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Health at a Glance: Europe 2020
- Resumé Covid-19-udbruddet har i 2020 udviklet sig til den værste pandemi i det sidste århundrede.
Folkesundhedskrisen har ført til en alvorlig økonomisk krise, som vil få alvorlige konsekvenser for den
enkeltes og samfundets velfærd både nu og i fremtiden. Covid-19 har blotlagt sundhedssystemets
latente svagheder, som eksisterede før udbruddet. Trods megen snak om, at sundhedsudgifter snarere
er en investering end en omkostning, var der ikke sket nogen væsentlig udvikling i den politiske tilgang
før krisen. Sundhedsudgifterne falder i meget høj grad under kurativt sundhedsarbejde, ikke
forebyggelse.
Covid-19's uhyrlige indvirkning på vores samfund og økonomi har med ét bragt folkesundheden tilbage
øverst på den politiske dagsorden. Covid-19's dødelighed har en klar social gradient, som er en dyster
påmindelse om vigtigheden af sociale sundhedsdeterminanter.
Covid-19-pandemien har tydeligt vist, at det er nødvendigt at se sundhedssystemernes
modstandsdygtighed som en lige så vigtig dimension af sundhedssystemets resultater som
tilgængeligheden, kvaliteten af pleje og effektiviteten.

Sundhedssystemernes modstandsdygtighed over for Covid-19
Ved udgangen af oktober 2020 var mere end 7 millioner smittet med og 220 000 døde af covid-19 i EUlandene, Island, Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige. I løbet af den første bølge af pandemien
ramte virusset især en række vesteuropæiske lande, navnlig Belgien, Frankrig, Italien, Nederlandene,
Spanien og Det Forenede Kongerige samt Sverige. Siden august 2020 begyndte virusset dog at sprede
sig i hele Europa.
Det er lykkedes nogle få lande at mindske de sundhedsmæssige og økonomiske
konsekvenser af covid-19
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at give en samlet vurdering af landenes svar på covid-19, da
pandemien stadig er meget aktiv i hele verden. Landene i Europa kæmpede i forskellig grad mod den
første bølge af pandemien i foråret 2020 og mod den anden bølge i efteråret 2020. Mange lange
kæmpede i de første måneder af krisen med at øge tilgængeligheden af ansigtsmasker og andre
personlige værnemidler. De fleste lande kæmpede også for at øge deres testkapacitet, som
begrænsede effektiviteten af test og kontaktopsporingsindsatsen. Derfor havde de kun få muligheder
for at dæmme op for spredningen af virusset i den første bølge, hvilket nødvendiggjorde strengere
isolationsforanstaltninger.

Uden for Europa er Sydkorea et godt eksempel på et land, som har formået at bekæmpe covid-19udbruddet gennem hurtige, effektive og målrettede foranstaltninger og på den måde har undgået at
lukke landet helt ned. New Zealand er et andet godt eksempel. Indtil oktober 2020 har nogle få lande i
Europa som Finland, Norge og Estland været bedre til at dæmme op for spredningen af virusset og
mindske de økonomiske konsekvenser, til dels på grund af geografiske faktorer (lavere
befolkningstæthed), men også på grund af rettidig gennemførelse af målrettede inddæmningstiltag og
på grund af befolkningens stærke tillid og overholdelse af reglerne.
Ældre mennesker er blevet ramt uforholdsmæssigt hårdt, da beboere på plejecentre er særligt
udsatte
Virusset har ramt ældre og mennesker med underliggende helbredsproblemer uforholdsmæssigt hårdt.
I næsten alle lande var mindst 90 % af de covid-19-relaterede dødsfald blandt mennesker på 60 år og
derover. I mange lande var cirka halvdelen eller flere af alle covid-19-relaterede dødsfald blandt beboere
på plejecentre. I mange lande havde den første indsats fokus på at beskytte patienterne og
sundhedspersonalet på hospitalerne. Først senere blev der truffet lignende foranstaltninger til at
beskytte beboere og personale på plejecentre. I mange lande var der mindst 2 måneder mellem de
første rapporterede covid-19-tilfælde og udstedelsen af retningslinjer til forebyggelse af infektioner i
plejecentrene. I en fjerdedel af de lande, for hvilke der foreligger oplysninger, tog det to uger mere at
begrænse besøg på plejehjem end de restriktioner, der blev pålagt i det offentlige rum. Den første bølge
af pandemien viste tydeligt vigtigheden af at beskytte ældre og andre sårbare befolkningsgrupper mod
covid-19 for at begrænse antallet af indlæggelser og dødsfald.
Der har været en klar social gradient i de covid-19-relaterede dødsfald
Fattige, mennesker, der bor i dårligt stillede områder, og etniske minoriteter har også været hårdt ramt.
Dette viser også tydeligt, at der er behov for et stærkt fokus på politikker til at tackle de sociale
sundhedsdeterminanter, herunder inkluderende sociale og økonomiske politikker og indgreb, der
rækker ud over sundhedssystemet, og som tager fat om de grundlæggende årsager til ulighed.

