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Health at a Glance: Europe 2020
- Sammanfattning Covid-19-utbrottet har spridit sig under 2020 och blivit den allvarligaste pandemin under de senaste
hundra åren. Folkhälsokrisen har lett till en stor ekonomisk kris som kommer att få allvarliga
konsekvenser för individens och samhällets välbefinnande både nu och i framtiden. Covid-19 har
blottlagt svagheter i det latenta hälso- och sjukvårdssystemet som fanns före utbrottet. Trots att mycket
talas om att hälso- och sjukvårdsutgifter är en investering snarare än en kostnad hade de politiska
strategierna inte förändrats nämnvärt före krisen. Hälso- och sjukvårdsutgifterna går till övervägande
del på sjukvård, inte prevention.
De förvånande effekterna av covid-19 på vårt samhälle och vår ekonomi har plötsligt fört upp folkhälsan
på den politiska dagordningen. Covid-19-dödligheten har en tydlig social gradient, vilket är en dyster
påminnelse om vikten av hälsans sociala bestämningsfaktorer.
Covid-19-pandemin har betonat behovet av att betrakta hälso- och sjukvårdssystemens motståndskraft
som en lika viktig aspekt för hälso- och sjukvårdssystemens prestanda vid sidan av tillgänglighet,
vårdkvalitet och effektivitet.

Hälso- och sjukvårdssystemens motståndskraft mot covid-19
I slutet av oktober 2020 hade över 7 miljoner människor infekterats och 220 000 dött av covid-19 i EUländerna, Island, Norge, Schweiz och Storbritannien. Under pandemins första våg drabbade viruset
särskilt ett antal västeuropeiska länder, särskilt Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien och
Storbritannien samt Sverige. Sedan augusti 2020 har viruset dock också börjat sprida sig mer i Europa.
Några länder har lyckats minimera de hälsomässiga och ekonomiska konsekvenserna av
covid-19
Det är för närvarande svårt att utföra en övergripande bedömning av ländernas åtgärder mot covid-19,
med tanke på att pandemin fortfarande är mycket aktiv i hela världen. De europeiska länderna kämpade
i varierande grad för att reagera på pandemins första våg våren 2020 och den andra vågen hösten 2020.
Många länder kämpade under krisens första månader för att öka tillgången på munskydd och annan
personlig skyddsutrustning. De flesta länder kämpade också för att öka sin testningskapacitet, vilket
begränsade effektiviten för insatser i testning-, spårning och uppföljning. Detta gav få möjligheter att
begränsa spridningen av viruset under den första vågen, vilket gjorde strängare isoleringsåtgärder
nödvändiga.
Utanför Europa är Sydkorea ett bra exempel på ett land som har lyckats kontrollera covid-19-utbrottet

genom snabba, effektiva och riktade åtgärder och därigenom undvika fullständig nedstängning. Nya
Zeeland har varit ett annat framgångsrikt exempel. Fram till oktober 2020 var några länder som Finland,
Norge och Estland bättre rustade att begränsa spridningen av viruset och mildra de ekonomiska
konsekvenserna, delvis på grund av geografiska faktorer (lägre befolkningstäthet) men också på grund
av ett snabbt genomförande av riktade bekämpningsåtgärder och ett starkt förtroende och lydaktighet
hos befolkning.
Äldre människor har drabbats oproportionerligt hårt, och personer som är bor på långtidsvård
är särskilt utsatta för risker
Viruset har drabbat äldre och personer med underliggande hälsotillstånd oproportionerligt hårt. I nästan
alla länder har minst 90 % av dödsfallen med covid-19 varit bland personer över 60 år. I många länder
fanns ungefär hälften eller fler av dödsfallen med covid-19 bland boende i långtidsvården. Det första
svaret i många länder var inriktat på att skydda patienter och arbetstagare på sjukhus. Det var först
senare som liknande åtgärder vidtogs för att skydda boende och arbetstagare i långtidsvården. I flera
länder var tiden mellan de första rapporterade covid-19-fallen och utfärdandet av riktlinjer för att
förebygga infektioner vid institutioner för långtidsvård minst två månader. I en fjärdedel av de länder för
vilka information finns tillgänglig tog det två veckor längre att begränsa besök på vårdhem jämfört med
de restriktioner som införts på offentliga platser. Pandemins första våg framhöll den avgörande
betydelsen av att skydda äldre och andra utsatta befolkningsgrupper från covid-19 för att minska
sjukhusvistelser och dödsfall.
Det finns en tydlig social gradient i samband med covid-19-död
Fattiga människor, människor som lever i utsatta områden och etniska minoriteter har också drabbats
oproportionerligt hårt. Detta belyser också behovet för ett starkt fokus på att angripa de sociala
bestämningsfaktorerna för hälsa, vilket inkluderar social och ekonomisk politik och insatser utanför
hälso- och sjukvårdssystemet som tar itu med de bakomliggande orsakerna till ojämlikhet.

