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Sverige fyra i konsumentranking av europeisk 

sjukvård 
  
Europeiskt vårdkonsumentindex 2006 finner att “Sveriges toppbetyg för 
kvalitet och öppenhet dras ned av dålig service och tillgänglighet”. 
  
The Euro Health Consumer Index 2006 rankar Sveriges sjukvård som nr 4 inom Europa. 
Analysen av 26 länder visar att svensk sjukvård kännetecknas av hög kvalitet men dålig service 
och långa väntetider. Frankrike intar toppositionen i indexet, tvåa är Nederländerna (vinnare 
2005), tätt följda av Tyskland och Sverige. Årets index presenteras idag i Bryssel av 
analysföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) grundare av Svenskt Vårdkonsument 
Index och Vårdpulsen. 
  
Grundat på en bedömning av 28 indikatorer inom fem områden får Sverige 566 poäng av 750 möjliga. 
Sverige är det enda av de 26 deltagande länderna, som tar full poäng på de sex indikatorerna för 
medicinsk kvalitet: låg dödlighet i hjärtinfarkt, spädbarnsdödlighet, bröstcancer och tjocktarmscancer, 
få fall av MRSA-infektioner på sjukhus samt låga tal för undvikbara dödsfall. 
  
Det svenska systemet är generellt generöst, med många katarakt-operationer (starr) och hög täckning 
av poliovaccination bland barn. Sverige är ett av få europeiska länder med en Patient-FASS 
(läkemedelskatalog för lekmän) och med snabb introduktion av nya cancermediciner.  
  
Svaga punkter är till exempel patienters rättigheter, svårigheten att få träffa husläkaren samma dag och 
långa väntetider till de flesta specialistbehandlingar.  
  
- Svensk sjukvård ligger i topp när det gäller behandlingsresultat och öppenhet. Tyvärr dras betyget 
ned av mycket dålig tillgänglighet och brist på service, sammanfattar dr. Arne Bjornberg, som leder 
Euro Health Consumer Index-arbetet.  
  
- Jämförelser är bra för alla – vårdkonsumenter, politiker och sjukvården, säger Oscar Hjertqvist, 
Sverige-chef för HCP. Idag reser svenskar utomland för att få vård som inte ges i Sverige eller för att 
slippa vänta. Då behövs konsumentinformation på Europa nivå.  
  
Upprop till vårdkonsumenter: 
  
Via www.healthpowerhouse.com kan från och med idag Europas vårdkonsumenter skicka ett e-
postvykort till sjukvårdsministrarna i sitt land med förslag på reformer.  
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För Sveriges del rekommenderar HCP, som utvecklat Indexet, följande åtgärder för att förbättra svensk 
sjukvård: 
  
• Inför en rättighetslag för patienterna 
• Kortare väntetider till undersökning och behandling 
• Alla ska kunna träffa en husläkare samma dag 
  
The Euro Health Consumer Index är den årliga rankingen av Europas sjukvårdssystem inom fem 
områden som är betydelsefulla för konsumenten: patienträttigheter och information, väntetider till ett 
antal vanliga behandlingar, behandlingsresultat, vårdsystemets generositet och tillgången till 
läkemedel. Indexet presenterades för första gången förra året.  
  
Det bygger på såväl officiella uppgifter som egna undersökningar. Indexet framställs av Health 
Consumer Powerhouse, HCP, som utvecklar konsumentinformation och utbildning om sjukvården i 
Sverige, på Europeisk nivå och i Kanada. Via www.vardpulsen.se kan konsumenter ge omdömen om 
sitt sjukvårdsbesök. HCP publicerar även konsumenttidningen Din Vård.  
  
Lär mer om 2006 års Index på:  
www.healthpowerhouse.com/ehci 
  
Läs mer om Health Consumer Powerhouse 
www.healthpowerhouse.com 
  
Vårdkonsumentindex Sverige:  
www.vardkonsumentindex.se 
  
Din Vård 
www.dinvard.se 
  
Vårdpulsen 
www.vardpulsen.se 
  
Kontakta Health Consumer Powerhouse: Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 

 


