
 

Íslensk heilbrigðisþjónusta fær bronsið hjá ESB 
 
(Brussel, 15. maí, 2012) 
 
Ísland hafnaði í 3. sæti á eftir Hollandi og Danmörku þegar vísitala notenda heilbrigðisþjónustu 
í Evrópu (Euro Health Consumer Index - EHCI) fyrir árið 2012 var kynnt á Evrópuþinginu í 
Brussel í dag.Í samanburðinum fékk Holland 872 stig af 1.000 mögulegum og þar á eftir komu 
Danmörk (822), Ísland (799), Lúxemborg (791) og Belgía (783).Þetta þýðir að Ísland heldur sæti 
sínu frá fyrri EHCI könnun (2009).Þetta er í þriðja sinn sem Holland ber sigur úr býtum og hefur 
aukið forskot sitt á aðrar þjóðir.EHCI vísitalan hefur verið gefin út af Health Consumer 
Powerhouse (HCP) í Svíþjóð frá árinu 2005. 
 
Íslensk heilbrigðisþjónusta stendur traustum fótum og er enn á ný í fremstu röð í Evrópu. 
 
- Helsta einkenni íslenskrar heilbrigðisþjónustu er umframafköst hennar sem tryggja góða þjónustu í 
þessu afskekkta landi, segir Dr. Arne Björnberg, framkvæmdastjóri HCP og yfirmaður EHCI 
teymisins.Þetta er kostur sem virðist hafa tekist að halda í þrátt fyrir þá djúpu fjármálakreppu sem 
Ísland hefur gengið í gegnum. 
  
- Íslenskir sjúklingar hafa mikil réttindi og eru vel upplýstir, biðtími er stuttur í samanburði við hin 
Norðurlöndin og árangur meðferðar er með því besta sem gerist í Evrópu.Þó er tannlæknaþjónusta 
ekki hluti af heilbrigðisþjónustu ríkisins og Ísland geldur einnig fyrir að upplýsingar þaðan eru ekki hluti 
af hagtölum Evrópu um notkun lyfja og aðra þætti, segir Dr. Björnberg. Ef gögn frá Íslandi væru 
fáanleg fyrir alla þætti vísitölunnar gæti landið gert harða atlögu að Danmörku um silfrið! 
  
Almennar framfarir – með hættumerkjum 
EHCI vísitalan endurspeglar stöðugar framfarir í heilbrigðisþjónustu í Evrópu með bættum árangri 
meðferðar og almennum aðstæðum.Hættumerki vegna áhrifa efnahagskreppunnar virðast eitthvað 
orðum aukin.Um áratugaskeið hefur umræða um niðurskurð og hrakandi gæði verið ráðandi innan 
heilbrigðisþjónustunnar þegar raunin er sú að afköst hefur aukist, jafnt að magni sem gæðum.Þrátt 
fyrir það beinir vísitalan ljósi að þremur þáttum sem gefa verður sérstakan gaum í kjölfar kreppunnar: 
 
- Tilhneiging til lengri biðtíma eftir kjöraðgerðum (kostnaðarsömum aðgerðum) í þeim ríkjum sem verst 
urðu úti í kreppunni 
 
- Lítils háttar tilhneiging til aukinnar kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðisþjónustu 
 
- Aðgengi að nýjum lyfjum hefur staðið í stað og jafnvel minnkað. 
 
Hjá helmingi þeirra 34 ríkja sem EHCI vísitalan nær til er sérstaklega varað við hættu á ónæmum 
spítalasýkingum. 
 
- Tilskipun Evrópusambandsins sem setti bann við sölu sýklalyfja án lyfseðils gæti dregið úr þeirri 
hættu að mati Johan Hjertqvist, stofnanda og forstjóra HCP.Slíkt myndi hafa meiri áhrif á öryggi 
sjúklinga en flestar aðrar aðgerðir Evrópusambandsins! 
 



 
 
Um vísitöluna 
EHCI vísitalan er orðin staðlaður mælikvarði á heilbrigðisþjónustu í Evrópu.Vísitalan fyrir árið 2012 
raðar heilbrigðiskerfi 34 Evrópuríkja á grundvelli 42 þátta sem ná til fimm sviða sem hafa mesta 
þýðingu fyrir notendur heilbrigðisþjónustu:Réttindi sjúklinga og upplýsingar til þeirra, aðgengi að 
(biðtími eftir) meðferð, árangur meðferðar, umfang og útbreiðsla þjónustu og lyf. Vísitalan er reiknuð 
út frá opinberum gögnum, könnunum meðal sjúklinga og sjálfstæðum rannsóknum sænska 
fyrirtækisins Health Consumer Powerhouse. 
 
EHCI vísitalan fyrir 2012 var studd af Evrópusamtökum lyfjaiðnaðarins (EFPIA), Pfizer Inc, Novartis 
SA og Medicover SA, með óskilyrtum styrkjum. 
  
Frekari upplýsingar og greinargerð má finna hér: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Frekari upplýsingar um EHCI má fá hjá Dr. Arne Björnberg, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, 
+46 705 84 84 51. 
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