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1. Indledning og sammenfatning1 

Sundhedsforsikringer giver adgang til hurtigere behandling på privathospitaler. 

Dermed har de forsikrede med behov for visse typer af behandlinger mulighed 

for at undgå lange ventetider og komme hurtigere tilbage i arbejde. Derudover 

kan de præventive elementer – så som fysioterapi, kiropraktik og psykologhjælp 

– i sundhedsforsikringerne forebygge lette såvel som alvorlige lidelser, som po-

tentielt kan betyde langvarigt sygefravær for den ansatte.  

Forsikring & Pension offentliggjorde i 2010 en rapport, der kvantificerede disse 

effekter med baggrund i individdata fra administrative registre og forsikringssel-

skaber samt belyste konsekvenserne for de offentlige finanser. Nærværende 

rapport ligger i forlængelse af denne rapport, men adskiller sig dog på væsentli-

ge punkter:  

 Datagrundlaget er blevet betydeligt forbedret, da det har været muligt 

for endnu flere selskaber at levere data, så vi har informationer om i alt 

knap 90 pct. af de sundhedsforsikrede i Danmark for perioden 2008-10. 

Som noget nyt har alle på nær ét selskab kunne levere data for skades-

anmeldelser og udbetalte erstatninger.  

 Hovedresultatet i denne rapport – sundhedsforsikringers betydning for 

det langvarige sygefravær – er fundet ud fra to uafhængige tilgange. 

Den første er effekten af overhovedet at have en sundhedsforsikring, 

hvor kontrolgruppen er sammenlignelige uforsikrede. Den anden er ef-

fekten af at bruge sin forsikring. Enten til en operation på et privathospi-

tal, hvor kontrolgruppen er henvist til at bruge de offentlige tilbud, eller 

til forebyggende behandling. 

 Landspatientregisteret er brugt til at identificere patienter, der modtager 

en operation på privathospital finansieret af en sundhedsforsikring. Det 

langvarige sygefravær for disse patienter sammenholdes med sammen-

lignelige patienter, der har modtaget en tilsvarende operation i offentlig 

regi.  

 Ud over effekten for de offentlige finanser er der også beregnet en sam-

fundsøkonomisk gevinst ved kortere sygefravær.  

Analyserne i denne rapport viser, at: 

 Den samlede gennemsnitlige effekt ved at have en sundhedsforsikring er 

0,9 uge kortere langvarigt sygefravær2 i perioden 2008-2011. Dette sva-

rer til en årlig effekt på godt 1 sygedag pr. sundhedsforsikrede. 

 I en nyligt offentliggjort analyse fra Syddansk Universitet findes den fo-

rebyggende effekt ved sundhedsforsikringer som en reduktion på op til 

21 pct. i andelen af personer med langvarigt sygefravær. Omregnet til 

længden af sygefraværet svarer det til knap en halv dag kortere syge-

fravær om året pr. sundhedsforsikrede. 

 Den hurtigere behandling, som de forsikrede kan få på privathospitaler, 

betyder for udvalgte operationer mellem 2,7 og 15,3 ugers kortere lang-

                                                

1 Kjeld Møller Pedersen, Morten Saaby Pedersen, Søren Leth Petersen, Jacob Nielsen 
Arendt, Jacob Kjellberg, Mia Amalie Holstein og Jan V. Hansen takkes for kommentarer til 
et tidligere udkast af rapporten, der efterfølgende blev ændret på en række væsentlige 
punkter. Det er selvfølgelig alene os, der har ansvaret for den endelige rapport samt even-
tuelle fejl og mangler. 
2 Defineret som sygefravær over 3 uger. 
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varigt sygefravær for de forsikrede, der modtager en forsikringsbetalt 

operation. Fordelt ud på alle de forsikrede betyder det en reduktion i sy-

gefraværet på knap en halv dag pr. forsikrede. 

 Hovedresultatet – 1 dag kortere sygefravær pr. forsikrede – findes der-

for som resultatet af to uafhængige tilgange: effekten betinget på at ha-

ve en sundhedsforsikring og summen af at bruge sin sundhedsforsikring 

til henholdsvis forebyggelse og operationer. 

 Effekten af sundhedsforsikringer er markant større for grundskoleud-

dannede og personer, der tilhørte det laveste indkomstkvartil i 2007, 

end for grupper med længere uddannelse og højere indkomst. 

 Det offentlige sparer årligt godt 590 mio. kr. i udgifter til sygedagpenge 

som følge af sundhedsforsikringernes effekt på det langvarige sygefra-

vær. Hvis sundhedsforsikringerne desuden aflaster ventelisterne til de 

offentlige hospitaler, vil sygefraværet blandt de uforsikrede ligeledes 

forkortes, og besparelsen vil blive endnu større. 

 Den samfundsøkonomiske gevinst på grund af sundhedsforsikringernes 

effekt på sygefraværet er 1,5 mia. kr. i øget produktion målt ved de for-

sikredes løn. I det omfang, at sundhedsforsikringer også påvirker det 

korte sygefravær, vil den samfundsøkonomiske gevinst af sundhedsfor-

sikringer være endnu højere. 

Rapporten er bygget op på følgende vis: Afsnit 2 gennemgår den relaterede 

nordiske litteratur om sundhedsforsikringer med fokus på ordningernes betyd-

ning for sygefraværet. Afsnit 3 diskuterer de teoretiske sammenhænge mellem 

sundhedsforsikringer og det langvarige sygefravær. I afsnit 4 præsenteres data-

grundlaget samt en deskriptiv analyse af karakteristika for det konsoliderede da-

tasæt. Efterfølgende gennemgår afsnit 5 den empiriske strategi, inden afsnit 6 

præsenterer estimationsresultaterne af sundhedsforsikringernes effekt på det 

langvarige sygefravær. Afslutningsvis diskuterer afsnit 7 resultaterne af analy-

sen samt implikationerne heraf. 

 

2. Gennemgang af relaterede undersøgelser 

Dette afsnit vil kort gennemgå de tidligere empiriske studier om sundhedsforsik-

ringer og deres effekt på henholdsvis langvarigt sygefravær og ventetiderne til 

operation i det offentlige sygehusvæsen. Disse omfatter blandt andet Forsikring 

& Pension (2010), Tegle Jansson & Partners (2008), Pedersen (2011), Søgaard 

m.fl. (2011) samt Pedersen og Arendt (2012).3  

Forsikring & Pension (2010) undersøger sundhedsforsikringers effekt på det 

langvarige sygefravær i Danmark. Dette var den første undersøgelse til at be-

nytte registeroplysninger om de sundhedsforsikrede i Danmark. Resultaterne vi-

ste, at sundhedsforsikrede har en mindre sandsynlighed for at blive langvarigt 

syge. Ligeledes er de forsikrede 1 dag korterede (langvarigt) syge i kortere tid 

end de uforsikrede. Samlet viste resultaterne, at det offentlige sparer 800 mio. 

kr. i udgifter til sygedagpenge på grund af de private sundhedsforsikringer. 

Tegle Jansson & Partners (2008) undersøger sammenhængen mellem virksom-

hedens brug af forskellige sundhedsordninger – herunder sundhedsforsikringer - 

                                                

3 Ud over de nævnte rapporter findes også en række danske bidrag af mere beskrivende 
karakter. 
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og langvarigt sygefravær4 i Sverige. Analysen er lavet på virksomhedsniveau og 

baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse. Her blev 470 virksomheder, som 

er medlemmer af brancheorganisationen for enten fødevarevirksomheder, byg-

geindustrien eller transportbranchen og har mellem 30-499 ansatte, bl.a. spurgt 

om, hvorvidt de har tegnet en sundhedsforsikring for deres ansatte. Resultatet 

af undersøgelsen viser, at hvis en virksomhed har tegnet sundhedsforsikringer 

for samtlige medarbejdere, reduceres sygefraværet (som pct. af den samlede 

arbejdstid) med 20 pct. Effekten af at være sundhedsforsikret er fundet i en li-

neær regressionsmodel, hvor der kontrolleres for køn, alder, region, branche 

samt antal medarbejdere i virksomheden.  

