Indikationer i statistikken (med indikationskoder)
Den indberettede indikation til lægemiddelstikregistret er til denne statistik i visse tilfælde ændret til en anden indikation, hvilket fremgår
af listen. Dette er gjort for at give overblik. Nogle af de ændrede indikationer er ikke godkendte indikationer og er meget lidt anvendt, men
er nævnt for komplethedens skyld. ”ukendt” er når der ikke er indberettet en indikation til Lægemiddelstatistikregistret. Enkelte sjældent
anvendte indikationer som morbus chron, tarmdesinfektion, penicillinprovokation, øjenbetændelse m.fl. er ikke nævnt særskilt, men er
rekodet til ukendt. Er der tale om en recept med ukendt indikation fra en tandlæge, har recepter fået tildelt teksten ”Tand-, mund-, kæbeinfektion”.
Mod urinvejsinfektion
mod urinvejsinfektion 0000104
mod nyrebækkenbetændelse 0000448
mod blærebetændelse 0000103
Mod kronisk urinvejsinfektion
mod kronisk urinvejsinfektion 0000126
Til forebyggelse af urinvejsinfektion
til forebyggelse af urinvejsinfektion 0000265
Mod lungebetændelse
mod lungeinfektion 0000332
mod lungebetændelse 0000123
Mod lungeinfektion ved cystisk fibrose
mod lungeinfektion ved cystisk fibrose 0000433
ved cystisk fibrose 0000369
ved lungesygdom 0000325
Mod opblussen i kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
mod opblussen i kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 0000464
ved kronisk obstruktiv lungesygdom 0000379
Akut forværring af kronisk bronkitis
akut forværring af kronisk bronkitis 0000740
akutte eksacerbationer af kronisk bronkitis 0000771
bronkitis med bronkospasme 0000390

Mod skedekatar
mod skedekatar 0000083
mod bakteriel vaginose 0000290
mod betændelse i skeden 0000450
Mod diarré
mod diarre 0000026
mod betændelse i tarmen 0000024
mod clostridium 0000725
til forebyggelse af diarre 0000442
mod tyfus 0000140
mod betændelse i tyktarmen 0000249
mod tyktarmsbetændelse 0000317
Halsbetændelse
mod halsbetændelse 0000122
mod øre, næse halsinfektion 0000709
mod skarlagensfeber 0000463
Hud- og bløddelsinfektion
til hud og bløddelsinfektion 0000417
hud og bløddelsinfektion forårsaget af grampositive bakterier 0000409
mod betændelse på huden 0000360
mod infektion på huden 0000224
mod inficeret eksem 0000230
mod psoriasis med infektion 0000231
mod sårinfektion 0000458
til sårbehandling 0000214
mod psoriasis 0000221
mod psoriasis med infektion 0000231
mod eksem 0000222
mod børnesår 0000457
Mod betændelse i bughulen
mod betændelse i bughulen 0000444
mod bughindebetændelse 0000480
mod intraabdominal infektion 0000483

Mod bronkitis
mod bronkitis 0000127
Mod bihulebetændelse
mod bihulebetændelse 0000197
mod mellemørebetændelse
mod mellemørebetændelse 0000121
Mod dyre-el menneskebid
mod dyre-el menneskebid 0000455
Mod Klamydia/mycoplasma- infektion
mod Klamydia/mycoplasma- infektion 0000451
mod klamydiainfektion 0000866
Mod betændelse i bitestiklen
mod betændelse i bitestiklen 0000446
Mod betændelse i urinrøret
mod betændelse i urinrøret 0000447
Mod betændelse i blærehals kirtlen
mod betændelse i blærehals kirtlen 0000449
Mod brystbetændelse
mod brystbetændelse 0000456
Mod rosen
mod rosen 0000459

Mod rosacea
mod rosacea 0000714
Mod kighoste
mod kighoste 0000462
Mod svær infektion
mod svær infektion 0000124
mod cerebral abces 0000482
mod meningitis 0000426
mod miltbrand 0000741
til behandling af anthrax 0000652
mod sepsis 0000479
Mod Borrelia-infektion
mod borrelia-infektion 0000454
mod borreliose stadie I 0000720
mod borreliose stadie II og III 0000425
Mod underlivsbetændelse
mod underlivsbetændelse 0000445
mod bækkenbetændelse 0000625
Mod gonoré
mod gonoré 0000452
Mod syfilis
mod syfilis 0000453
Mod stafylokokker, inkl. udryddelse af bærer- tilstand
mod stafylokokker, inkl. udryddelse af bærer- tilstand 0000125
Til forebyggelse af hjerteklapbetændelse
til forebyggelse af hjerteklapbetændelse 0000461
mod hjerteklapbetændelse 0000460

Mod bakteriel infektion i knogler og led
mod bakteriel infektion i knogler og led 0000427
ved osteomyelitis 0000418
Mod mavesår (udryddelse af Helicobacter pylori-infektion)
mod mavesår (udryddelse af Helicobacter pylori-infektion) 0000465
diagnosticum for Helicobacter pylori-infektion 0000363
mod mavesyre i spiserøret 0000006
mod mavesår 0000003
Mod akne
mod akne 0000234
mod hudlidelse 0000227
til hudlidelse 0000228
mod svær akne 0000235
mod uren hud 0000128
Til forebyggelse af alvorlig infektion
til forebyggelse af alvorlig infektion 0000486
til forebyggelse af meningitis 0000296
forebyggende mod meningitis 0000132
Til profylakse ved kirurgi
til profylakse ved kirurgi 0000484
til infektionsprofylakse ved kirurgi 0000794
Mod infektion
mod infektion 0000084
mod betændelse 0000312
mod inflammation 0000622
mod inflammation og infektion 0000805