Håndtering af luftforureningens indvirkning på sundhed og velfærd
Mellem 168 000 og 346 000 tidlige dødsfald i EU-landene skyldes luftforurening fra fine partikler
alene
I 2020 har der været stort fokus på covid-19, men det er vigtigt at huske, at der også er andre vigtige
sundhedsmæssige risikofaktorer, herunder miljøfaktorer som luftforurening. Selv om luftkvaliteten er
forbedret i de fleste europæiske lande i de seneste to årtier, ligger forureningsniveauerne i de fleste
lande fortsat over WHO's retningslinjer, navnlig i store byer. Dette har alvorlige konsekvenser for
borgernes sundhed og dødelighed. Det anslås, at mellem 168 000 og 346 000 tidlige dødsfald i EUlandene skyldes eksponering for luftforurening fra fine partikler (PM2.5) alene i 2018. Dødeligheden
relateret til luftforurening er især høj i Central- og Østeuropa på grund af større brug af fossile
brændstoffer. I hvert land rammes dårligt stillede grupper hårdt på grund af større eksponering for
luftforurening og større modtagelighed for alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.
Luftforurening forårsager økonomiske og velfærdsmæssige tab i EU-landene for ca. 600 mia.
EUR, svarende til 4,9 % af EU's BNP i 2017
De økonomiske og velfærdsmæssige tab som følge af luftforurening er væsentlige. Nye estimater over
virkningen af PM2.5 og ozon viser, at tabene beløb sig til ca. 600 mia. EUR i 2017 eller 4,9 % af EU's
samlede BNP. Dette skyldes primært den virkning disse luftforurenende stoffer har på dødeligheden,
men også den lavere livskvalitet og arbejdsproduktiviteten for mennesker, som lever med relaterede

sygdomme, og højere sundhedsudgifter.
Foranstaltninger med henblik på at reducere luftforurening skal fokusere på de vigtigste emissionskilder.
Disse omfatter anvendelsen af fossile brændstoffer i energiproduktion, transport og boligsektoren samt
industri- og landbrugsaktiviteter. EU-genopretningsplanen efter covid-19-krisen giver en enestående
mulighed for at fremme en grøn økonomisk genopretning ved at indarbejde miljøhensyn i
beslutningsprocessen og dermed støtte opfyldelsen af EU's 2030 emissionsreduktionsmål.
Sundhedssektoren selv kan bidrage til opfyldelse af dette mål ved at reducere sit eget miljøaftryk. Ved
hjælp af tværsektorielle tilgange kan de offentlige sundhedsmyndigheder også bidrage til miljøvenlige
byplanlægnings- og transportpolitikker, som også kan fremme øget fysisk aktivitet.

Mindskelse af andre vigtige sundhedsmæssige risikofaktorer
Ud over miljøspørgsmål har en række justerbare risikofaktorer også store konsekvenser for menneskers
sundhed og dødelighed, navnlig rygning, alkoholforbrug, usund ernæring, mangel på fysisk aktivitet og
fedme.
Rygning er fortsat den vigtigste årsag til tidlig død i EU og forårsager ca. 700 000 dødsfald om
året
Trods fremskridt med at reducere antallet af rygere i de seneste årtier er rygning stadig den største
adfærdsmæssige risikofaktor for sundheden og forårsager ca. 700 000 dødsfald om året i EU-landene.
Et skadeligt forbrug af alkohol er skyld i yderligere 255 000 til 290 000 dødsfald om året i EU-landene.
Politikker til regulering af alkoholforbruget har bidraget til at mindske det samlede alkoholforbrug i en
række EU-lande i det seneste årti, men det store alkoholforbrug er fortsat et stort problem. Hver tredje
voksen svarer, at de har drukket kraftigt mindst én gang i den foregående måned, og mere end en
femtedel af alle 15-årige oplyser, at de har været fulde mere end én gang i deres liv.
I EU-landene lider mindst hver sjette voksen af fedme, og der er store socioøkonomiske
forskelle i forekomsten af overvægt og fedme
Forekomsten af fedme blandt voksne vokser i de fleste EU-lande, hvor mere end hver sjette voksen
lider af fedme. Fedme er også en anerkendt risikofaktor for komplikationer fra covid-19. Der er store
socioøkonomiske uligheder i forekomsten af overvægt og fedme, som ofte starte i en ung alder. For
eksempel er forekomsten af overvægt og fedme blandt børn ca. to gange større blandt børn, der lever i
lavindkomstfamilier, sammenlignet med børn, der lever i familier med de højeste indkomster.