Søgaard m.fl. (2011) har som de første i Norden undersøgt, om sundhedsforsik-

ringer er med til at aflaste ventelisterne på de offentlige sygehuse. Til brug for 

undersøgelsen er der brugt detaljerede registerdata til identifikation af de forsik-

rede i 2007, det historiske forbrug af offentligt finansierede sundhedsydelser 

samt andre baggrundskarakteristika fra Danmarks Statistiks registre. Hypotesen 

om, at sundhedsforsikringer er med til at reducere ventelisterne til offentlige 

hospitaler undersøges ved at se på, hvorvidt forsikrede har et mindre forbrug af 

offentlige sundhedsydelser end tilsvarende uforsikrede. Konklusionen i rapporten 

er, at det at have en sundhedsforsikring er forbundet med et reduceret forbrug 

af offentligt finansierede sygehusydelser på 385 kr. pr. person pr. år. Med om-

kring 800.000 sundhedsforsikrede i 2007 betyder det knap 300 mio. i sparede 

årlige offentlige sundhedsydelser. Hvis der ses på specifikke diagnoser, reduce-

rer sundhedsforsikringer forbruget af offentligt finansierede sundhedsydelser in-

den for fx lidelser i bevægeapparatet med 13 pct.  

I Pedersen (2011) benyttes data fra to spørgerskemaundersøgelser fra hen-

holdsvis 2009 og 2010. Den første spørgerskemaundersøgelse var rettet mod 

hele den danske befolkning i alderen 18-74 år og fokuserede primært på sund-

hedsforsikringsstatus, risikoaversion, brug af offentlige sundhedsydelser samt 

sygefravær. Den efterfølgende undersøgelse omfatter kun personer i beskæfti-

gelse og belyste typer og varigheder af sygefravær samt arbejdsforhold. Flere 

spørgsmål er identiske i de to undersøgelser. Fælles for dem begge er, at alle 

variable er selvrapporteret herunder sundhedsforsikringsstatus og sygefravær. 

Data viser, at sundhedsforsikringer umiddelbart ingen signifikant effekt har på 

sygefraværet. Der er brugt tre forskellige økonometriske modeller til at bekræfte 

den manglende effekt af sundhedsforsikringer.5  

I en analyse fra 2012 undersøger Morten Saaby Pedersen og Jacob Nielsen 

Arendt fra Syddansk Universitet, hvorvidt sundhedsordninger med forebyggende 

elementer men uden operationsdækning reducerer de offentlige udgifter til fx 

sygedagpenge. Her finder de en markant forebyggende effekt ved sundhedsord-

ningerne. Analysen tager udgangspunkt i data fra PensionDanmark og fokuserer 

på fem faggrupper, der blev omfattet af sundhedsordningen i løbet af 2006 til 

2008. I analysen benyttes en difference-in-difference model til at sammenligene 

sygefraværet før og efter sundhedsforsikringen blev tegnet, og resultatet er en 

reduktion i andelen af personer på sygedagpenge på helt op til 21 pct. for nogle 

faggrupper. Således er effekten på det kortvarige sygefravær en reduktion på 7 

pct. for VVS’ere og skorstensfejere, 11 pct. for elektrikere og 15 pct. for mejeri-

                                                

4 Langvarigt sygefravær defineres i denne rapport som sygefravær længere end 90 dage i 
løbet af en treårig periode fra 2003-5. 
5 I afsnit 5.1.2 diskuteres mulige årsager til dette resultat. 
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arbejdere. På det langvarige sygefravær (over 3 uger) er effekten en reduktion 

på 18 pct. for elektrikere og 21 pct. for mejeriarbejdere. For frisører findes des-

uden en signifikant effekt på det korte sygefravær på 11 pct., men denne effekt 

mener forfatterne at kunne forklare ud fra en allerede eksisterende negativ 

trend i sygefraværet for netop denne faggruppe. For den sidste faggruppe, fiske-

re, findes der ingen signifikante effekter på hverken det korte eller lange syge-

fravær. Analysen konkluderer, at en målrettede indsats inden for sundhed og fo-

rebyggelse ikke kun kommer de ansatte og virksomhederne til gode, men også 

sparer det offentlige for udgifter til sygedagpengeudbetalinger. 

 

3. Hvad er en sundhedsforsikring, hvordan virker den 

i princippet, og hvordan måles effekten heraf? 

I dette afsnit bliver det først beskrevet, hvad en sundhedsforsikring dækker 

over, og hvad der definerer langvarigt sygefravær. Derefter følger en diskussion 

af de mulige teoretiske sammenhænge mellem sundhedsforsikringer og sygefra-

vær, og til sidst beskrives det hvordan effekten af sundhedsforsikringer kan må-

les. 

3.1. Sundhedsforsikringer og sygefravær i Danmark 

3.1.1. Hvad er en sundhedsforsikring?  

Der udbydes forskellige typer af sundhedsforsikringer. Disse kan overordnet 

inddeles i tre kategorier: Behandlingsforsikringer, arbejdssundhedsforsikringer 

og sundheds- og forebyggelsesordninger. Behandlingsforsikringer har både ope-

rationsdækning og tilbyder fysioterapi, kiropraktik samt behandling hos psyko-

log. Arbejdssundhedsforsikringer tilbyder forebyggende behandling mod lidelser 

opstået i forbindelse med arbejdet, typisk fysioterapi, kiropraktik mv.  For en 

nærmere beskrivelse af de tre typer af forsikring se Forsikring & Pension (2010). 

Behandlingsforsikringerne er klart den mest udbudte sundhedsforsikring i Dan-

mark. I 2011 havde 79,5 pct. af de sundhedsforsikrede en behandlingsforsik-

ring, mens hhv. 18,2 pct. og 2,3 pct. havde en arbejdssundhedsforsikring eller 

en sundheds- og forebyggelsesordning, jf. Forsikring & Pension (2012).  

Der har været en kraftig udvikling i antallet af sundhedsforsikrede siden skatte-

fritagelsen af præmierne for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer blev ind-

ført i 2002.6 Således er antallet af sundhedsforsikrede steget fra knap 230.000 i 

2003 til knap 1,16 mio. i 2011. Mens erstatningsudgifterne i 2008 var en smule 

højere end bruttopræmierne, udgjorde bruttoerstatningsudgifterne i 2011 1,2 

mia. kr., mens bruttopræmierne udgjorde 1,7 mia. kr. Pr. 1.1.2012 blev skatte-

fritagelsen for behandlingsforsikringer ophævet.7 Hvordan det vil påvirke antallet 

af forsikrede, bruttopræmierne og bruttoerstatninger, er endnu ikke til at sige. 

                                                

6 Det var kun behandlingsforsikringer og arbejdssundhedsforsikringer, der var skattefrita-
get. Betingelserne, for at en behandlingsforsikring var skattefritaget, var, at den skulle 
administreres af arbejdsgiver og være et led i virksomhedens generelle personalepolitik. 
Derudover skulle den tilbydes alle medarbejdere i virksomheden, og der skulle foreligge en 
lægefaglig henvisning eller lægelig godkendelse før behandling via forsikringen.  
7 Arbejdssundhedsforsikringer er fortsat skattefritaget. 
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I tabellerne nedenfor ses top-5 for henholdsvis behandlingstyper og udførte ope-

rationer betalt via en sundhedsforsikringsordning i 2009. Det skal bemærkes, at 

data er hentet fra Landspatientregisteret (LPR), hvorfor det kun er behandlinger 

udført på hospitaler, der er medtaget. Behandlinger såsom fysioterapi, kiroprak-

tik, psykologhjælp mv. er derfor ikke medtaget. 

Tabel 1 Top-5 behandlingstyper betalt via sundhedsforsikringer, 2009 

  Behandling Antal Pct. 

1. Sundhedstjek 6.460 7,8 

2. Radiologisk undersøgelse 4.605 5,5 

3. Kontrol efter operation 3.962 4,8 

4. Gammel menisklæsion 2.988 3,6 

5. Reptur af menisk i knæled 2.541 3,1 
Kilde: Landspatientregistret, 2009 

Tabel 2 Top-5 udførte operationer betalt via sundhedsforsikringer, 2009 

  Operation Antal Pct. 

1. Delvis fjernelse af menisk 2.878 13,58 

2. Delvis fjernelse af væv i knæled 808 3,81 

3. Operation for grå stær 491 2,32 

4. Fjernelse af knoglesvults/-vækst i skulderled 421 1,99 

5. Fjernelse af ledbrusk i knæled 399 1,88 
Kilde: Landspatientregistret, 2009 

3.1.2. Sygefraværets struktur  

Det er på det langvarige sygefravær8, at man vil forvente den største effekt af 

sundhedsforsikringerne, fordi forsikringerne kan tænkes at forbygge sygdom, 

således at man helt slipper for sygefravær. Dette vil fx være tilfældet, hvis be-

søg hos kiropraktor eller fysioterapeut i rette tid kan forhindre en mild skade i at 

udvikle sig til en alvorlig og invaliderende skade. Derudover giver sundhedsfor-

sikringerne mulighed for hurtigere behandling på privathospitalerne, hvilket kan 

forventes at forkorte et eventuelt langvarigt sygefravær.  

