
 

Danmark næstbedst til sundhedsvæsen siger dagens EU rangliste 
"Varemærket for patientrettigheder og -information" 
 
(Bruxelles, 15. maj 2012) 
 
Danmark kommer ud som nr. 2, kun lige efter Holland, da Euro Health Consumer Index (EHCI) i 
dag blev præsenteret for Europa-Parlamentet i Bruxelles.Til sammenligning fik hollænderne 
872 ud af 1.000 mulige points, fulgt af Danmark (822), Island (799), Luxemburg (791) og Belgien 
(783).Det er tredje gang, Holland kommer ud som vinder, med en stadig større margen ned til 
konkurrenterne.EHCI er blevet offentliggjort siden 2005 af den svensk-baserede tænketank 
Health Consumer Powerhouse (HCP). 
 
Det danske sundhedssystem har haft en yderligere fremgang siden EHCI (2009) belønnede det 
danske sundhedssystem med 819 points og igen kommer ud som top konkurrent i Europa. 
 
- Stærke patientrettigheder og veludviklet patientinformation er klare danske mærker, siger Dr. Arne 
Björnberg, HCP COO og leder af EHCI-teamet. Ingen slår danskerne på e-sundhed, 
kvalitetsrangering af hospitaler eller engagering i beslutningstagning, som tilsammen gør 
sundhedssystemet brugervenligt. 
 
Men selv danskerne kan gøre det bedre, tilføjer Dr. Björnberg: 
 
- Adgangen ville blive forbedret, hvis danskerne havde frit valg blandt speciallæger. De lægelige 
resultater er ikke alt for imponerende, og for et nordisk land er systemet ikke særlig gavmildt. 
Tandlægebehandling er ikke med i det offentlige tilbud, og børnevaccinationer mangler dækning. 
 
EHCI afspejler en kontinuert forbedring af de europæiske sundhedssystemer med bedre resultater og 
generelle forhold. Alarmsignalerne vedrørende virkningerne af den økonomiske nedtur synes at være 
lidt overdrevet.Sundhedssystemerne har i årtier talt om budgetnedskæringer og fald i kvaliteten, hvor 
den modsatte udvikling i virkeligheden er mere korrekt.Men indekset peger på tre bestemte områder, 
hvor der er anledning til bekymring i kølvandet på krisen: 
 
- Tendens til længere ventetid på dyre kirurgiske indgreb blandt de lande, der er mest berørt af den 
økonomiske nedtur. 
 
- Øget andel af egenbetaling for en række behandlinger. 
 
- Mangel på forbedring og endda nedgang i adgangen til nye typer medicin. 
 
Uanset økonomien, forbliver Europa et område med hospitalsinfektioner. For hver anden af de 34 
målte lande, har EHCI tændt de røde advarselslamper for infektionsrisiko. 
 
- Et EU-initiativ om at forbyde salg af antibiotika uden recept ville bringe dette tal ned, mener Hr. 
Johan Hjertqvist, grundlægger og formand for HCP. Det ville betyde mere for patientsikkerheden, end 
de fleste andre ting EU engagerer sig i! 

 



 

 

Om indekset 
EHCI er blevet en målestandard for europæisk sundhedspleje. 2012 indekset rangordner 34 nationale 
europæiske sundhedssystemer via 42 indikatorer, der dækker fem nøgleområder for 
sundhedsforbrugeren: Patientrettigheder og information, ventetider på behandling, 
behandlingsresultater, forebyggelse/rækkevidde af tilbudte tjenesteydelser og adgang til medicin. 
Indekset er en kompilering af en kombination af offentlige statistikker, patientundersøgelser og 
uafhængig forskning udført af grundlæggeren, den svensk-baserede tænketank Health Consumer 
Powerhouse. 
 
2012 EHCI er støttet af tilskud uden restriktioner fra EFPIA (European Federation of Pharmaceutical 
Industry - det europæiske forbund for medicinalindustrien), Pfizer Inc., Novartis SA og Medicover SA. 
  
For yderligere informationer og uddybende rapport: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
For informationer om EHCI, kontakt Dr. Arne Björnberg, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, 
+46 705 84 84 51. 
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