Sikring af universel og effektiv adgang til sundhedsydelser for hele
befolkningen
De fleste EU-lande har opnået universel dækning for en række grundlæggende sundhedsydelser,
hvilket er afgørende for at håndtere covid-19-pandemien effektivt. Spektret af omfattede ydelser og
fordelingen af omkostninger varierer dog betydeligt. Effektiv adgang til forskellige typer sundhedsydelser
kan også begrænses på grund af mangel på sundhedspersonale, lange ventetider eller lange
rejseafstande til den nærmeste sundhedsfacilitet.
Kun en lille del af befolkningen oplyste om uopfyldte behov for sundhedspleje i de fleste EU-lande i
2018. Denne andel var dog stadig næsten fem gange højere blandt husstande med lav indkomst end
husstande med høj indkomst i EU samlet set. Derudover kan sundhedsydelsernes økonomiske
overkommelighed begrænses, hvis de er forbundet med høj egenbetaling. I EU-landene betales i

gennemsnit ca. en femtedel af alle sundhedsomkostninger som egenbetaling, dog udgør denne andel
mere end en tredjedel i Letland, Bulgarien, Grækenland og Malta. Generelt har lande, der har en høj
andel af egenbetaling, også en højere andel af befolkningen, som står over for en katastrofal
egenbetaling, navnlig blandt lavindkomstgrupper.
Covid-19-pandemien har sat fokus på manglen på sundhedspersonale i mange lande og
behovet for mekanismer til hurtigt at tilvejebringe menneskelige ressourcer
Selv om antallet af læger og sygeplejersker er steget i det seneste årti i næsten alle EU-lande, er der
stadig mangel i mange lande. Disse mangler blev særdeles tydelige med covid-19-pandemien, hvor
sundhedspersonalet kom under hårdt pres. Mange lande har forsøgt hurtigt at mobilisere ekstra
personale ved at genindkalde inaktive og pensionerede sundhedspersoner og mobilisere
medicinstuderende, sygeplejestuderende og studerende i andre sundhedsuddannelsesprogrammer,
som er i slutningen af deres studier. Visse lande har også været i stand til at overføre personale fra
mindre berørte regioner til mere berørte regioner. Denne krise viser også, at der er behov for at skabe
yderligere reservekapacitet, som kan mobiliseres hurtigt.
Ventelisterne til ikke-akutte operationer vil sandsynligvis blive endnu længere som følge af
covid-19-pandemien
Lange ventelister til sundhedsydelser som ikke-akutte operationer har været et problem i mange EUlande i mange år. Selv før covid-19-pandemien var lange ventelister til ikke-akutte operationer et
problem i mange lande, da efterspørgslen efter operationer steg hurtigere end udbuddet. På kort sigt vil
ventelisterne sandsynligvis blive endnu længere i mange lande, da mange ikke-akutte operationer er
blevet udsat i løbet af pandemien. Lande som Danmark og Ungarn, hvor det er lykkedes at opnå
vedvarende kortere ventelister til mange ikke-akutte sundhedsydelser kombinerer typisk
foranstaltninger på udbuds- og efterspørgselssiden med en regelmæssig overvågning af fremskridtene.

Overvågning og forbedring af Sundhedstilstanden i EU
Health at a Glance: Europe 2020 er resultatet af et løbende og tæt samarbejde mellem OECD og
Europa-Kommissionen for at øge den landespecifikke og EU-dækkende viden om sundhedsspørgsmål
som led i Kommissionens State of Health in the EU-cycle.

I 2016 lancerede Europa-Kommissionen State of Health in the EU-cyklussen for at hjælpe EU's
medlemsstater med at forbedre dels borgernes sundhed, dels sundhedssystemernes resultater.
Health at a Glance: Europe er det første produkt i den toårige cyklus, og heri fremlægges i alle
lige år omfattende data og komparative analyser, der kan anvendes til at identificere både styrker
og muligheder for forbedring af sundhedstilstanden og sundhedssystemerne.
Det næste trin i cyklussen er Landespecifikke sundhedsprofiler for alle EU-lande. Næste udgave
af disse profiler vil blive offentliggjort i 2021 i fællesskab med European Observatory on Health
Systems and Policies og vil vise de enkelte landes særlige karakteristika og udfordringer. Efter en
ledsagende rapport, som Kommissionen fremlægger sammen med profilerne, er det sidste trin i
cyklussen en række frivillige udvekslinger med medlemsstaterne. Her er der mulighed for at
diskutere nogle af udfordringerne og mulige politiske løsninger mere indgående.
Info: ec.europa.eu/health/state/summary_da