Det langvarige sygefravær stod for en væsentlig del af sygedagene i 2010, jf. 

Figur 1. Således var knap 40 pct. af alle sygedagene fra forløb, der varede læn-

gere end 3 uger.  

                                                

8 Defineret som i Sygedagpengeloven, dvs. alt sygefravær over 21 dage er langtidsfravær. 
Den 2.1.2012 trådte ny lovgivning i kræft, der forlænger arbejdsgiverperioden fra 21 til 30 
dage. 
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Figur 1 Fordeling af sygefraværsdage, 2010 

 

Kilde: Fraværsstatistik 2010, DA (2011) 

Derudover kan der også være en effekt af sundhedsforsikringer på det kortvari-

ge sygefravær under 3 uger. Den effekt kan vi ikke måle i denne analyse, da vi i 

datakilderne er begrænset til sygefravær, der har varet mere end 3 uger, jf. af-

snit 4.2. 

3.2. Sundhedsforsikringers forventede effekt på langvarigt sygefravær 

Sundhedsforsikringer kan påvirke det langvarige sygefravær gennem to supple-

rende hypoteser: 

- Forebyggelse: Sandsynligheden for at ende i et sygdomsforløb, der varer 

længere end 3 uger, er mindre for sundhedsforsikrede end for uforsikre-

de. De fleste typer af sundhedsforsikringer giver adgang til bl.a. fysiote-

rapeut, kiropraktor og psykolog, hvilket kan være med til at forebygge 

lette såvel som alvorlige og invaliderende skader. Derudover kan den 

hurtigere behandling, man får adgang til via sundhedsforsikringen, bety-

de, at sygdomsforløb, der ellers ville vare over 3 uger, varer mindre end 

3 uger eller helt undgås.  

- Hurtigere behandling: Givet, at en person bliver langvarig syg, vil de 

sundhedsforsikrede have et kortere sygdomsforløb end uforsikrede. Den 

kortere ventetid i det private hospitalsvæsen betyder, at forsikrede 

kommer hurtigere tilbage i arbejde efter langvarig sygdom i forbindelse 

med operationskrævende lidelser. 

For at sundhedsforsikringerne kan have en effekt på grund af hurtigere behand-

ling på privathospitaler kræves det, at den tid, man skal vente på en given ope-

ration på et privathospital, er kortere end ventetiden på samme operation på et 

offentligt hospital. Hvis ventetiden var lige lang på private og offentlige hospita-

ler, vil der udelukkende være en eventuel forebyggende effekt af sundhedsfor-

sikringer.  
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Dette kan illustreres med et par eksempler, jf. Tabel 3. Fx er den forventede 

ventetid til behandling af en meniskskade i 2012 17,4 uger på offentlige hospita-

ler, mens ventetiden kun er 2,9 uger på privathospitaler. Således er ventetiden 

på de offentlige hospitaler til behandling af meniskskader i gennemsnit 14,5 

uger længere end på private hospitaler.  

Tabel 3 Forventede gennemsnitlige ventetider til behandling, 2012 

    
Første  

undersøgelse 

Undersøgelse 
og behandling 

ved indlæggelse I alt 

Menisk Offentligt 8,6 8,8 17,4 

Privat 1,0 1,9 2,9 
Diskusprolaps Offentligt 5,7 1,7 7,4 

Privat 1,5 1,0 2,5 
Lyskebrok Offentligt 5,4 13,9 19,5 

Privat 1,2 2,7 3,9 
Galdesten Offentligt 5,6 10,1 15,7 

Privat 1,2 2,6 3,8 
Grå stær Offentligt 23,6 14,6 38,2 

Privat 1,3 2,0 3,3 
Kilde: www.venteinfo.dk 

Hvis der udelukkende ses på sygefraværet over 3 uger, er den maksimale effekt 

af at have en sundhedsforsikring altså gennemsnitligt 11,5 uger.9 Hvis det fore-

byggende element i en sundhedsforsikring betyder, at en person helt undgår en 

skadet menisk, kan det sparede antal uger med langvarig sygdom for denne 

person være længere end de 14,5 uger.10 

3.3. Faktorer der kan påvirke målingen af effekten ved sundhedsforsik-

ringer  

Sammenhængen mellem sundhedsforsikringer og sygefravær kan være påvirket 

af flere forskellige effekter. Først og fremmest må det forventes, at hurtigere 

behandling i form af kortere ventetider alt andet lige forkorter et eventuelt syge-

fravær.11 Da sundhedsforsikringer giver adgang til behandling på privathospita-

ler, som oftest har kortere ventelister end på de offentlige hospitaler, jf. Tabel 3, 

må dette nødvendigvis bidrage til et kortere sygefravær.12 Desuden kan de fore-

byggende elementer i sundhedsforsikringerne såsom fysioterapi, kiropraktik, 

massage, psykologhjælp mm. ligeledes forventes at forebygge lidelser, der po-

tentielt medfører sygefravær. Det er selvfølgelig klart, at det at have en sund-

hedsforsikring ikke i sig selv har en effekt på det langvarige sygefravær. Det 

kræves, at forsikringen bruges, før der kan forventes en effekt heraf. 

Sundhedsforsikringer kan tilskynde til et øget forbrug af sundhedsydelser – også 

kaldet moral hazard adfærd. Moral hazard opstår, når adfærden blandt de sund-

                                                

9 Dette bygger på en antagelse om, at personen er fuldt uarbejdsdygtig i hele sygdomspe-
rioden, hvilket formentlig vil være rigtigt i de fleste tilfælde, men selvfølgelig ikke i alle. 
10 Hvis der går noget tid, inden en person bliver diagnosticeret med menisk problemer, og 
personen er sygemeldt i denne periode, vil en person, der helt undgår menisk skadenpå 
grund af sundhedsforsikringen, spare yderligere uger med sygdom. 
11 Såfremt det antages, at personen også er syg, mens han eller hun venter på behand-
ling. 
12 Samtidig må det forventes, at behandling af de sundhedsforsikrede på privathospita-
lerne aflaster ventelisterne på de offentlige hospitaler, hvorfor sygefraværet for patienter-
ne her også forkortes i et vist omfang (spill-over effekter). 
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hedsforsikrede ændrer sig, fordi de ikke længere selv er pålagt de fulde omkost-

ninger forbundet med forbruget af sundhedsydelser. Det er her relevant at 

snakke om to typer af adfærdsændringer. For det første kan det tænkes, at nog-

le sundhedsforsikrede vil tillægge sig en mere risikobetonet adfærd i den for-

stand, at sundhedsfremmende og -forbyggende tiltag negligeres. Dette kan i 

yderste konsekvens betyde, at et eventuelt sygdomsforløb bliver mere omfat-

tende, end hvis den forsikrede havde passet bedre på sig selv. Den anden type 

adfærdsændring relaterer sig til tidspunktet efter sygdommen har ramt, hvor 

sundhedsforsikringerne kan lede til et øget samlet forbrug af sundhedsydelser 

sammenlignet med en situation uden sundhedsforsikringer. Et øget forbrug af 

sundhedsydelser resulterer derfor ikke nødvendigvis i kortere sygefravær. I 

Danmark er denne effekt søgt begrænset ved, at behandling finansieret af en 

sundhedsforsikring kræver lægefaglig henvisning eller godkendelse. 

Omvendt kan det tænkes, at de sundhedsforsikrede har en større sundhedskapi-

tal end uforsikrede personer. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis de perso-

ner, der lader sig forsikre, er mere risikoaverse, og derfor også selv investerer 

mere i deres sundhed ved fx at spise sundt og dyrke motion. Desuden kan de 

virksomheder, der tilbyder deres ansatte sundhedsforsikringer også tilbyde an-

dre sundhedstilbud i form af frugtordning, motion på arbejdspladsen mv. sam-

menlignet med virksomheder, der ikke tilbyder sundhedsforsikringer. Dette vil 

ligeledes bidrage til en øget sundhedskapital blandt de sundhedsforsikrede. Den 

øgede sundhedskapital kan betyde, at de sundhedsforsikrede har en bedre evne 

til at restituere, hvormed et eventuelt sygefravær forkortes. Dette overvurderer 

effekten af sundhedsforsikringer. 

Skattefritagelsen af sundhedsforsikringer – som var gældende fra 2002 til ud-

gangen af 2011 – var betinget af, at virksomheden tilbød sundhedsforsikringer 

til alle medarbejdere. Dette er med til at udligne forskelle mellem forsikrede og 

uforsikrede, men der kan stadig være forskel på, hvilke typer af medarbejdere 

der søger ansættelse hos virksomheder med sundhedsforsikringer og hvilke 

medarbejdere, disse virksomheder ansætter. 

