, giver det alligevel en god indikation. 

 

Foruden at påvirke den enkeltes velbefindende, har tidligere analyser fra AE vist, at den enkeltes hel-

bredstilstand har stor betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet og således for samfundsøkono-

mien. 

 

I denne analyse undersøges danskernes forbrug af medicin ud fra en række baggrundsforhold. Det dre-

jer sig bl.a. om uddannelsesniveau, køn, civilstatus, herkomst, a-kassetilknytning og socioøkonomisk 

status. I det følgende ses nærmere på forbruget af lægemidler mod følgende sygdomme/lidelser: 

 

• Depression, angst, spiseforstyrrelser mv. (Antidepressive lægemidler) 

• Søvnbesvær og angst (Angstdæmpende og beroligende midler) 

• Skizofreni og andre psykotiske lidelser mv. (Antipsykotiske lægemidler) 

• Astma og KOL 

• Hjerte-karsygdomme 

• Type2 diabetes 

 

Mere end hver 10. ufaglært har købt antidepressiv medicin 

Opdeler man de 18-64-årige efter højeste fuldførte uddannelse, er det tydeligt, at det er de ufaglærte 

og til dels faglærte, hvor den største andel har købt medicin mod én af lidelserne. Dette fremgår af ta-

bel 1, der viser de 18-64-åriges køb af medicin fordelt efter uddannelse. For langt de fleste lidelser teg-

ner tabel 1 det billede, at jo højere uddannelsesniveau de 18-64-årige besidder, jo lavere er andelen af 

personer, der har købt medicin.  

 

Dog er der en undtagelse inden for lægemidler mod angst og søvnbesvær, hvor andelen af personer 

med en mellemlang og lang videregående uddannelse, som har købt medicin, er højere end personer 

med en faglært eller kort videregående uddannelse. En mulig forklaring på dette kan være, at folk med 

en mellemlang eller lang videregående uddannelse besidder job, som kan være svære at slippe, når 

man går hjem og derfor har behov for eksempelvis sovemedicin. Inden for lægemidler mod Astma og 

KOL er det personer med en kort videregående uddannelse, som har den laveste andel. 

 

For køb af antidepressive lægemidler ligger ufaglærte og faglærte højt, idet 12 pct. af de ufaglærte har 

købt antidepressiv medicin, mens det er 8,6 pct. af de faglærte. Det svarer til mere end hver 10. ufag-

lært. Den gruppe, der køber mindst antidepressiv medicin, er personer med lange videregående ud-

dannelser, hvor det nærmer sig hver 20. med en lang videregående uddannelse, der har købt antide-

pressiv medicin.  
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Tabel 1. 18-64-åriges medicinforbrug fordelt efter uddannelse 

 
Psykiske lidelser Andre lidelser 

 
Anti-

depressive 
Anti-

psykotiske 

Angst-
dæmpende/ 

beroligende 

Astma og 
KOL 

Hjerte-
karsygdomme 

Type2 dia-
betes 

 
Andele, pct. 

Ufaglært 12,0 4,4 7,4 7,3 18,7 3,5 

Faglært 8,6 1,7 4,9 6,1 17,3 2,5 

Kort videregående 

uddannelse 
6,6 1,2 4,3 5,4 15,5 2,1 

Mellemlang videre-

gående uddannelse 
7,8 1,3 5,3 5,9 14,3 1,7 

Lang videregående 
uddannelse 

5,6 1,0 5,1 5,8 12,3 1,3 

Uoplyst 7,5 3,2 5,7 4,8 14,6 3,4 

I alt 8,8 2,3 5,5 6,2 16,4 2,5 

Anm: Sundhedstrækkene er køns – og aldersstandardiserede.  

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag og Statens Serum institut.  

 

Det er omkring hver femte ufaglærte og hver sjette faglært, der har købt lægemidler mod 

hjerte-karsygdomme, mens det er godt 12 pct. af de 18-64-årige med en lang videregående 

uddannelse, som har købt medicin mod denne lidelse. Det bemærkes, at der i afgræsningen af medicin 

til hjertekarsygdomme bl.a. indgår kolesterolsænkende og blodfortyndende medicin, som er forholds-

vis udbredte lægemidler for en del midaldrende, jf. boks 1 sidst i kapitlet.   