Hantering av luftföroreningars inverkan på hälsa och välbefinnande
Mellan 168 000 och 346 000 förtida dödsfall i EU-länderna beror enbart på luftföroreningar från
fina partiklar
Största delen av uppmärksamheten under 2020 handlade om covid-19, men det är viktigt att inte
försumma andra viktiga riskfaktorer för hälsan, däribland miljöfaktorer som luftföroreningar. Även om
luftkvaliteten har förbättrats i de flesta europeiska länder under de senaste två årtiondena ligger
föroreningsnivåerna fortfarande över WHO:s riktlinjer i de flesta länder, särskilt i stora städer. Detta får
allvarliga konsekvenser för människors hälsa och dödlighet. I ett tväreuropeiskt land kan
uppskattningsvis 168 000–346 000 dödsfall i förtid tillskrivas exponering för luftföroreningar på grund av
fina partiklar (PM2.5) enbart under 2018. Dödligheten i luftföroreningar är särskilt hög i Central- och
Östeuropa på grund av större användning av fossila bränslen. Inom varje land drabbas missgynnade
grupper oproportionerligt på grund av ökad exponering för luftföroreningar och större utsatthet för
allvarliga hälsokonsekvenser.
Luftföroreningar orsakar årligen cirka 600 miljarder euro i ekonomiska och välfärdsförluster i
EU-länderna, vilket motsvarar 4,9 % av EU:s BNP 2017
De ekonomiska förlusterna och välfärdsförlusterna till följd av luftföroreningar är betydande. Nya
uppskattningar av effekterna av PM2.5 och ozon visar att förlusterna uppgick till omkring 600 miljarder
euro 2017 eller 4,9 % av BNP i EU som helhet. Detta beror främst på den inverkan dessa luftföroreningar
har på dödligheten, men också på den lägre livskvaliteten och arbetsproduktiviteten för människor som
lever med sjukdomar relaterade till luftföroreningar, och på högre hälso- och sjukvårdsutgifter.

Insatserna för att minska luftföroreningarna måste inriktas på de viktigaste utsläppskällorna. Dessa
inbegriper användning av fossila bränslen inom energiproduktion, transport och bostadssektorn samt
industri och jordbruk. EU:s återhämtningsplan från covid19 -krisen erbjuder ett unikt tillfälle att främja
en grön ekonomisk återhämtning genom att integrera miljöhänsyn i beslutsprocesserna och därigenom
stödja uppnåendet av EU:s nationella mål för minsking av utsläpp år 2030.
Hälso- och sjukvårdssektorn kan själv bidra till att uppnå detta mål genom att minimera sitt eget
miljöavtryck. Genom sektorsövergripande strategier kan folkhälsomyndigheterna också bidra till en
miljövänlig stads- och transportpolitik, som också kan främja ökad fysisk aktivitet.

Minskning av andra viktiga hälsorelaterade riskfaktorer
Förutom miljöfrågor har även ett antal förändringsbara riskfaktorer också stor inverkan på människors
hälsa och dödlighet, särskilt rökning, alkoholkonsumtion, ohälsosam kost, brist på fysisk aktivitet och
fetma.
Rökning är fortfarande den viktigaste orsaken till förtida dödlighet i EU och står för omkring
700 000 dödsfall per år
Trots framsteg när det gäller att minska rökningen under de senaste årtiondena är tobakskonsumtionen
fortfarande den största riskfaktorn för människors hälsa och står för omkring 700 000 dödsfall per år i
EU-länderna.
Skadlig alkoholkonsumtion orsakar ytterligare 255 000–290 000 dödsfall per år i EU-länderna. Medan
en kontrollinriktad alkoholpolitik har minskat den totala alkoholkonsumtionen i många länder under det
senaste årtiondet, är den tunga alkoholkonsumtionen fortfarande ett problem. En tredjedel av de vuxna
rapporterade ”berusningsdrickande minst en gång under den senaste månaden, och mer än en femtedel
av ungdomarna i åldern 15 år uppgav att de har varit berusade mer än en gång i sitt liv.
Mer än en av sex vuxna är feta i EU-länderna, och det finns stora socioekonomiska skillnader
i övervikt och fetma.
Andelen fetma bland vuxna fortsätter att öka i de flesta EU-länder, och mer än en av sex vuxna är feta
i EU. Fetma är också en erkänd riskfaktor för komplikationer till följd av covid-19. Det finns stora
socioekonomiska ojämlikheter i övervikt och fetma, vilket ofta börjar i tidig ålder. Övervikt och fetma
bland barn är till exempel ungefär två gånger högre bland dem som lever i familjer med lägst inkomst
jämfört med dem som bor i familjer med högst inkomst.