Forskelle i virksomhedernes generelle sundhedsprofil herunder, hvorvidt de til-

byder andre sundhedstilbud (sund kantinemad, frugtordning, motion på arbejdet 

mv.), arbejdsmiljøet og fraværspolitik kan tænkes at have betydning for, hvilke 

typer medarbejdere der søger ansættelse hos ”sunde” virksomheder, og ligele-

des hvilke typer af medarbejdere en ”sund” virksomhed ansætter. Hvis sunde, 

raske medarbejdere og virksomheder, der tilbyder sundhedsforsikringer mv., 

søger hinanden, vil effekten af sundhedsforsikringer på sygefraværet blive over-

vurderet. Omvendt hvis medarbejdere med en usund livsstil og et ringere hel-

bred ansøger og ansættes hyppigere hos virksomheder, der tilbyder sundheds-

forsikringer mv., vil effekten af sundhedsforsikringer blive undervurderet.1314 

Det er derfor vigtigt så vidt muligt at tage højde for medarbejdernes helbred og 

virksomhedens generelle sundhedsprofil, jf. afsnit 4.2. 

 

                                                

13 Såfremt det gælder, at sunde medarbejdere har kortere sygefravær, og usunde medar-
bejdere har længere sygefravær. 
14 Denne problemstilling relaterer sig til teorien om asymmetrisk information, idet den an-
satte ligger inde med oplysninger om eget helbred, som er skjulte for arbejdsgiver såvel 
som forsikringsselskabet.  
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4. Præsentation af datagrundlag 

I dette afsnit bliver data til den empiriske analyse beskrevet. Først beskrives de 

detaljerede data for sundhedsforsikringsstatus leveret af forsikringsselskaberne 

og alle de muligheder – men også begrænsninger – der ligger deri. Dernæst be-

skrives det supplerende data hentet fra Danmarks Statistiks registre samt even-

tuelle kilder til selektion. Til sidst beskrives det konsoliderede datasæt. 

4.1. Unikke data om sundhedsforsikringsstatus 

Oplysninger om personer med en sundhedsforsikring er indsamlet fra størstede-

len af de forsikringsselskaber, der udbyder sundhedsforsikringer på det danske 

marked. Således har 88 pct. af det samlede marked for sundhedsforsikringer le-

veret data. I den tidligere rapport, Forsikring & Pensions (2010), indgik tal for 

65 pct. af det samlede marked. Selskaberne har indberettet data om deres be-

stand af sundhedsforsikrede samt eventuelle skadesanmeldelser i årene 2008, 

2009 og 2010. Skadesanmeldelserne indeholder oplysninger om diagnosen i for-

bindelse med skaden samt en indikationsvariabel for, om der er blevet foretaget 

operation eller ej.  

Udover at datagrundlaget er blevet væsentlig større end i Forsikring & Pension 

(2010) – både i form af et øget antal observationer og data for flere år – giver 

de supplerende oplysninger om skadesanmeldelser og udbetalte erstatninger 

også langt bedre mulighed for at analysere effekten af sundhedsforsikringer. For 

eksempel giver variablen for udbetalte erstatninger mulighed for at betinge på, 

hvorvidt forsikringen er blevet brugt eller ej, ligesom diagnosevariablen i forbin-

delse med skadesanmeldelsen gør det mulig at udføre supplerende delanalyser 

for specifikke diagnoser.  

Panelstrukturen i data giver umiddelbart mulighed for at benytte empiriske me-

toder, der formår at udnytte informationen om ændring i forsikringsstatus over 

tid. En simpel model, der kan benyttes hertil, kunne for eksempel være en fixed 

effect model. Dog er der visse begrænsninger i data, der betyder, at dette ikke 

er muligt. Selvom vi nu har data for tre på hinanden følgende år, er dette ikke et 

særligt stort paneldatasæt. Derudover er den pågældende periode et tidspunkt, 

hvor udviklingen i antallet af sundhedsforsikringer har ramt en form for ”steady 

state”, hvor bestanden af forsikrede er nogenlunde konstant. Det betyder, at der 

ikke er nok skift (personer der tegner/aftegner forsikringer) i data til at identifi-

cere en effekt. Dette kaldes også within variation og er en nødvendig egenskab 

ved data i en fixed effect estimation. Ligeledes er der ikke variation nok i out-

come variablen – der måler længden af sygefravær – idet denne for de fleste, 

ca. 80 pct., vil være lig nul (intet langvarigt sygefravær). 

Oplysninger om forsikringsstatus inkluderes som en af de forklarende variable i 

regressionerne og er defineret som forsikret/ej forsikret. 

4.2. Variable og selektion 

Den afhængige variabel i den empiriske analyse er antal uger med langvarigt 

sygefravær – dvs. mere end 3 ugers sammenhængende sygefravær – i perioden 

2008-11. Selvom vi ikke har oplysninger om forsikringsstatus i 2011, kan det 

med rimelighed antages, at denne for de flestes vedkommende er uændret fra 

2010 til 2011, idet der ikke sker nogen videre udvikling i forsikringsbestanden i 
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perioden. Når man har været syg i mere end 3 uger, er det oftest også det tids-

punkt, hvor man er berettiget til sygedagpenge.15 Oplysninger om antal uger på 

sygedagpenge stammer fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register indehol-

dende alle offentlige overførselsindkomster. Kun sygefravær af minimum tre 

ugers varighed vil derfor fremgå af data16, med mindre virksomheden har tegnet 

en sygedagpengeforsikring, der giver mulighed for refusion af sygedagpenge al-

lerede efter 1. sygedag. Denne type forsikring er dog kun mulig at tegne for 

mindre private virksomheder, hvis lønudgifter ikke overstiger 6,7 mio. kr. (i 

2011), og det er derfor langt fra alle, der får tidlig refusion. For at ligestille alle 

sygedagpengeforløb for virksomheder, der får refusion efter 3 uger, og virksom-

heder, der får tidligere refusion, trækker vi 3 uger fra alle sygedagpengeforløb 

og kigger dermed kun på det langvarige sygefravær over 3 uger. Der dannes et 

nyt forløb, hver gang en person har været langvarigt syg.17  

Denne datakonstruktion må imidlertid resultere i en undervurdering af de even-

tuelle effekter, idet i) der ses bort fra effekter, der udspiller sig tidligere end 3 

ugers sygefravær, og ii) de effekter, der måtte udspille sig som forkortede for-

løb, er en undervurdering af den sande forkortelse, fordi der kun tages højde for 

forkortelse ned til 3 uger. 

De individspecifikke kontrolvariable i den empiriske analyse er primært hentet 

fra Danmarks Statistiks registre. Herfra stammer oplysninger om køn, alder, et-

nicitet, boligform, indkomst, civilstand, højeste fuldførte uddannelse, socioøko-

nomisk status samt branche. Derudover hentes oplysninger om, hvorvidt perso-

nen arbejder i en virksomhed med mere end 10 ansatte. Oplysninger om ind-

komst, branche og socioøkonomisk status er fra 2007, da disse variable kan væ-

re korreleret med, hvorvidt man har en sundhedsforsikring eller ej i 2008-2010. 

De resterende variable er fra det seneste tilgængelige år (enten 2009 eller 

2010). Dertil hentes oplysninger fra sygehusbenyttelsesregisteret for perioden 

2002-2007 om antal besøg hos praktiserende læge og speciallæge samt antal 

hospitalsindlæggelser. Ligeledes hentes oplysninger om, hvorvidt personen er 

blevet diagnosticeret med en alvorlig eller meget alvorlig diagnose i perioden 

2002-7. En opdeling af alvorlige og meget alvorlige diagnoser kan findes i Bilag 

9.1. Disse helbredsindikatorer er ligeledes medtaget fra årene før forsikringen 

tegnes, idet det må forventes, at sundhedsforsikringsstatus vil være korreleret 

med den samtidige helbredstilstand, mere herom i afsnit 5.2. De benyttede vari-

able måler individernes forbrug af sundhedsydelser snarere end deres egentlige 

helbredstilstand. Men da det ikke er muligt at observere den enkeltes faktiske 

sundhedstilstand, er helbredsindikatorerne en god proxy herfor. 

Andre relevante karakteristika, der ikke umiddelbart kan observeres, er karakte-

ristika for de virksomheder, der tilbyder/ikke tilbyder sundhedsforsikringer til 

deres ansatte. Jævnfør diskussionen i afsnit 3.3 om virksomhedernes sundheds-

profil og hvilke medarbejdere, der tiltrækkes heraf, kan selektion finde sted bå-

de hos medarbejderen (forsikringstageren) og hos virksomheden. 

