Forklaring Kommunestatistikken
Data i statistikken stammer fra Lægemiddelstatistikregistret og anvender atc koder og DDD værdier fra WHO pr
1. jan efter seneste år i statistikken.
Statistikken viser receptsalg i primærsektoren til enkeltpersoner med dansk cpr nummer. Receptsalg til
lægeklinikker og receptsalg til medicinlagre på behandlingshjem er derfor ikke inkluderet. Dette betyder at 34% af salget i primærsektoren, beregnet på antal DDD, ikke er med i statistikken. Statistikken indeholder, ud
over recepter udskrevet af alment praktiserende læger, herunder lægevagt, speciallæger og tandlæger, også
recepter udskrevet af læger på sygehuse, når lægemidlet er ordineret på recept og købt på et apotek.
ATC kode
Atc koderne i statistikken er udvalgt for at lette overblikket. For de atc koder der ikke vises, vil salget
alligevel fremgå af overordnede atc koder, således at alt salg vises. Eksempelvis vises J01MA14 ikke
separat, men tallene for J01MA14 indgår i de tal, der vises for J01MA. J01+P01AB01 er det samlede salg af alle
atc koder, der starter med J01 plus P01AB01 metronidazol, oral behandling.
Alder og køn
Alder er personens alder ved første køb af antibiotika det givne kalenderår. T for alder betyder alle
aldre og T for køn betyder begge køn.
Antal brugere
Antal brugere er antallet af forskellige personer, der brugte lægemidlet mindst én gang det viste år. Du bør
ikke lægge antal personer sammen for forskellige antibiotika. Det vil give forkerte tal, da samme person kan
have købt flere forskellige antibiotika, og i så fald vil personen fejlagtigt tælle med flere gange. Desuden er der
slettet observationer, hvor der kun er færre end 5 brugere for en alders- eller kønsgruppe. Dette skyldes
diskretionshensyn.
Antal recepter
En recept i denne statistik skal forstås som én persons receptkøb af én atc kode én dato. En recept kan derfor
forstås som én antibiotikakur.
Kommuner
Der er anvendt personens bopælskommune ved købet af antibiotika. Hvis en person køber antibiotika både før
og efter en flytning mellem kommuner, vil personen tælle med i ”Antal brugere” i begge kommuner. For de
små kommuner Læsø, Fanø, Ærø og Samsø er der kun vist tal for salget til alle personer uanset alder og køn.
Befolkningstal
Der er anvendt befolkningstal pr 1. jan det angivne år.
Bemærk
Når salget af antibiotika opgøres fordelt på kommuner, køn og alder, vil der kunne optræde grupper med få
indbyggere. Derfor kan tallene beregnet pr 1000 indbyggere i nogle grupper være meget usikre. Vi
opfordrer derfor til at se på kommunens befolkningstal for den enkelte aldersgruppe og på antallet at brugere
("Befolkningstal" og "Antal brugere") for at vurdere usikkerheden.