Säkerställa likvärdig och effektiv tillgång till vård för hela befolkningen
De flesta EU-länder har uppnått allmän täckning för bastjänster inom hälso- och sjukvården,
vilket är avgörande för att hantera covid-19-pandemin på ett effektivt sätt. Omfattningen av
ingående tjänster och graden av kostnadsdelning varierar dock avsevärt. Den faktiska
tillgången till olika typer av vård kan också begränsas på grund av brist på hälso- och
sjukvårdspersonal, långa väntetider eller långa resor till närmaste vårdenhet.
Endast en liten andel av befolkningen rapporterade otillfredsställt behov av hälso- och sjukvård
i de flesta EU-länder under 2018. Denna andel var dock nästan fem gånger högre bland
låginkomsthushåll än höginkomsthushåll i EU som helhet. Dessutom kan hälso- och
sjukvårdstjänsternas tillgänglighet begränsas när de innebär höga patientavgifter. I genomsnitt
betalas ungefär en femtedel av alla hälso- och sjukvårdsutgifter i EU-länderna av hushållen,

men denna andel är större än en tredjedel i Lettland, Bulgarien, Grekland och Malta. I
allmänhet har de länder som har en högre andel utgifter betalda av hushåll också en större
andel av befolkningen som drabbas av katastrofala patientavgifter för hälso- och
sjukvårdstjänster, särskilt bland låginkomsttagare.
Covid-19-pandemin belyste bristen på hälso- och sjukvårdspersonal i många länder och
behovet av mekanismer för att snabbt mobilisera mänskliga resurser i kristider
Även om antalet läkare och sjuksköterskor har ökat under det senaste årtiondet i nästan alla EU-länder
kvarstår brister i många länder. Dessa brister kastades i skarp lindring under covid-19-pandemin, då
hälso- och sjukvårdspersonal sattes under hård press. Många länder har strävat efter att snabbt
mobilisera ytterligare personal, ofta genom att återkalla inaktiv och pensionerad vårdpersonal och
mobilisera studenter som närmar sig slutet på sina studier i medicinsk utbildning,
sjuksköterskeutbildning och annan hälso- och sjukvårdsutbildning. Vissa länder kunde också omplacera
en del av personalen från mindre drabbade regioner till dem som drabbats hårdast. Krisen belyser också
behovet av att skapa ytterligare reservkapacitet som snabbt kan mobiliseras.
Väntetiderna för elektiv kirurgi kommer sannolikt att öka ytterligare efter covid-19-pandemin.
Långa väntetider för hälso- och sjukvård som elektiv kirurgi har länge varit ett problem i många EUländer. Redan före covid-19-pandemin ökade väntetiderna för elektiv kirurgi i många länder, eftersom
efterfrågan på kirurgi ökade snabbare än tillgången. Dessa väntetider kommer sannolikt att öka
ytterligare på kort sikt i flera länder eftersom många åtgärder sköts upp under pandemin. Länder som
Danmark och Ungern har lyckats uppnå varaktiga minskningar av väntetiderna för många elektiva hälsooch sjukvårdstjänster vanligtvis genom att, kombinera vissa insatser på utbudssidan och efterfrågesidan
tillsammans med en regelbunden övervakning av framstegen.

Övervakning och förbättring av hälsotillståndet I EU
I Health at a Glance: Europa 2020 -rapporten är resultatet av det pågående nära samarbetet mellan
OECD och Europeiska kommissionen för att förbättra den landsspecifika och EU-omfattande kunskapen
om hälsofrågor som en del av kommissionens cykel ”State of Helath in the EU ”.

Europeiska kommissionen inledde processen ”State of Heath in the EU” i form av en cykel under
2016 för att hjälpa EU-länderna att förbättra medborgarnas hälsa och deras hälso- och
sjukvårdssystem. I Health at a Glance: Europe-rapporten är den första produkten inom ramen för
den två-åriga cykeln och presenterar varje år med ett jämnt årtal jämförande analyser och
uttömmande information som kan användas för att identifiera både styrkor och möjligheter till
förbättringar i hälso- och sjukvårdssystemen.
Den andra etappen i cykeln är de landsspecifika hälsoprofilerna för alla EU-länder. Nästa utgåva
av dessa profiler offentliggörs under 2021 i samarbete med Europeiska observationsorganet för
hälso- och sjukvård, och kommer att lyfta fram varje lands särskilda förhållanden och
utmaningarna. En kompletterande rapport från Europeiska kommissionen åtföljer offentliggörandet
av profilerna. Det sista steget i cykeln är en rad frivilliga utbyten med medlemsstaterna. Dessa
utgör en möjlighet att mer ingående diskutera vissa utmaningar och möjliga politiska lösningar.
Mer information hittar du här: ec.europa.eu/health/state_sv

