
 
Dagens EU-måling: 
 
Hvorfor har Norge dårligst tilgang til helseomsorg i Europa når de 
bruker mest på helse? 
  
(Brussel, 15. mai 2012) 
 
Norge bruker mest på helse, men havnet likevel på 9. plass i den europeiske 
helseforbrukerindeksen (EHCI) som ble offentliggjort i EU-parlamentet i Brussel. I 
sammenligningen fikk Nederland 872 poeng av totalt 1000 poeng, fulgt av Danmark (822), 
Island (799), Luxembourg (791) og Belgia (783). Norge fikk 756 poeng og ble rangert som nr. 9 
av 34 land (opp fra nr. 10 i EHCI fra 2009). EHCI har blitt publisert siden 2005 av den svenske 
analyse- og informasjonsorganisasjonen Health Consumer Powerhouse (HCP). 
 
Hvorfor klarer ikke Norge bli kvitt de lange ventelistene når de bruker så mye på helse? 
 
- Norge bruker mer enn USA når det gjelder helse per innbygger regnet i nominell dollar, ifølge dr. 
Arne Björnberg, direktør i HCP og leder av EHCI 2012-gruppen. Dårlig tilgang skyldes åpenbart ikke 
penger, men administrasjon og holdninger. Norge burde følge Sveriges eksempel og prøve å løse de 
lengste ventetidene i Europa med bedre administrasjon, pasientengasjement og bedre incentiver, ikke 
mer penger. 
  
- Bedre tilgang vil føre Norge til toppen. I tillegg til Sverige er Norge det eneste landet som får full pott 
for behandlingsresultater, og landet har hatt en imponerende forbedring de siste ti årene. Til tross for 
store investeringer er systemet likevel ikke topprangert: tannlegebehandling dekkes ikke av offentlig 
støtte og det er middels dekning av barnevaksinasjon og katarroperasjoner, nevner Björnberg. 
  
Generell forbedring – med varselssignaler 
EHCI viser en stadig forbedring av europeisk helseomsorg, med bedre resultater og generell tilstand. 
Advarslene om innvirkningen til de økonomiske nedgangstidene virker litt overdrevet. I mange tiår har 
det vært snakk om budsjettkutt og kvalitetstap i helseomsorgen når sannheten er at utviklingen har 
vært motsatt. Men indeksen fremhever tre områder som man må være spesielt obs på i forbindelse 
med krisen: 
 
- En tendens til lenger ventetid på dyre operasjoner i landene som er mest påvirket av de økonomiske 
nedgangstidene. 
 
- Økt egenandel for en rekke behandlinger. 
 
- Mangel på forbedring av og til og med forverret tilgang til nye typer medisiner. 
 
Uavhengig av den økonomiske situasjonen har sykehusene i Europa fremdeles stor infeksjonsfare. 
Halvparten av de 34 landene i målingen fikk et rødt varsel for infeksjonsfare. 
 
- Et EU-initiativ om å forby salg av antibiotika uten resept vil redusere tallene, hevder Johan Hjertqvist, 
grunnlegger av og president i HCP. Det vil ha større betydning for pasientsikkerhet enn de fleste 
andre sakene som EU er engasjert i. 
 



 
 
Om indeksen 
EHCI har blitt et standardmål på europeisk helseomsorg. I 2012 rangeres 34 nasjonale europeiske 
helsesystemer på tvers av 42 indikatorer og fem områder som er grunnleggende for helseforbrukere: 
pasientrettigheter og -informasjon, ventetider for behandling, behandlingsresultat, tilbudet og 
rekkevidden i tjenestene, og tilgangen til medisiner. Indeksen er basert på en kombinasjon av offentlig 
statistikk, pasientundersøkelser og uavhengig forskning utført av den svenske analyse- og 
informasjonsorganisasjonen Health Consumer Powerhouse. 
 
2012-utgaven av EHCI har økonomisk støtte uten restriksjoner fra EFPIA (European Federation of 
Pharmaceutical Industry), Pfizer Inc, Novartis SA og Medicover SA. 
  
Hvis du vil ha mer informasjon og en forklarende rapport: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Om EHCI, kontakt dr. Arne Björnberg på arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, 
+46 705 84 84 51 
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