 

I tabel 1 er der set på alle 18-64-årige – både personer på arbejdsmarkedet og personer udenfor ar-

bejdsmarkedet, herunder personer på førtidspension. Ser man udelukkende på de 18-64-årige i ar-

bejdsstyrken er andelene, der køber de forskellige typer af medicin generelt lavere end for befolkningen 

som helhed, men forskellene på tværs af uddannelsesgrupper er omtrent de samme. Det fremgår af 

tabel 2, der viser arbejdsstyrkens medicinforbrug fordelt efter uddannelsesniveau. 

 

Tabel 2. 18-64-åriges medicinforbrug i arbejdsstyrken fordelt på uddannelse 

 Psykiske lidelser Andre lidelser 

 
Anti-

depressive 
Anti-psykotiske 

Angst-
dæmpende/ 

beroligende 

Astma 
og KOL 

Hjerte-
karsygdomme 

Type2 
diabetes 

 Andele, pct. 

Ufaglært 6,8 1,1 3,9 5,9 15,4 2,4 

Faglært 6,3 0,7 3,5 5,6 15,3 2,0 

Kort videregående 
uddannelse 

5,1 0,6 3,4 5,3 13,9 1,7 

Mellemlang videre-
gående uddannelse 

5,9 0,6 3,8 5,8 12,8 1,4 

Lang videregående 
uddannelse 

4,7 0,5 4,3 5,8 10,9 1,1 

Uoplyst 4,0 0,8 3,1 4,0 11,7 2,0 

I alt 6,0 0,7 3,6 5,6 14,1 1,8 

Anm: Sundhedstrækkene er køns – og aldersstandardiserede.  

Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag og Statens Serum Institut.  
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For de fleste medicintyper er det således fortsat ufaglærte, som har de højeste andele for køb af medi-

cin mod de forskellige lidelser. For medicin mod angst og søvnbesvær er det dog personer med en lang 

videregående uddannelse, der har den højeste andel. Over 4 pct. af de 18-64-årige i arbejdsstyrken 

med en lang videregående uddannelse har i 2011 købt angstdæmpende/beroligende lægemidler, mens 

den uddannelsesgruppe, som har den laveste andel, er personer med en kort videregående uddannel-

se, hvor 3,4 pct. har købt et lægemiddel mod angst og søvnbesvær. Blandt de ufaglærte er andelen 3,9 

pct.  

 

Kvinder køber mest medicin 

Figur 1 viser den kønsmæssige fordeling af de 18-64-årige, som har købt medicin mod én af lidelserne. 

Af figuren fremgår det, at andelen som har købt medicin generelt er højere blandt kvinder end blandt 

mænd.  

 

Eksempelvis har godt 11 pct. af kvinderne købt et antidepressivt lægemiddel, mens den tilsvarende an-

del for mænd kun er godt 6 pct. Også for medicin mod angst og søvnbesvær ligger andelen af kvinder, 

som har købt denne type lægemidler, noget højere end for mændene. Knap 7 pct. af kvinderne har købt 

angstdæmpende/beroligende lægemidler, mens det er omkring 4 pct. af mændene.  

 

Figur 1. 18-64-åriges medicinkøb fordelt på køn 

 

Anm: Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. 

Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag og Statens Serum Institut.  

 

Den eneste af de udvalgte lidelser, hvor mænd har den største andel, er Type2-diabetes, idet knap 3 

pct. af mændene har købt medicin mod type2 diabetes, mens det er 2 pct. blandt kvinderne. Andelen, 

som har købt et antipsykotisk lægemiddel, er stort set identisk kønnene imellem. 

 

Op imod hver 10. enlig uden børn er på angstdæmpende medicin 

Er man enlig er der en højere risiko for at have et større forbrug af medicin end personer, som er i et 

parforhold. Dette gælder uanset, om man har børn eller ej. Med undtagelse af lægemidler mod hjerte-

karsygdomme og type2 diabetes, er det blandt enlige, at man finder den højeste andel af personer, 
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som har købt medicin mod en lidelse/sygdom. I tabel 3 er de 18-64-åriges medicinforbrug opdelt efter 

civilstand. 

