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Press Release
Danmark vinder sølv i den årlige EU-

rangordning af sundhedssystemer – har de 
mest inddragede patienter

Bruxelles, den 28. september 2009

Danmark forblev næstbedst blandt sundhedssystemerne i Europa, da Euro Health 
Consumer Index (EHCI) for 2009 blev præsenteret i dag i Bruxelles. I EHCI, den årlige 
undersøgelse af sundhedspleje i EU, for 2009 fik Danmark en andenplads ud af 33 lande 
med 819 points ud af 1.000 mulige og indtager dermed samme position som sidste år.
Holland vandt for andet år førstepladsen med en rekord på 863 points, efterfulgt af 
Danmark (819), det nyankomne Island (811) og Østrig (795).

Danmark er Europa-mester i patientrettigheder og information og har ligeledes et generøst 
offentligt sundhedssystem. Behandlingsresultaterne er mindre imponerende sammenlignet med 
nabolandet Sverige eller Holland. E-sundheden er veludviklet.

”Danmark har haft en kontinuerlig fremgang, siden landet først indgik i EHCI”, erklærer Dr. Arne 
Björnberg, der er direktør for Euro Health Consumer Index. ”Danmark klarer sig særdeles godt 
inden for patientrettigheder og information, og er ét af de kun tre lande, der tilbyder frit 
sygehusvalg i EU, og som har en hospitalsregistrering på internettet, der viser hospitalerne med 
de bedste lægelige resultater”.

Dette års målinger indikerer, at topscorerne inden for europæisk sundhedspleje begynder at 
anvende information og valg for at engagere patienter i beslutningstagningen, hvorved der 
opbygges et pres nedefra for forbedring. I rangordningens nedre ende findes mange lande, som 
hænger fast ved sundhedspleje i gammel stil, der er fyldt med hierarkier og manglende 
gennemsigtighed. Dette spænd er en udfordring for EU’s principper om lighed og solidaritet.

Om indekset

EHCI er blevet en målestandard for europæisk sundhedspleje. I indekset rangordnes 33 nationale 
europæiske sundhedssystemer via 38 indikatorer, der dækker seks centrale områder for 
sundhedsforbrugeren: patientrettigheder og information, e-sundhed, ventetider på behandling, 
behandlingsresultater, omfang og rækkevidde af tilbudte tjenesteydelser og adgang til medicin. 
Indekset er en kompilering af en kombination af offentlige statistikker, patientpuljer og 
uafhængig forskning udført af stifterne, den Bruxelles-baserede tænketank Health Consumer 
Powerhouse. EHCI 2009 anlægger en forbrugercentreret tilgang og arbejder med støtte fra 
Europa-kommissionen - Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier: e-sundhed –
og bistand fra det svenske EU-formandskab.

For yderligere informationer og uddybende rapport:
http://www.healthpowerhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54
For informationer om EHCI – kontakt Dr. Arne Bjornberg
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, +46 705 84 84 51

For informationer om Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com eller kontakt 
Dr. Raluca Nagy, raluca.nagy@healthpowerhouse.com, +32 472 61 24 63


