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Det danske sundhedssystem i stærk 

fremgang – indtager 2. pladsen i det 
europæiske sundhedsforbrugerindeks 

 
Bruxelles den 13. november 2008 

 

De ekstra midler, der er investeret i sundhedssektoren, og den langsigtede strategiske 

investering i gennemsigtighed og målinger ser ud til at give resultater. Danmark er nu 

et af de lande, hvor Health Consumer Powerhouse kan konstatere reelle forbedringer 

over tid sammenlignet med andre lande. 

Ifølge EHCI (europæisk sundhedsforbrugerindeks) 2008, den årlige undersøgelse af 

sundhedssystemerne i EU, ligger det danske sundhedssystem på 2. pladsen ud af 31 

lande. Holland indtager førstepladsen med 839 point efterfulgt af Danmark (førsteplads 

i diabetesindekset 2008), Østrig (førsteplads i EHCI 2007), Luxembourg og Sverige.  
 

I seks kategorier, som dækker 34 præstationsindikatorer, opnår Danmark 820 point ud af 1.000 

mulige. Trods de imponerende resultater og en fremgang på 7 placeringer fra en 9. til en 2. plads, 

fremragende resultater hvad angår patientrettigheder og information samt e-sundhed (og en 

førende position i Europa i 2008 inden for diabetesbehandling), kan de danske resultater stadig 

forbedres. Den flotte danske placering skyldes primært nye tiltag inden for informationsformidling 

og i mindre grad bedre resultater i selve sundhedsplejen. Der er etableret et system til 

gennemsigtig sundhedsinformation, som vil have en øget effekt på lang sigt – men det er 

sandsynligvis ikke nok i sig selv, og slet ikke hvis andre lande også indfører forbedringer. De har 

et langt bedre udgangspunkt rent kvalitetsmæssigt for at skabe forbedringer. 
 

”Danskerne modtager en fremragende primær sundhedspleje. Men der er plads til forbedring, 

hvad angår hospitalernes plejeresultater,” udtaler dr. Arne Björnberg, som er forskningsdirektør 

hos Euro Health Consumer Index. 
 

Hvad mere kan der gøres i Danmark? 

 

”Danmark skal gøre noget ved ventelisterne! Direkte adgang til speciallæger kunne være en god 

start. Derudover er det bekymrende, at der i Danmark er så stor modvilje mod at give 

patienterne mulighed for at vælge sundhedsydelser i andre lande. Regeringens holdning til 

Europa-Kommissionens direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende 

sundhedsydelser viser, at det danske sundhedssystem ikke for alvor er patientcentreret," 

bemærker Johan Hjertqvist, som er direktør for Health Consumer Powerhouse, som kommentar 

til indeksresultaterne for Danmark. 
 

Om indekset 

 

Euro Health Consumer Index er en årlig vurdering af de europæiske landes sundhedssystemer på 

seks nøgleområder. Områderne er patienters rettigheder og informationer, e-sundhed, ventetider 

til almindelige behandlinger, plejeresultater, systemets generøsitet og adgang til medicin. 

Indekset medtager 31 lande. EHCI blev offentliggjort første gang i 2005, og tallene kommer fra 

offentlige statistikker og uafhængig forskning. Indekset udarbejdes af analyse- og 
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informationsorganisationen Health Consumer Powerhouse. Som ved udarbejdelsen af andre HCP-

indeks anlægger organisationen en forbrugercentreret tilgang. 
 

Yderligere information og den uddybende rapport fås på 

http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 
 

Læs mere om Health Consumer Powerhouse på www.healthpowerhouse.com 
 

Kontaktperson hos Health Consumer Powerhouse er Kajsa Wilhelmsson, +32 (0) 496-23 55 30. 
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