  

Af tabel 3 ses det, at det er henholdsvis godt 13 pct. og knap 7 pct. af de enlige med børn, som har købt 

henholdsvis et antidepressivt eller et angstdæmpede/beroligende lægemiddel. For enlige uden børn er 

andelene henholdsvis knap 13 pct. og 9 pct. 

 

Ser man på, hvilke civilstandsgrupper, som køber medicin mod hjerte-karsygdomme og type2 

diabetes, er det par uden børn og enlige uden børn, som har de højeste andele. Knap 18 pct. 

af personerne, som lever i et parforhold uden børn, har købt medicin mod hjerte-karsygdomme, mens 

det er 17 pct. af de enlige uden børn. Blandt de enlige uden børn er det over 3 pct., som har købt læge-

midler mod type2 diabetes, mens det for par uden børn er 2,7 pct. Dette viser tabel 3.  

 

Forbruget af antipsykotiske lægemidler er specielt højt blandt enlige uden børn sammenlignet med de 

andre grupper. Hele 5,5 pct. af de enlige uden børn har købt et antipsykotisk lægemiddel. Det er 2,5 

gange så mange som enlige med børn, som er den civilstandsgruppe med næsthøjeste andel.     

 

Tabel 3. 18-64-årige fordelt på civilstand. 

 Psykiske lidelser Andre lidelser 

 
Anti-

depressive 

Anti-

psykotiske 

Angst-
dæmpen-

de/beroligend
e 

Astma og KOL 
Hjerte-

karsygdomme 

Type2 dia-

betes 

 Andele, pct. 

Par med børn 6,9 1,1 3,6 5,5 13,1 2,3 

Par uden børn 8,2 1,8 5,0 6,3 17,6 2,7 

Enlige  
med børn 

13,2 2,2 6,8 7,3 13,4 2,3 

Enlige  
uden børn 

12,6 5,5 8,9 6,9 17,1 3,2 

Hjemme- 
boende barn 

4,8 1,4 1,3 4,5 1,3 0,2 

I alt 8,8 2,3 5,5 6,2 16,4 2,5 

Anm: Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. 

Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag og Statens Serum Institut.  

 

 

Type2 diabetesmedicin mest udbredt blandt indvandrer fra ikke-vestlige lande 

For de fleste lidelser/sygdomme er indvandrere fra ikke-vestlige lande den befolkningsgruppe, hvor 

andelen af personer, som har købt medicin, er højest. Dette viser tabel 4, hvor de 18-64-åriges medi-

cinforbrug er fordelt på herkomst.  

 

Tabellen viser, at det er hver 10. indvandrer fra et ikke-vestligt land, som har indløst en recept på et an-

tidepressivt lægemiddel, mens det er knap hver femte som har købt medicin mod hjerte-

karsygdomme.  

 

Blandt personer, som har købt medicin mod type2 diabetes, er det indvandrere fra ikke-vestlige lande 

der ligger højest. Knap 7 pct. af indvandrerne fra et ikke-vestligt land har indløst en recept på medicin 
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mod type2 diabetes. Dette er henholdsvis 3 og 4 gange så mange som danskere og indvandrere fra 

vestlige lande.  

 

Tabel 4. 18-64-åriges medicinkøb fordelt efter herkomst 

 Psykiske lidelser Andre lidelser 

 
Anti-

depressive 

Anti-

psykotiske 

Angst-
dæmpen-

de/beroligend
e 

Astma og 

KOL 

Hjerte-

karsygdomme 

Type2 

diabetes 

 Andele, pct. 

Dansk 8,9 2,3 5,5 6,4 16,4 2,3 

Indvandrere,  
vestlige lande 

6,3 1,4 4,9 4,6 12,1 1,7 

Indvandrere,  

ikke-vestlige lande 
10,3 3,7 5,7 5,6 18,2 6,8 

Efterkommere, vestli-

ge lande 
8,4 2,7 6,7 7,1 15,9 2,6 

Efterkommere,  

ikke-vestlige lande 
7,0 2,2 5,9 4,7 10,9 1,9 

I alt 8,8 2,3 5,5 6,2 16,4 2,5 

Anm: Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. 

Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag.  

 

FOA-medlemmer indløser oftest en recept blandt a-kasserne tilknyttet LO 

Tabel 5 opdeler de 18-64-årige på deres tilknytning til a-kassesystemet. Blandt de ikke-forsikrede fin-

der man den højeste andel af personer, som har købt medicin mod én af lidelserne/sygdommene. 