                                                

15 Det er dog muligt for mindre virksomheder at forsikre sig mod sygdom blandt de ansat-
te af kortere varighed end 3 uger. 
16 Når der sker refusion af sygedagpenge efter den 3. uges fravær, tilbageskrives forløbet i 
DREAM-registret, således at fx 4 ugers sygefravær står anført med alle 4 uger og ikke kun 
1 uge – den 4. uge, hvor refusion reelt er sket. 
17 En person kan således have flere sygdomsforløb. 
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Andre typer selektion kan som nævnt være, at de sundhedsforsikrede har en 

større sundhedskapital end de uforsikrede eller at de sundhedsforsikrede udviser 

moral hazard adfærd, jf. afsnit 3.3. Desuden kan det give skæve estimater, at 

data for de sundhedsforsikrede ikke dækker hele markedet. Dermed vil der i 

kontrolgruppen – gruppen af uforsikrede – findes personer, der rent faktisk har 

en sundhedsforsikring. Dette vil trække i retning af, at effekten af at have en 

sundhedsforsikring enten undervurderes eller helt udebliver. 

Tabel 4 Oversigt over typer af mulig bias 

Kilde til bias                
Effekten undervurde-
res(÷) /overvurderes(+) 

Data 

Manglende data for 10 pct. af 
de forsikrede 

÷ 

Kun muligt at observere syge-
fravær over 3 uger 

÷ 

Manglende informa-
tion om uobserver-
bare karakteristika 

Virksomhedskarakteristika +/÷ 

Asymmetrisk information ÷ 

Adfærd blandt de 
forsikrede 

Moral hazard ÷ 

De forsikrede har større sund-
hedskapital 

+ 

Anm.: For nærmere uddybning se teksten 

Det er desværre ikke muligt at løse udfordringerne med manglende data om for-

sikringsstatus samt oplysninger om sygefravær under 3 uger. Derimod har vi 

forsøgt på bedst mulig vis at korrigere for bias i forbindelse med manglende in-

formation om uobserverbare virksomhedskarakteristika ved at medtage oplys-

ninger om branche samt en indikatorvariabel for om personerne arbejder i en 

større virksomhed (defineret som en virksomhed med over 10 ansatte). Ligele-

des er bias i forbindelse med adfærden blandt de forsikrede forsøgt korrigeret 

for ved at medtage så mange relevante personkarakteristika som muligt. 

Da det ikke er muligt at udnytte panelstrukturen i data for forsikringsstatus, jf. 

afsnit 4.1, laves datasættet om til tværsnitsdata, hvor individerne enten har haft 

en sundhedsforsikring i alle tre år (2008-10), eller ikke har haft en sundhedsfor-

sikring overhovedet i de tre år. Ved at betinge på, at forsikringsstatus er den 

samme i alle tre år, sikres det, at personen har haft en sundhedsforsikring sam-

tidig med, at der har været et eventuelt langvarigt sygeforløb i perioden. Dette 

er en forbedring ift. analysen fra 2010, hvor vi udelukkende betingede på forsik-

ringsstatus i 2007, mens vi så på sygefraværet i perioden 2007-9. Ulempen ved 

at betinge på den samme forsikringsstatus i alle tre år er, at der vil være en del 

personer, vi ikke kan have med i analysen, fordi de fx kun har været forsikret 1 

eller 2 år ud af de 3 år. Som det fremgår af afsnit 6, ændres resultaterne dog 

ikke, hvis de personer, der kun har været forsikret i 1 eller 2 år ud af de 3 år, er 

inkluderet i gruppen af uforsikrede.  

Derudover er der i det endelig datasæt kun medtaget personer, der var i be-

skæftigelse i november 2007, og samtidig var i beskæftigelse eller på sygedag-

penge i november 2008 og november 2009. I det endelige datasæt er der i alt 

446.525 sygdomsforløb for 1.622.167 unikke personer, hvoraf 460.289 var 

sundhedsforsikrede i alle tre år.  
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I sidste del af analysen ses der udelukkende på de personer, der i 2009 har 

brugt deres sundhedsforsikring til operation på et privathospital. Sygefraværet 

er i denne delanalyse fra perioden medio 2008 til medio 2010. Sundhedsstyrel-

sens Landspatientregister bruges til at identificere den gruppe blandt de uforsik-

rede, der har fået en tilsvarende operation i 2009 i det offentlige sundhedsvæ-

sen eller på et privathospital via det udvidede frie sygehusvalg.  

4.3. Deskriptiv analyse  

Den deskriptive statistik for henholdsvis alle individer i det endelige datasæt og 

udelukkende for de personer, der har været langvarigt syge i perioden 2008-11, 

kan findes i Tabel 10 og Tabel 11 i Bilag 9.2.  

I det følgende vil de væsentligste resultater fra Tabel 10 blive gengivet. Resulta-

terne ligger i god tråd med, hvad fx Forsikring & Pension (2010) og Søgaard 

m.fl. (2011) tidligere har fundet. Bemærk, at der refereres til to forskellige 

grupper af uforsikrede: de uforsikrede (som helhed) og de privatansatte uforsik-

rede. Dette skydes, at sundhedsforsikringer altovervejende tilbydes medarbej-

dere i den private sektor. Da der kan være strukturelle forskelle mellem offent-

ligt og privat ansatte, kan der ligeledes være grundlæggende forskelle mellem 

grupperne af forsikrede og uforsikrede som helhed. 

Uddannelsesniveauet adskiller sig ikke meget for hhv. de forsikrede, de uforsik-

rede og de uforsikrede privatansatte, jf. Figur 2 nedenfor. Den største gruppe af 

sundhedsforsikrede findes blandt de faglærte. Andelen med en faglært uddan-

nelse er hhv. 47 og 49 pct. for de forsikrede og de uforsikrede privatansatte, 

mens 39 pct. af de uforsikrede som helhed har en faglært uddannelse. Omvendt 

findes den relativt største andel af uforsikrede blandt personer med en mellem-

lang videregående uddannelse. Der er 23 pct. af de uforsikrede som helhed, der 

har en mellemlang videregående uddannelse, mens det kun gælder for hhv. 12 

og 9 pct. af de forsikrede og de uforsikrede privatansatte. Dette kan skyldes, at 

der er mange personer med mellemlange videregående uddannelse som fx sy-

geplejerske eller politibetjent, der arbejder i det offentlige og dermed ikke tilby-

des sundhedsforsikringer.  
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Figur 2 Uddannelsesniveauet blandt grupper med forskellig forsikrings-

status 

 

Kilde: Egne beregninger 

De forsikrede havde en markant større indkomst i 2007 end både de uforsikrede 

som helhed og de uforsikrede privatansatte jf.   
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Figur 3. Således tilhørte hele 34 pct. af de forsikrede den fjerdedel, der i 2007 

havde den største disponible indkomst. Det samme gør sig gældende for 21 pct. 

af de uforsikrede som helhed og 23 pct. af de uforsikrede privatansatte. Det er 

derimod kun 13 pct. af de forsikrede, der tilhørte den fattigste fjerdedel i 2007, 

mens det gælder for 29 pct. af de uforsikrede og 34 pct. af de uforsikrede pri-

vatansatte.18  

  

                                                

18 De uforsikrede privatansatte er noget yngre end de forsikrede i samme sektor, hvilket 
kan forklare noget af indkomstforskellene mellem forsikrede og uforsikrede privatansatte. 
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Figur 3 Indkomstfordelingen blandt grupper med forskellig forsikrings-
status 

 

Kilde: Egne beregninger 

Ses der på de forskellige helbredsindikatorer for årene 2002-07, har de forsikre-

de historisk set haft et mindre forbrug af sundhedsydelser end de uforsikrede og 

de uforsikrede privatansatte. Der er samtidig en lavere andel blandt de forsikre-

de, der er blevet diagnosticeret med en alvorlig eller meget alvorlig diagnose i 

2002-7. De forsikrede har ligeledes haft færre antal besøg hos praktiserende 

læge. Antallet af besøg hos speciallæge er dog en smule højere blandt de forsik-

rede end blandt de uforsikrede privatansatte.  

Andelen, der i perioden 2008-11 har været langvarigt syge, er 16 pct. for de 

forsikrede, mens det gælder for hhv. 22 og 20 pct. af de uforsikrede og uforsik-

rede privatansatte. De forsikrede, der har været syge, har i gennemsnit været 

langvarigt syge i knap 18 uger, mens uforsikrede i gennemsnit har været syge i 

21,5 uge og de uforsikrede privatansatte i 23,7 uge. Hvorvidt – og hvor meget 

af – denne forskel i det langvarige sygefravær, der skyldes forsikringsstatus, 

kan der først siges noget om, når der er kontrolleret for forskelle i både bag-

grundskarakteristika og de historiske helbredsfaktorer. 

