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Pressrelease 
Sverige på sjunde plats i nytt europeiskt hjärtvårdsindex 

 
Bryssel den 3 juli 2008 

 

Svensk hjärtsjukvård intar en sjundeplats bland de 29 länder som jämförs i 

Euro Consumer Heart Index, som idag för första gången presenterades i 
Bryssel. Indexet utvecklas av det svenska informationsföretaget Health 

Consumer Powerhouse. Europa-mästare i hjärtsjukvård blev Luxemburg, följt 
av Frankrike, Norge och Schweiz. 

Det nya Heart Index jämför hjärtsjukvården i Europa ur ett 

vårdkonsumentperspektiv. Jämförelsen sker i fem kategorier och omfattar 28 
indikatorer. Sverige får i hjärtindexet totalt 730 poäng av 1 000 möjliga. 

 
– Svensk hjärtsjukvård håller ur ett europeiskt perspektiv god kvalitet, precis som på 
andra vårdområden där det handlar om att behandla allvarliga tillstånd. Men förbättrad 

tillgänglighet i primärvården skulle förmodligen stärka de förebyggande insatserna 
liksom tidig upptäckt av hjärtproblem. Det skulle ge än bättre resultat, konstaterar Arne 

Björnberg, forsknings- och utvecklingschef vid Health Consumer Powerhouse. 
 

Hur skulle svenskens hjärtsjukvård kunna förbättras? 

–  Sverige måste satsa åtminstone lika mycket på förebyggande hjärtvård som våra 
nordiska grannländer, säger Johan Hjertqvist, VD för Health Consumer Powerhouse, i en 

analys av det svenska resultatet. Han fortsätter: ”Att premiera vårdgivare som arbetar 
förebyggande och att erbjuda rökavvänjning borde vara självklart för landstingen. 
Dessutom undrar vi om inte mer gymnastik i läroplanen borde övervägas av regeringen 

som en långsiktig hälsoinvestering”. 
 

Om Hjärtindexet 

Europeisk hjärt- och kärlsjukvård rankas i Euro Consumer Heart Index i form av 28 
indikatorer fördelade på fem område: Information, Konsumenträttigheter och 

valmöjligheter, Tillgänglighet, Prevention samt Behandlingsresultat. Indexet bygger på 
offentlig statistik som bearbetats och i viss utsträckning kompletterats med egna 

undersökningar. Det framställs av Health Consumer Powerhouse, ett svenskt analys- och 
informationsföretag som utvecklar konsumentinformation om sjukvården. Hjärtindexet 
är finansierat med hjälp av ett ovillkorat anslag från läkemedelsbolaget Pfizer Inc. 

 

Mer information och en fullständig rapport kan laddas ned från: 

http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

Hemsida: www.healthpowerhouse.com 

Frågor besvaras av: Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 
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