Gruppen af ikke-forsikrede dækker fortrinsvis over personer udenfor arbejdsmarkedet, men indeholder 

også personer på arbejdsmarkedet, der ikke har valgt at være forsikret mod ledighed i en a-kasse.  

 

Blandt akademikerne, som er den a-kasse med de laveste andele for 5 ud af 6 sygdomme/lidelser, er 

det blot hvert 20. medlem som har købt antidepressiv medicin, mens lidt over hver tiende har indløst 

en recept på et lægemiddel mod hjerte-karsygdomme.  

 

Betragter man eksempelvis medlemmerne af de gule a-kasser, så har 7 pct. indløst en recept på et an-

tidepressivt lægemiddel, knap 1 pct. på et antipsykotisk lægemiddel, mens 2 pct. har købt medicin mod 

type2 diabetes. Dette er på samme niveau som blandt medlemmerne af LO som helhed.  

 

Ser man nærmere på a-kasserne inden for LO er der dog forskel på medlemmernes brug af medicin. 

Medlemmerne af FOA’s a-kasse er dem som hyppigst indløser en recept på et lægemiddel blandt a-

kasserne tilknyttet LO.  Knap hver tiende medlem af FOA’s a-kasse har indløst en recept på et antide-

pressivt lægemiddel, mens det blot er hvert 15. medlem af HK. For medicin mod hjerte-karsygdomme 

er det 17 pct. af FOA’s medlemmer, som har købt et sådant lægemiddel, mens andelen er 16 pct. for 

medlemmerne af Dansk Metal’s a-kasse. Blandt medlemmerne af LO’s øvrige a-kasser, såsom NNF og 

socialpædagogerne, er det omkring hver syvende som har købt medicin mod hjerte-karsygdomme.  
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Tabel 5. 18-64-årige fordelt på a-kassetilknytning og sygdom 

 Psykiske lidelser Andre lidelser 

 
Anti-

depressive 

Anti-

psykotiske 

Angst-
dæmpen-

de/beroligen
de 

Astma og 

KOL 

Hjerte-

karsygdomme 

Type2 

diabetes 

 Andele, pct. 

Akademikerne 4,6 0,5 4,0 5,2 11,1 1,1 

FTF 5,6 0,6 3,6 5,5 14,1 1,6 

Gule a-kasser 7,1 0,9 4,1 5,4 14,7 2,0 

Udenfor hovedor-

ganisation 
4,9 0,6 4,0 5,4 15,0 1,8 

Ikke-forsikrede 14,3 5,9 9,4 7,5 19,3 3,6 

LO 7,2 0,9 3,8 5,8 16,2 2,3 

 Heraf: 
      

 Fag og Arbejde 

(FOA) 
9,3 1,2 4,4 7,1 17,1 2,7 

 Faglig Fælles  
 a-kasse (3F) 

7,6 1,1 3,5 6,0 16,4 2,7 

 HK 6,6 0,7 3,8 5,4 16,4 2,1 

 Dansk Metal 6,8 0,6 3,2 6,5 15,9 2,0 

 Øvrige LO 6,5 0,8 3,8 5,9 14,8 2,0 

I alt 8,8 2,3 5,5 6,2 16,4 2,5 

Anm: Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. 

Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag.  

 

 

Hver 3. kontanthjælpsmodtager er på antidepressiv medicin 

Opdeler man medicinkøbene efter socioøkonomisk status som i tabel 6, er det de 18-64-årige i be-

skæftigelse, som har den laveste andel, der har købt medicin mod en lidelse. 

 

De højeste andele finder vi blandt de 18-64-årige, som er uden for arbejdsmarkedet. Afhængig af hvil-

ken lidelse man betragter, er der dog stor forskel i andelene mellem grupperne uden for arbejdsmarke-

det. Ser man på køb af antidepressive lægemidler er det 4 ud af 10 sygedagpengemodtagere, som har 

købt et antidepressivt lægemiddel. Blandt førtidspensionisterne er det knap 28 pct., mens omkring en 

tredjedel af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har købt antidepressive lægemid-

ler.  

