
 

 

 
Backgrounder - Euro Health Consumer Index 2006 

 
1. Uvod 
Cilj Evropskega indeksa uporabnikov zdravstvenega varstva (Euro Health Consumer Index) je 
zbiranje številnih kazalnikov, ki opisujejo prijaznost nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva do uporabnikov. S tem zagotavljajo osnovo za primerjavo različnih nacionalnih 
sistemov. Naš cilj je predstaviti evropski seznam razvrstitve posameznih sistemov. 
 
2. Povzetek vsebine 
 
Leta 2006 je bila s svojim tehnično učinkovitim in velikodušnim sistemom zdravstvenega 
varstva zmagovalka Evropskega indeksa uporabnikov zdravstvenega varstva Francija. Od 
največ možnih 750 točk jih je osvojila 576. Včasih slišimo, da „se francoski sistem 
zdravstvenega varstva srečuje z resno težavo proračunskega primanjkljaja“. Direktor indeksa 
poudarja, da so proračunski primanjkljaji na področju javnih sektorjev, ki se ne financirajo po 
storilnosti in delujejo v konkurenčnih pogojih, bolj ali manj samovoljni. 
Dokler „Francija, S.A.“ ohranja razumno plačilno sposobnost, črne ali rdeče številke v njenem 
sistemu zdravstvenega varstva niso zelo pomembne. 
Točkovanje je namenoma potekalo tako, da je verjetnost, da bi se dva nacionalna javna 
sistema zdravstvenega varstva znašla na istem mestu v razvrstitvi, skoraj izključena. Zato je 
treba omeniti, da je Francijo, Nizozemsko, Švedsko, Švico, Nemčijo in Luksemburg zelo težko 
ločevati in da so o medsebojni razvrstitvi teh prvih šestih uvrščenih držav odločale zelo 
neznatne razlike pri točkovanju. 
 
Zanimivost v zvezi s šestimi najvišje uvrščenimi državami je, da so svoje položaje dosegle na 
zelo različne načine. Švedska je četrto mesto zasedla skoraj izključno zaradi svoje zmage na 
področju discipline kakovosti rezultatov, medtem ko glede dostopnosti ni zelo uspešna. 
(Radikalno izboljšanje zdravstvenega izida je postopek, ki zahteva veliko več truda in časa, 
kot skrajšanje čakalnih dob.) 
To pomeni, da so možnosti za približanje teoretično najvišjemu možnemu številu točk 750 
dobre, če bi se zdravstveni uradniki in politiki ozrli čez meje in „ukradli“ zamisli za izboljšanje 
svojim kolegom v EU. 
 
Evropski indeks upošteva kakovost storitev kot izmerjen rezultat. 
Nižje točke na tej podenoti kazalcev so prikrajšale države, kot je na primer Belgija, ki sicer 
dosega visoko uvrstitev glede prijaznosti do uporabnika. 
Švedska, ki je zmagovalka na področju kakovosti zdravstvenega varstva, je zgrešila resnično 
vrhunsko uvrstitev samo zaradi slabe dostopnosti. 
 
Španijo in Italijo odlikujejo izvrstne storitve na področju zdravstvenega varstva v južni Evropi. 
Kaže, da je resnična odličnost v južnoevropskem sistemu zdravstvenega varstva nekoliko 



preveč odvisna od zmožnosti uporabnikov, da si lahko privoščijo zasebno zdravstveno 
varstvo,  kot dopolnilo javnega zdravstvenega varstva, da bi se te države uvrstile v vrh. 
Združeno kraljestvo se je uvrstilo mešano in je zmagalo na področju obveščanja v 
zdravstvenem varstvu. Na nizek skupni seštevek točk Združenega kraljestva vplivajo čakalne 
dobe in neenakomerna kakovost storitev. 
 
Sistemi v članicah EU vzhodne Evrope so se uvrstili presenetljivo dobro, če upoštevamo 
njihovo veliko nižjo kupno moč na prebivalca in denar, porabljen za zdravstveno varstvo. 
Vendar pa je potreben čas za prilagoditev iz planskega v potrošniško gospodarstvo. Kaže, da 
v tem vodita relativno majhni državi Estonija in Slovenija. Slovenija je zmagovalka 
akademskega dela indeksa stroškovne učinkovitosti, torej vrednosti storitev, ki jo uporabniki 
dobijo za svoj denar). 
 
