
 
Sverige klättrar i ny ranking av EU-sjukvården 
 
"Utan kö-eländet skulle vi vara i topp" 
  
(Bryssel, den 15 maj, 2012) 
 
Sverige klättrar i rankingen av Europas sjukvård. Det framgick när 2012 års Euro Health 
Consumer Index (EHCI) på tisdagen redovisades i EU-parlamentet i Bryssel. Vinnaren 
Nederländerna fick 872 av maximalt 1 000 poäng, följd av Danmark (822), Island (799), 
Luxemburg (791) and Belgien (783).  Sverige med 775 poäng avancerade från en niondeplats 
(2009) till plats sex i årets index. EHCI har publicerats sedan 2005 av den Sverige-baserade 
tankesmedjan Health Consumer Powerhouse (HCP). 
 
Vad kan förklara den svenska framryckningen?? 
 
- Sverige har länge varit ledande i Europa inom behandlingsresultat. I toppen har vi nu fått sällskap av 
Norge, säger dr Arne Bjornberg, operativ chef för HCP och ansvarig för EHCI-rankingen. Det svenska 
systemet är bland de mest heltäckande i Europa och här konkurrerar Sverige med bara 
Nederländerna. Det låter ofta som om svensk sjukvård skulle blivit mindre generös men EHCI pekar 
snarare i motsatt riktning. 
 
- Sverige stora svaghet är den usla tillgängligheten, ett annat gemensamt drag med Norge. Här är vi 
ett av Europas bottenlag. Om Sverige kunde råda bot på kö-eländet skulle vi ligga i Europa-topp! 
 
- Att fattiga Albanien klarar sig så gott som utan väntetider medan rika länder som Sverige och Norge 
är fast i kö-träsket visar att sjukvårdens väntetider inte är en resursfråga, utan snarare en mental 
åkomma, som drabbar sjukvårdsadministratörer och -profession.  Det är inte ännu fler kö-miljarder 
som krävs, det är en botande insats, menar Arne Björnberg. 
  
Fortsatt förbättring – men varningstecken syns 
Året EHCI avspeglar en fortsatt utveckling av europeisk sjukvård, med förbättrade behandlingsresultat 
och generella villkor. Larmsignaler om hur den ekonomiska krisen påverkar vården runtom i Europa 
tycks ännu något överdrivna. Under årtioenden har sjukvården talat om budgetnedskärningar och 
sämre kvalitet när motsatsen snarare blivit verklighet. Men Indexet pekar på tre områden som kräver 
särskild uppmärksamhet i krisens efterdyningar: 
 
- Tecken på längre väntetider till kostsamma vårdinsatser i länder som särskilt har drabbats av 
ekonomisk nedgång   
 
- Växande krav på att patienten själv betalar en större del av kostnaden för en rad behandlingar 
 
- Den under senare år förbättrade tillgången på nya slags läkemedel har bromsat upp eller till och 
med försämrats. 
 
Oavsett det ekonomiska läget förblir sjukhusinfektioner ett betydande europeiskt problem. Här ger 
EHCI rött ljus för vartannat av de 34 länderna i jämförelsen. 
  
- Ett EU-initiativ för att med kraft beivra receptfri försäljning av antibiotika skulle kunna minska risken 
för sjukhusinfektioner, framhåller Johan Hjertqvist, HCP:s grundare och  VD. Ett sådant steg skulle 
betyda mer för patientsäkerheten är mycket annat EU engagerar sig i!  



 

 
 
Om Indexet 
EHCI har blivit en standard för hur Europas sjukvård kan jämföras. 2012 års utgåva rangordnar 34 
nationella sjukvårdssystem utifrån 42 indikatorer, som täcker fem områden av särskild betydelser för 
vårdkonsumenten; Patienträttigheter och – information, Väntetider till behandling, 
Behandlingsresultat, Vårdsystemets omfattning och Läkemedel. Indexet ställs samman genom en 
kombination av offentlig statistik, patientiundersökningar och oberoende studier utförda av grundaren 
av EHCI, den Sverige-baserade tankesmedjan Health Consumer Powerhouse. 
 
2012 års EHCI har stötts genom ovillkorade forskningsanslag från Pfizer Inc., EFPIA (European 
Federation of Pharmaceutical Industry),  Novartis SA och Medicover SA. 
  
Hela Indexrapporten, indexmatris och pressmeddelanden är tillgängliga på: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
För ytterligare information om EHCI, kontakta Dr. Arne Bjornberg, 
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com  tel: 0705 84 84 51. 
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