
 
 
Pressemeddelelse 
 
Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv 
 
Det danske sundhedsvæsen klarer sig godt internationalt på en række områder. Aktivite-
ten er meget høj i den danske sundhedssektor, og dødelighed for hjertekarsygdomme er 
blandt de laveste i verden. Væksten i middellevetiden er høj og vi haler ind på de øvrige 
EU og OECD lande på dette område 
 
Det fremgår af rapporten Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv, som 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udgiver i dag. I rapporten sammenlignes 
Danmark med en række nordeuropæiske lande på centrale områder indenfor sundheds-
sektoren.  
 
De internationale sammenligninger af kvaliteten i behandlingen viser, at Danmark enten 
er på niveau eller bedre end vores nabolande. Dette gælder både for kvaliteten i behand-
lingen af hjerte-karsygdomme og kræft. 
 
Særligt for kræft viser rapporten, at der på trods af en positiv udvikling stadig er relativt 
mange danskere, der får kræft, og at der også er forholdsvis mange, der dør af kræft. 
Danmark klarer sig dog godt, når der sammenlignes i forhold til, hvor mange kræftram-
te der overlever sygdommen. 
 
Danskerne levede i 2006 gennemsnitligt 78,4 år, og det er ca. et halv år kortere end 
OECD-landenes borgere generelt. Det går dog i den rigtige retning. Siden 1996 har dan-
skerne oplevet en fremgang på 2,7 år i middellevetid, og den overgår de fleste andre 
landes.  
 
Den lavere middellevetid kan bl.a. forklares med danskernes livsstil. Trods et fald i an-
tallet af rygere i Danmark, ligger vi stadig højt, når der sammenlignes med vores nabo-
lande. Alkoholforbruget ligger ligeledes højt og har været nogenlunde konstant de sene-
ste 10 år. Som I resten af verden bliver der flere og flere overvægtige i Danmark, men 
på dette område ligger vi dog lavere end gennemsnittet for både EU og OECD.  
 
- Heldigvis går det i den rigtige retning, danskerne lever længere og flere danskere over-
lever kræft. Men der er en grund til, at regeringen har nedsat en Forebyggelseskommis-
sion, og at der er indgået en aftale med Danske Regioner om de nye pakkeforløb for 
kræftbehandling. Disse og andre initiativer skal sikre, at vi får sat yderligere skub i den 
positive tendens og når vores mål om et sundhedsvæsen i verdensklasse, udtaler mini-
ster for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen. 
 