 

Over hver femte førtidspensionist har købt antipsykotiske lægemidler, hvilket er 1,5 gange så mange 

som de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor det er knap 13 pct. som købt et så-

dant lægemiddel.  

 

Sammenlignet med de 18-64-årige i beskæftigelse er der 3 gange så mange førtidspensionister og ik-

ke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har købt medicin mod type2 diabetes. Dette 

fremgår ligeledes af tabel 6. 
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FFFFejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.ejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.ejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.ejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 
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Tabel 6. 18-64-åriges medicinkøb fordelt på socioøkonomisk status 

 Psykiske lidelser Andre lidelser 

 
Anti-

depressive 
Anti-

psykotiske 

Angst-
dæmpende/ 

beroligende 

Astma og 
KOL 

Hjerte-
karsygdomme 

Type2 
diabetes 

 Andele, pct. 

Beskæftigelse 5,7 0,7 3,7 5,6 14,7 1,9 

Ledig 10,4 1,3 4,9 6,2 15,5 2,8 

Efterløn 8,5 1,0 8,5 8,3 49,8 7,2 

Førtidspension 27,5 21,3 21,3 11,7 27,5 6,3 

Kontanthjælp (ikke-
arbejdsmarkedsparate) 

32,0 12,8 15,8 8,9 21,1 5,5 

Sygedagpenge 41,6 10,9 17,6 9,0 26,0 4,6 

Udenfor arbejdsstyrken 13,1 3,1 6,9 5,9 16,6 3,0 

I alt 8,8 2,3 5,5 6,2 16,4 2,5 

Anm: Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. 

Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag.  

 

Henholdsvis godt 6 pct. og 5,5 pct. af førtidspensionisterne og de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-

hjælpsmodtagere har købt et lægemiddel mod type2 diabetes, mens det blot er knap 2 pct. af de 18-

64-årige i beskæftigelse. Blandt de ledige 18-64-årige er det knap 3 pct., der har købt medicin mod ty-

pe2 diabetes. Sammenlignet med de ledige er der med andre ord dobbelt så mange førtidspensionister 

og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har købt medicin mod type2 diabetes.  

 

Boks 1. Metodebeskrivelse 

For at afgrænse, hvilke lægemidler der anvendes mod de forskellige lidelser/sygdomme, har vi taget udgangspunkt i Statens 
Serum Instituts (SSI) statistik over befolkningens brug af medicin mod folkesygdomme.  
Vi har tilstræbt os at anvende den samme metode, som er beskrevet i SSI’s baggrundsnotat: ”Forklaring til statistikken over 

befolkningens brug af medicin mod folkesygdomme”.   
I afgrænsningen af Type2 diabetikere har vi, på grund af manglende datagrundlag, kun kunne gå tilbage til år 2000. SSI går 
helt tilbage til år 1994 i deres definition af Type2 diabetikere.  

 
Lægemidler mod ADHD indgår ikke i SSI’s statistik over befolkningens brug af medicin mod folkesygdomme, så vores af-
grænsning af denne type medicin stammer fra SSI’s notat: ”salget af ADHD-medicin fra 2002-2011”. 

 
I analysen er datagrundlaget til Finansministeriets Lovmodel anvendt. For at tage højde for forskelle i køn og alder, når der 
opdeles på de forskellige baggrundsvariable er der foretaget en køns- og aldersstandardisering inden andelene beregnes. For 

baggrundsvariablen køn er der dog kun foretaget en aldersstandardisering. 
 
Link til SSI nota t om folkesygdomme:  

http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Dataformidling/Laegemiddelstatistikker/Brug%20af%20medicin%20mod%20folke
sygdomme.aspx 
 

Link til SSI notat om ADHD: 
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Analyser%20og%20rapporter/Lagemiddelforbrugsanalyser/2012.aspx 
 

Det skal understreges, at nogle lægemidler kan bruges til flere forskellige sygdomme, mens andre lægemidler kun anvendes 
til én specifik sygdom, hvorfor købet af et lægemiddel ikke nødvendigvis kan knyttes direkte til behandling af en bestemt syg-
dom. Med andre ord viser tabellerne ikke det nøjagtige omfang af brugen af lægemidler mod de forskellige sygdomme, men 

giver en indikation af hvilke grupper i den danske befolkning, som lider af forskellige sygdomme.  

 

 