 

5. Empirisk strategi 

I dette kapitel beskrives den empiriske strategi, som benyttes til at finde effek-

ten af sundhedsforsikringer. 

5.1. Den ideelle verden… 

I den ideelle verden kan både den forebyggende effekt af sundhedsforsikringer 

og effekten på grund af hurtig behandling samlet set findes ved et kontrolleret 

eksperiment. Her tildeles et tilfældigt udsnit af de beskæftigede en sundhedsfor-

sikring, hvorefter sygefraværet observeres for hhv. gruppen af forsikrede og 

gruppen af uforsikrede. Ved tilfældigt at tildele de beskæftigede sundhedsforsik-

ringer vil der ikke være nogen forskel i karakteristika før eksperimentet blandt 
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de forsikrede og uforsikrede. Hvis gruppen af forsikrede har et lavere sygefra-

vær end gruppen af uforsikrede, kan det tilskrives sundhedsforsikringer, da de 

to grupper pr. konstruktion er ens, hvad angår de øvrige karakteristika. Forskel-

len i sygefravær mellem forsikrede og uforsikrede vil da være en gennemsnitsef-

fekt for alle forsikrede, da sundhedsforsikringer ikke påvirker sygefraværet for 

de personer, der ikke har brugt den.  

Hvis man i den ideelle verden kun vil se på effekten af sundhedsforsikring på 

grund af hurtigere behandling på privathospitaler, kan dette også gøres ved et 

kontrolleret eksperiment. Her vil det blot være sygefraværet for de personer, 

der er blevet diagnosticeret og behandlet for fx en diskusprolaps i perioden, der 

skal sammenlignes blandt hhv. de forsikrede og uforsikrede. Her vil den fundne 

effekt udelukkende skyldes hurtigere behandling på privathospitaler. Fordelen 

ved dette er, at effekten af sundhedsforsikring nu direkte tilskrives de personer, 

der har brugt den. 

5.2. …findes desværre ikke 

Det er dog i sagens natur ikke muligt at lave et sådan kontrolleret eksperiment. 

Det vil enten være personens eget valg, om man har købt en sundhedsforsik-

ring, eller også har man en sundhedsforsikring via sit arbejde.  

For at sikre, at forskellen i sygefraværet mellem forsikrede og uforsikrede ude-

lukkende tilskrives sundhedsforsikringer, er det vigtigt, at der kontrolleres for 

individernes baggrundskarakteristika samt helbredshistorik. Dette gøres i denne 

analyse ved at inkludere de variable, der er beskrevet i afsnit 4.2. Derudover 

gøres en antagelse om, at der ikke er uobserverbare forhold, der påvirker selek-

tionen. 

Når man vil måle effekten af at have en sundhedsforsikring på sygefraværet i en 

bestemt periode, er det nødvendigt, at en del af de forklarende variable – indi-

katorer for beskæftigelse og helbred – måles et år (eller mere) før perioden, 

hvor sygefraværet observeres. Dette skyldes, at disse variable for et givet år 

kan være korreleret med, hvorvidt personen har en sundhedsforsikring i det 

samme år. For eksempel må det forventes, at hvis en sundhedsforsikring påvir-

ker det langvarige sygefravær i en given periode, vil det også påvirke helbreds-

indikatorer fra samme periode. Det kan betyde, at (noget af) den effekt, som 

sundhedsforsikringer har på det langvarige sygefravær, i stedet afspejles i hel-

bredsvariablene. Dermed synes forsikringen ikke umiddelbart at have haft nogen 

mærkbar effekt på det langvarige sygefravær, selvom det i virkeligheden kan 

være på grund af sundhedsforsikringerne, at det observerede helbred i perioden 

er bedre blandt de forsikrede. Hvis man overhovedet skal kunne forvente at fin-

de en effekt af sundhedsforsikringer, er det derfor nødvendigt, at en del af de 

forklarende variable udvælges for en periode, der ligger før den periode, hvor 

sygefraværet observeres. I Bilag 9.3 ses resultaterne af regressioner, hvor alle 

forklarende variable samt helbredsindikatorer er taget fra samme periode som 

sygefraværet. Som forventet er det med dette analysedesign ikke muligt at fin-

de en effekt af sundhedsforsikringer på det langvarige sygefravær. 19 

                                                

19 I Pedersen (2011) synes der ikke at være tage højde for vigtigheden af dateringen af 
nogle af de medtagne forklarende variable. I regressionerne benyttes variable for selvrap-
porterede, samtidige helbredstilstand. Forsikringsstatus og samtidig helbredstilstand må 
dog forventes at være korreleret, og hermed risikerer effekten af sundhedsforsikringer at 
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Der kan argumenteres for, at helbredsvariablene ideelt set bør vedrøre perioden, 

før sundhedsforsikringen overhovedet blev tegnet. Ved at inkludere helbredsin-

dikatorer fra perioden 2002-7 vil der være et antal personer, der samtidig er 

forsikret et eller flere af årene, idet der må forventes at være et stort sammen-

fald mellem forsikrede personer i fx 2007 og 2008, hvorfor ovenstående ikke 

nødvendigvis er overholdt. For at belyse, om dette har afgørende betydning for 

resultaterne, har vi også prøvet at inkludere de historiske helbredsvariable fra 

2000-2003 i stedet for.20 Dette påvirker dog ikke resultaterne i nævneværdig 

grad, jf. Bilag 9.3.  

 

6. Sundhedsforsikringers effekt på det langvarige sy-

gefravær 

6.1. Den samlede effekt betinget på forsikringsstatus 

Den samlede effekt af sundhedsforsikringer findes – efter kontrol for baggrunds-

karakteristika og historisk helbred – ved at sammenligne det langvarige sygefra-

vær i perioden 2008-11 for gruppen af forsikrede med det langvarige sygefra-

vær for gruppen af uforsikrede. 

Metoden brugt til at finde den samlede effekt af sundhedsforsikringer er 

matching, jf. boks 1. Her sammenlignes det langvarige sygefravær blandt forsik-

rede og uforsikrede, der har samme sandsynlighed for at have en sundhedsfor-

sikring. Herved sammenlignes sygefraværet for forsikrede og uforsikrede med 

samme fordeling af baggrundskarakteristika og historisk helbred. 

                                                                                                                        

blive fanget af de samtidige helbredsvariable. Det er derfor afgørende for overhovedet at 
kunne forvente at finde en effekt af sundhedsforsikringer på sygefraværet, at det er histo-
riske helbredsindikatorer – ideelt set fra tidspunktet før forsikringen tegnes – og ikke de 
samtidige, der medtages.  
20 I denne periode er den kraftige stigning i antallet af sundhedsforsikrede ikke for alvor 
sat ind endnu.  
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Afhængigt af, hvilke forklarende variable der inkluderes, er forsikrede i gennem-

snit mellem 0,9 og 1,2 uger mindre langvarigt syge end tilsvarende uforsikrede i 

den 4-årige periode, jf. Tabel 5. Denne effekt dækker både over en forebyggen-

de effekt og en effekt på grund af hurtigere behandling på private hospitaler.21  

                                                

21 I Bilag 9.4 ses regressionsresultaterne fra specifikation (5) fra Tabel 6. Ligeledes vises 
testresultater, som undersøger forskellene i baggrundskarakteristika og helbredsvariable 
efter matchingen. Resultatet af testene viser, at der efter matchingen kun er meget be-
grænsede forskelle i observerbare baggrundskarakteristika samt helbredskarakteristika 
mellem forsikrede og uforsikrede. 

     ( ( )|    )   ( ( )|    )   

     ( ( )|    )   ( ( )|    )  [ ( ( )|    )   ( ( )|    )]⏟                      
       

    

Boks 1 Matching  

Effekten af sundhedsforsikringer ønskes målt ved ATT (Average Treatment ef-

fect on the Treated), som er reduktionen i antal uger med langvarig sygdom 

for personer, der har en sundhedsforsikring  , sammenholdt med de uforsik-

rede: 

hvor  ( ( )|    ) er det forventede antal uger med langvarig sygdom for 

personer, der ikke har en sundhedsforsikring  . Forskellen i antal uger med 

langvarig sygdom for personer med og uden sundhedsforsikring, 

 ( ( )|    )   ( ( )|    ), måler kun ATT, dvs. effekten på sygefraværet 

for de sundhedsforsikrede, i det omfang, at  ( ( )|    )=  ( ( )|    ). Det-

te kræver altså, at det forventede antal uger med langvarig sygdom, hvis 

man ikke har en sundhedsforsikring  , for dem som faktisk har en sundheds-

forsikring, svarer til det forventede antal uger med langvarig sygdom ved ikke 

at have en sundhedsforsikring, for de personer, der ikke har en sundhedsfor-

sikring. 

