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Norsk helsevesen er dyrt, men kan bli 

bedre, sier europeisk helseforbruker-
rangering 

 
Brüssel, 13. november 2008 

 

Norge har det 7. mest forbrukervennlige helsevesenet i Europa, ifølge den 
europeiske helseforbrukerindeksen (EHCI) for 2008 som ble lagt fram i Brüssel i 
dag. Norge begynner dermed å henge etter klatrere som Danmark og Sverige. Euro 

Health Consumer Index, en årlig undersøkelse av helsestellet i EU, rangerte det 
norske helsevesenet som nummer 7 av 31. Nederland leder rangeringen med 839 
poeng, etterfulgt av Danmark (Diabetes Index-vinner i 2008) og Østerrike (EHCI-

vinner i 2007).  
 
I seks kategorier som dekker 34 ytelsesindikatorer, får Norge 707 poeng av 1000 mulige, og 

havner dermed bak naboene Danmark og Sverige. 
 
«Med tanke på det norske kostnadsnivået burde dette landet kunne yte enda bedre; vi ser at 

innføringen av nye kreftmedisiner er bemerkelsesverdig treg i Norge,» kommenterer dr. Arne 
Björnberg, forskningsdirektør for Euro Health Consumer Index. 

 
Hva mer kan gjøres i Norge? 
 

«Tilgangen savner generelt hurtighet; å gi direkte tilgang til spesialister kan motvirke denne 
negative utviklingen,» sier presidenten i Health Consumer Powerhouse, Johan Hjertqvist, når 
han analyserer indeksresultatene for Norge.  

 
Om indeksen 
 

Euro Health Consumer Index er en årlig rangering av nasjonale europeiske helsestell på seks 
nøkkelområder: pasientrettigheter og -informasjon, e-helse, ventetider for behandling, 
behandlingsresultat, tilbudet og rekkevidden i tjenestene, og tilgangen til medisiner. 31 land 

dekkes. EHCI ble først publisert i 2005 og bygger på både offentlig statistikk og uavhengig 
forskning. Indeksen blir laget av analyse- og informasjonsorganisasjonen Health Consumer 
Powerhouse i Brüssel. Som med alle andre HCP-indekser tas det utgangspunkt i forbrukernes 

interesser. 
 
Her finner du mer informasjon og den forklarende rapporten: 

http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 
 
Om Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

 
Health Consumer Powerhouse kontakt: Kajsa Wilhelmsson, +32 (0) 496-23 55 30. 
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