
 

Danmark udviser overraskende 
middelmådighed, hvad hepatitis pleje angår, 
siger en ny ranking af 30 lande 

Bruxelles, 6. november 2012 

 

Hvert år dør 125.000 europæere af forskellige hepatitis-relaterede sygdomme. I Europa 

er der 23 millioner mennesker med hepatitis, hvor de fleste har sygdommen uden at vide 

det. Det giver dem en høj risikofaktor med hensyn til spredning af infektionen. Et nyt 

studie har nu sammenlignet behandlingen af og politikken for hepatitis i 30 europæiske 

lande for at finde de bedste eksempler på paneuropæisk praksis med hensyn til 

hepatitis. Frankrig viser sig at være øverst på listen, efterfulgt af Slovenien og Tyskland, 

der giver andre lande en bedste praksis. Danmark med en 16. plads betragtes som en 

overraskende middelmådig performer. 

 

Viral hepatitis er en stort set negligeret epidemi i Europa, selv om omkring 23 millioner 

mennesker menes at leve med kronisk hepatitis B (HVB) og/eller hepatitis C (HVC). Dette 

tal skal ses på baggrund af en meget lav grad af opdagelse af inficerede mennesker. Selv i 

lande med en national strategi, opdages der under 40% tilfælde. I lande som England og 

Tyskland er opdagelsesgraden 14-18%. I de fleste andre lande går graden fra 0,3% 

(Grækenland) til 3% (Polen). Det betyder, at millioner af europæere stadig ikke ved, at de har 

hepatitis. 

 

Regeringerne ser ikke en effektiv handling rettet mod hepatitis som en høj prioritet. 

Hovedundtagelserne er Storbritannien (Skotland og i stigende omfang England) og Frankrig. 

Det betyder, at der mangler at blive gjort meget i mange lande, der ligger øverst i Hepatitis 

indekset! 

 

Omkring 14 millioner er bærere af HVB, der hovedsageligt spredes ved inficeret blod eller 

kroppens sekreter (sæd, udflåd fra skeden, brystmælk og spyt). 

 

Andre 9 millioner er inficeret med HVC, for størstedelen via nåle, der deles af narkomaner. 

Før 1992 havde blodtransfusioner stadig en lav sikkerhed og forårsagede infektioner. 

 

Højrisikogrupper for at få og sprede sygdommen er ikke blot dialysepatienter, mennesker, der 

får intravenøse injektioner, børn af inficerede mødre, professionelle sex-arbejdere, indsatte i 

fængsler og mænd, der har sex med mænd, men også sundhedspersonale og omrejsende 

befolkningsgrupper.  Især HVB kan eksistere uden klare symptomer, og bæreren er ofte 

udvidende om sygdommen. Det udsætter befolkningen som helhed for en risiko, hvilket gør, 

at det er vigtigt, at befolkningen er opmærksom på det.  



 

Da kronisk hepatitis ofte ikke behandles - under 20% af patienterne får behandling - er det en 

væsentlig årsag til levercirrose og primær levercancer. 

 

En europæisk hepatitis-strategi vil redde liv 

Euro Hepatitis Index (EHepI), der sammenligner sygdomspolitik og -behandling blandt 30 

europæiske lande, blev i dag præsenteret i Bruxelles af European Liver Patient Association 

(ELPA, som også har distribueret presseinformation om indekset) sammen med tænketanken 

Health Consumer Powerhouse (HCP). Studiet angiver et antal områder, der kan forbedres, 

så der skabes en hepatitis strategi for Europa: 

 

 Effektive hepatitis B vaccinationsprogrammer. 

 Lettilgængelige og gratis screeningsprogrammer for hele befolkningen og for alle 

risikogrupper. 

 Bevidsthedskampagner til støtte for opdagelse og reduktion af risiko-adfærd i 

befolkningen generelt og nøglegrupper af infektionsbærere.  

 Adgang til behandling efter behov, ikke blot statsstøttet medicinering men også 

individuel behandling med sundhedsuddannelse og social støtte.  

 Kvalificerede professionelle til optimering af styring af sygdommen i henhold til 

bedste praksis. 

 Nationale registre over korrekt dataindhentning, så der kan udføres analyser af de 

områder, hvor de til rådighed værende ressourcer anvendes bedst muligt, og så der 

kan findes og gennemgås områder med behov for forbedring. 

 EU's engagement ved at påtage sig lederrollen for offentlig sundhed. Der er behov for 

nationale strategier til koordinering af indsatsen i hvert enkelt land. 

 

Danmark bør blive bedre 

Den danske hepatitis-forebyggelse holder den højde europæiske kvalitet med undtagelse af 

HVB vaccination af børn. Vaccination er gratis og har en god dækning også blandt 

risikogrupper som f.eks. indsatte i fængsler. Adgang til service er også god. Ventetiden på 

behandling er kort, og der er ny hepatitis medicin til rådighed. Danmark har et nationale 

levercancerregister. 

 

- Det danske resultat skades af dårlig tilvejebringelse af resultatdata, hvilket 

komplicerer en vurdering af, hvor godt hepatitis-behandlingen faktisk virker, siger 

Dr. Beatriz Cebolla, EHepI projektleder. Der er tydeligvis mangler i hepatitis-



 

behandlings infrastruktur med en svag position af danske patienters involvering og 

mangel på regeringsstøtte til en national hepatitis-strategi. 

- Når vi bedømmer sundhedssystemerne, er Danmark og Sverige ofte side om side. 

Hvad hepatitis-behandling angår, er Danmark langt bagud. Kan der være politiske 

forklaringer? spørger dr. Arne Björnberg, leder af indeksforskning og formand for 

HCP. Den danske immigrations- og asylpolitik er meget streng. Sverige, der har langt 

fler immigranter, gør det bedre. 

Indekset produceres af Health Consumer Powerhouse Ltd., og har siden 2004 målt 

sundhedsvæsenets effektivitet i 35 lande set fra forbrugerens synspunkt. EHepI har været 

støttet af et ubegrænset tilskud fra ELPA (European Liver Patient Association). 

Den fulde rapport, indeks-matrix, grafik og nationale mediemeddelelser kan fås på 

www.healthpowerhouse.com 

 

Henvendelser: info@healthpowerhouse.com , eller 

Dr. Arne Björnberg: +46705848451 

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383 
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