Dette kan estimeres ved propensity score matching, jf. Rosenbaum and Rubin 

(1983) og Wooldrigde (2002). Metoden forsøger at tilnærme et eksperiment i 

ikke-eksperimentelle data. Dette gøres ved at udvælge en kontrolgruppe 

blandt de personer, der ikke har en sundhedsforsikring  , som svarer til per-

soner, der har en sundhedsforsikring i forhold til forskellige observerbare ka-

rakteristika. 

Den overordnede antagelse i matching er, at alle relevante forskelle mellem 

kontrolgruppen og treatmentgruppen (de sundhedsforsikrede) er observerba-

re. Ved denne kontrol sikres, at den eneste forskel mellem de to grupper er, 

om de har en sundhedsforsikring eller ej. 

På baggrund af en lang række kontrolvariable estimeres for hver person 

sandsynligheden for at have en sundhedsforsikring  , dvs. både for personer 

med og uden sundhedsforsikring. Sandsynligheden (propensity scoren) esti-

meres ved en probit model. Propensity scoren benyttes herefter til at finde 

sammenlignelige personer i treatment- og kontrolgruppen, og disse personer 

matches. ATT er hermed forskellen i antal uger med langvarig sygdom mel-

lem de forsikrede og uforsikrede, efter de er blevet matchet.  
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Tabel 5 Antal uger med langvarig sygdom for hhv. forsikrede og uforsik-

rede, 2008-11 

  (1) (2) (3)  (4) (5) 

Uforsikrede 4,08 4,11 3,93 3,79 3,75 

Forsikrede 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 

Forskel -1,20 -1,23 -1,04 -0,91 -0,87 

            

Basis kontrolvariable X X X X X 

+ branche   X X X X 

+ helbredsfaktorer     X X X 

+ udd. og indkomst       X X 

+ socioøkonomisk status         X 
Anm.: Basiskontrolvariablene er køn, alder, civilstand, boligform, landsdel og etnicitet. 

Fed skrift indikerer signifikans på 1 pct. signifikansniveau. 

Kilde: Egne beregninger 

 

Hvis der – med afsæt i specifikation (5) i Tabel 5 – udelukkende medtages pri-

vatansatte, falder effekten en lille smule, jf. Tabel 6, hvilket kan skyldes, at kon-

centrationen af uforsikrede, der rent faktisk er forsikrede, er større, når der ude-

lukkende medtages privatansatte.22 Hvis der udelukkende medtages personer, 

der i 2008 var ansat i en virksomhed med mere end 10 ansatte, er effekten af 

sundhedsforsikringer den samme, som når alle forsikrede inkluderes.  

Tabel 6 Antal uger med langvarig sygdom for hhv. forsikrede og uforsik-

rede, 2008-11 

  (1) (2) (3)  

Uforsikrede 3,7 3,62 3,71 

Forsikrede 2,89 2,75 2,89 

Forskel -0,81 -0,87 -0,88 

        

Privatansat i 2007 X     

Ansat i stor virksomhed 2008   X   

Tobit estimation     X 
Anm.: I alle de forskellige robusthedstjek er der kontrolleret for køn, alder, civilstand, bo-

ligform, landsdel, etnicitet, uddannelse, indkomst, socioøkonomisk status, helbreds-

faktorer og branche. En stor virksomhed er defineret som havende mere end 10 

ansatte. Fed skrift indikerer signifikans på 1 pct. signifikansniveau. 

Kilde: Egne beregninger 

 

Det har ligeledes ingen betydning for resultaterne, hvis vi i stedet for matching 

bruger en Tobit model. 

Det konkluderes af Tabel 5 og Tabel 6, at den fundne effekt af sundhedsforsik-

ringer er robust over for forskellige specifikationer. Derudover viser de test, der 

er lavet af matchingkvaliteten (Bilag 9.4), at modellen er god til at reduce-

re/fjerne de observerbare forskelle mellem de forsikrede og uforsikrede. Vi bru-

ger resultatet fra specifikation (5) i Tabel 5 til de videre beregninger af sund-

hedsforsikringers effekt på det langvarige sygefravær. 

                                                

22 Dette skyldes, at vi mangler oplysninger om ca. 10 pct. af de forsikrede. Disse forsikre-
de vil højst sandsynligt arbejde i den private sektor. 
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Da effekten af sundhedsforsikringer ikke nødvendigvis er den samme for perso-

ner med forskellig uddannelsesniveau, er der også set særskilt på effekten af 

sundhedsforsikringer for 6 forskellige uddannelsesniveauer. Der kontrolleres, li-

gesom i tabellerne ovenfor, for observerbare forskelle i baggrundskarakteristika 

og historiske helbredsindikatorer mellem forsikrede og uforsikrede. Figur 4 viser, 

at der er en negativ sammenhæng mellem det langvarige sygefravær og uddan-

nelsesniveau. Grundskoleuddannede har ca. tre gange så mange uger med 

langvarig sygdom som personer med lang videregående uddannelse. Sundheds-

forsikringer har størst effekt på det langvarige sygefravær for grundskoleuddan-

nede, mens effekten er mindst for personer med lang videregående uddannelse, 

jf. Figur 4.23 

Figur 4 Antal uger med langvarig sygdom for hhv. forsikrede og uforsik-

rede opdelt efter uddannelsesniveau, 2008-11 

 

Anm.: For alle uddannelsesgrupper er der kontrolleret for køn, alder, civilstand, boligform, 

landsdel, etnicitet, indkomst, socioøkonomisk status, helbredsfaktorer og branche. 

Forskellene mellem forsikrede og uforsikrede for de 6 uddannelsesgrupper er signi-

fikante på et 1 pct. signifikansniveau.  

Kilde: Egne beregninger 

 

Effekten af sundhedsforsikringer er også fundet for hver af de tre indkomstgrup-

per: Det laveste indkomstkvartil, middelindkomstgruppen og det højeste ind-

komstkvartil. Her er det igen tydeligt, at det langvarige sygefravær er højest for 

de personer, der tilhørte den fattigste fjerdedel i 2007, jf. Figur 5. Det er samti-

dig for personerne i det laveste indkomstkvartil, at effekten af sundhedsforsik-

ringer er størst. Forsikrede personer, der tilhører det laveste indkomstkvartil, 

har således 1,4 uge færre med langvarig sygdom end tilsvarende uforsikrede. 

De forsikrede, der tilhørte det højeste indkomstkvartil i 2007, har derimod 'kun' 

0,3 færre uger med langvarig sygdom end tilsvarende uforsikrede. 

                                                

23 I Bilag 9.4 findes – for regressionen vedrørende de grundskoleuddannede – resultater 
fra test, der undersøger forskelle i baggrundskarakteristika og helbredskarakteristika efter 
matchingen. 
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Figur 5 Antal uger med langvarig sygdom for hhv. forsikrede og uforsik-

rede opdelt efter indkomstniveau, 2008-11 

 

Anm.: For alle indkomstgrupper er der kontrolleret for køn, alder, civilstand, boligform, 

landsdel, etnicitet, indkomst, socioøkonomisk status, helbredsfaktorer og branche. 

Forskellene mellem forsikrede og uforsikrede for de tre indkomstgrupper er signifi-

kante på et 1 pct. signifikansniveau. 

Kilde: Egne beregninger 

 

Som nævnt vil den fundne effekt fra sundhedsforsikringer være drevet af både 

en forebyggende effekt samt en effekt på grund af hurtigere behandling. I det 

følgende vil vi forsøge at ”dekomponere” den samlede effekt. Ved hjælp af to 

uafhængige tilgange vil vi forsøge at finde henholdsvis effekten på grund af hur-

tigere behandling samt den forebyggende effekt ved sundhedsforsikringerne, 

som tilsammen forventes at udgøre den samlede effekt ved sundhedsforsikrin-

ger. 