3. Uvrstitev, prilagojena vrednosti za denar 
 
Država 
1        Slovenija 
2        Estonija 
3        Madžarska 
4        Poljska 
5        Švedska 
6        Nizozemska 
7        Francija 
8        Finska 
9        Nemčija 
10        Avstrija 
11        Latvija 
12        Ciper 
13        Malta 
14        Švica 
15        Luksemburg 
16        Slovaška 
17        Italija 
18        Portugalska 
19        Danska 
20        Belgija 
21        Španija 
22        Združeno kraljestvo 
23        Češka 
24        Grčija 
25        Litva 
26        Irska 
 
4. Health Consumer Powerhouse 
Health Consumer Powerhouse je vodilni evropski ponudnik obveščanja uporabnikov o 
zdravstvenem varstvu. Powerhouse namenja zamisli in vire razvoju spodbujanja ukrepov 
uporabnikov. Analiziramo sisteme zdravstvenega varstva in primerjamo izide ter oblikujemo 
orodja za obveščanje uporabnikov, kot sta indeks sistema zdravstvenega varstva in indeks 
bolezni, tisk za uporabnike in izobraževanje uporabnikov. Smo registrirana švedska družba in 
delamo v Stockholmu in Bruslju ter kmalu tudi v Kanadi. 
 
5. Poslanstvo 
Verjamemo, da je za spremembo potreben aktivni pritisk uporabnikov od spodaj. Za 
spodbujanje posameznikov in skupin k delovanju analiziramo sisteme zdravstvenega varstva 
in oblikujemo rezultate v obliki obveščanja uporabnikov. Z uporabo takih orodij in znanja se 



 
lahko uporabniki zdravstvenega varstva odločajo med ponudniki, plačniki in načini. Dnevne 
primerjave pomenijo razliko. 
 
6. Pobuda 
Health Consumer Powerhouse je pobuda gospoda Johana Hjertqvista, švedskega reformista 
zdravstvene politike in podjetnika zamisli. 
 
7. Naše storitve 
Danes delamo za razvoj storitev obveščanja uporabnikov zdravstvenega varstva in 
naslavljamo dve glavni občinstvi: 
vlade in oblikovalce politik 
Naš indeks uporabnikov zdravstvenega varstva vpliva na politike in druge oblikovalce politik, 
da razumejo pomembnost uporabnikom prijaznih informacij za boljše odločanje. Danes 
delamo na nacionalni in na vseevropski ravni sistemov zdravstvenega varstva z analiziranjem 
in storitvami obveščanja, kot so: 
- indeks uporabnikov zdravstvenega varstva (Euro Health Consumer Index) (2005 in 2006)) 
- švedski indeks uporabnikov zdravstvenega varstva(Swedish Health Consumer Index (2004, 
2005 in 2006) 
- kanadski indeks uporabnikov zdravstvenega varstva (Canadian Health Consumer Index) 
(začetek leta 2007) 
Health Consumer Powerhouse, ponudniki storitev in organizacije bolnikov/ uporabnikov 
razvijajo tudi diagnostični indeks, ki analizira in primerja stanje za različne bolezni. To je naša 
najnovejša storitev, ki jo še vedno razvijamo. Letos bosta objavljena še dva indeksa na 
Švedskem. 
- indeks raka na prsih (2006) in 
- indeks sladkorne bolezni (2006) 
- Din Vård – prva švedska revija za uporabnike zdravstvenega varstva. Revija dosega okoli 
400.000 uporabnikov zdravstvenega varstva preko dnevnega časopisja in je na voljo v 
čakalnicah ter pri zdravnikih. 
- razvoj uporabnikov zdravstvenega varstva – Pripravljamo platformo za izobraževanje in 
usposabljanje uporabnikov in organizacij (jeseni 2006). 
 
8. Naše stranke 
Stranke Health Consumer Powerhouse plačajo za storitve, ki jih ponujamo. 
V obsežni industriji zdravstvenega varstva obstajajo zainteresirane stranke, ki želijo dostop 
do sistemov znanja, ki ga pridobivamo z oblikovanjem naših indeksov in drugih storitev. Naše 
analize in informacije so ključno orodje za izboljšanje in imajo tržno vrednost. 
Naše stranke so zainteresirane družbe zdravstvenega varstva, kot so ponudniki storitev, 
zavarovalnice, farmacevtska podjetja, državni organi in organizacije bolnikov. V kratkem 
bomo predstavili svojo prvo storitev, ki bo namenjena samo posameznim uporabnikom. 
 
Powerhouse si pridržuje lastninske pravice, vendar z veseljem delimo rezultate našega dela z 
zainteresiranimi stranmi in uporabniki. Politika naše družbe se je jasno opredelila, da ne 
vstopamo v poslovna razmerja, ki bi zahtevala prilagoditev naše neodvisnosti in 
verodostojnosti. 
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