6.2. Effekten af sundhedsforsikringer på grund af hurtigere behandling 

Sundhedsforsikringerne giver mulighed for hurtigere behandling på private hos-

pitaler, hvor der oftest er kortere ventetid til behandling end på de offentlige 

hospitaler, jf. Tabel 3. Et kortere behandlingsforløb må alt andet lige forventes 

at afkorte det samlede sygefravær, givet personen er fuldt uarbejdsdygtig fra 

sygdommen indtræffer til behandlingen er gennemført, og personen er rask 

igen. En måde at illustrere dette på er ved at se på de forsikrede, der har fået 

udført en operation på privat hospital betalt via deres sundhedsforsikring og 

sammenligne med en uforsikret, der har fået udført præcis samme operation i 

det offentlige sygehusvæsen (inkl. de uforsikrede, der er blevet behandlet på 

privathospital via det udvidede frie sygehusvalg). Når der kontrolleres for de re-

levante baggrundskarakteristika, må en eventuel forskel i længden på sygefra-

været mellem de forsikrede og uforsikrede kunne tilskrives sundhedsforsikrin-

gen. 

I det følgende estimeres længden af det langvarige sygefravær i forbindelse med 

forskellige operationer for henholdsvis de forsikrede, der er blevet opereret på et 

privat hospital, og de uforsikrede, som har fået udført præcis samme operation 

blot på et offentligt sygehus. Her er det oplagt at benytte en varighedsmodel 
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(frem for matching), se boks 2. Varighedsmodellen estimerer længden af de 

langvarige sygeforløb og kan tilmed estimere den forventede længde af eventu-

elle uafsluttede sygeforløb. Baggrundskarakteristika og informationer om det hi-

storiske helbred inkluderes selvfølgelig stadig i regressionerne. 

 

I de indberettede data fra forsikringsselskaberne findes oplysninger om udbetal-

te erstatninger, diagnose i forbindelse med erstatningsudbetalingen samt en in-

dikator for, om der har været tale om en udbetaling til en operation. For at sik-

re, at det er de præcis samme typer operationer, vi sammenligner for de forsik-

rede og de uforsikrede, benyttes dog de meget detaljerede operationskoder fra 

Landspatientregistret. Disse kan findes både for de forsikrede og de uforsikrede 

og koderne følger WHO’s ICD-1024 standardiserede system til klassificering af 

diagnoser, behandlinger, operationer mv. I registret findes også en tillægsvaria-

bel for, om de udførte operationer på privathospitalerne er forsikringsbetalte el-

                                                

24 http://www.who.int/classifications/icd/en/  

 (   )     
   

 *             +

 
 

Boks 2 Varighedsmodel 

I rapporten anvendes en såkaldt varighedsmodel, der estimerer længden af 

tid fra en person begynder at modtage sygedagpenge, indtil personen kom-

mer tilbage i arbejde.  Varighedsmodellerne er særligt egnede til at håndte-

re censorerede data. I denne analyse vil nogle sygdomsforløb ikke være af-

sluttet på det tidspunkt, hvor vi stopper med at observere dem. Dette kal-

des for højre-censorerede data, og varighedsmodellerne kan på statistisk vis 

udnytte den information, der ligger i, at den pågældende person ved afslut-

ningen af observationsperioden endnu ikke er vendt tilbage til arbejde.  

Den såkaldte afgangsrate (hazard-raten) kan defineres som sandsynlighe-

den for at vende tilbage til arbejde (blive rask), T, i tidsintervallet ,     ) 

givet, at man endnu ikke er blevet rask til tidspunkt t. Hazard funktionen for 

  (   ) kan skrives som 

hvor  (   ) angiver den øjeblikkelige rate for at blive rask pr. tidsenhed.  

Idet vi ønsker at vide noget om, hvorvidt sandsynligheden for at komme til-

bage i arbejde stiger eller falder med længden af sygefraværet, er formen 

på hazard funktionen af særlig interesse. I sin simpleste form er hazard 

funktionen konstant, det vil sige, at sandsynligheden for at komme tilbage i 

arbejde i næste periode ikke afhænger af varigheden af det hidtidige syge-

fravær. Det må dog antages, at jo længere tid en person har været syge-

meldt fra arbejdet, jo sværere er det at vende tilbage. Dette kaldes for ne-

gativ afhængighed og kan håndteres i en varighedsmodel, hvor hazard funk-

tionen følger en Weibull fordeling, som derfor er valgt til denne analyse. 

De afrapporterede effekter er udregnet som marginale effekter. De margina-

le effekter er udregnet ift. en referenceperson, der for alle de forklarende 

variable svarer til en gennemsnitlig sundhedsforsikret – bortset fra, at refe-

rencepersonen ikke har en sundhedsforsikring. 

http://www.who.int/classifications/icd/en/
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ler ej. De indberettede selskabsdata benyttes selvfølgelig fortsat til at kontrolle-

re, om personen er forsikret det pågældende år eller ej. 

Til at estimere effekten af sundhedsforsikringer på grund af hurtigere behandling 

udvælges de ti mest udførte operationer betalt via en sundhedsforsikring i 2009 

jf. Tabel 7 

Tabel 7 Top 10 operationer betalt via sundhedsforsikringer i 2009 

 
Antal Andel 

1. Delvis fjernelse af menisk 2.878 13,58 

2. Delvis fjernelse af væv i knæled 808 3,81 

3. Operation for grå stær 491 2,32 

4. Fjernelse af knoglesvulst/-vækst i skulderled 421 1,99 

5. Fjernelse af ledbrusk i knæled 399 1,88 

6. Operation for lumbal diskusprolaps 378 1,78 

7. Operation af galdesten 360 1,70 

8. Operation for lyskebrok 320 1,51 

9. Pladsskabende opr. på nerve i hånd/arm 307 1,45 

10. Stivgørende rygoperation 251 1,18 

  Alle operationer  21.191 100,00 
Kilde: Landspatientregistret, 2009 

De ti mest udførte operationer i 2009 stod således for knap 32 pct. – eller lidt 

under en tredjedel – af alle udførte operationer betalt via en sundhedsforsikring.  

Der er estimeret særskilte effekter for hver af de ti operationer. Af Tabel 8 frem-

går det, at sundhedsforsikringerne forkorter det langvarige sygefravær med 

mellem 2,7 og 15,3 uger. 

Tabel 8 Effekten på grund af hurtigere behandling, antal uger langvarig 

sygdom 

 
Uforsikret Forsikret Forskel 

1. Delvis fjernelse af menisk 10,02 7,33 -2,69 

2. Delvis fjernelse af væv i knæled 13,13 9,87 -3,26 

3. Operation for grå stær 11,17 5,26 -5,92 

4. Fjernelse af knoglesvulst/-vækst i skulderled 15,67 11,66 -4,01 

5. Fjernelse af ledbrusk i knæled 14,14 12,86 -1,28 

6. Operation for lumbal diskusprolaps 22,06 18,41 -3,65 

7. Operation af galdesten 11,77 7,36 -4,41 

8. Operation for lyskebrok 5,59 4,25 -1,33 

9. Pladsskabende opr. på nerve i hånd/arm 11,22 9,12 -2,10 

10. Stivgørende rygoperation 33,44 18,17 -15,27 
Anm.: I alle estimationerne er der kontrolleret for køn, alder, civilstand, boligform, lands-

del, etnicitet, uddannelse, indkomst, socioøkonomisk status, helbredsfaktorer og 

branche. Fed skrift indikerer signifikans på 5 pct. signifikansniveau. 

Kilde: Egne beregninger 

 

Alle estimaterne har negativt fortegn. Tre estimater er dog ikke statistiks signifi-

kante, mens de resterende estimater er signifikante på minimum et 5 pct. signi-

fikansniveau.  

De fundne effekter er specifikke for de udvalgte operationer. Ved at gange effek-

terne med antal opererede og derefter opregne til de resterende to tredjedele, 

der fik en forsikringsbetalt operation i 2009, kan den samlede effekt af sund-

hedsforsikringerne på grund af hurtigere behandling findes. Fordelt ud på de 
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knap 1,1 mio. sundhedsforsikrede, der var i 2009, bliver det en reduktion i det 

langvarige sygefravær på 2,9 timer pr. forsikrede. 

Den samlede effekt af sundhedsforsikringerne på det langvarige sygefravær be-

står af to separate effekter, nemlig en forbyggende effekt samt en effekt på 

grund af hurtigere behandling. I afsnit 6.1 estimerede vi den samlede effekt be-

tinget af forsikringsstatus og fandt en reduktion på 0,87 uger pr. forsikrede over 

en 4-årig periode svarende til 8 timer eller godt 1 dag om året pr. forsikrede. Ef-

fekten på grund af hurtigere behandling, som netop er fundet til 2,9 timer om 

året pr. forsikrede, står således for knap halvdelen af den samlede effekt. I det 

følgende vil vi forsøge at bestemme den forbyggende effekt. 

6.3. Den forebyggende effekt ved sundhedsforsikringer 

De præventive elementer i sundhedsforsikringerne såsom fysioterapi, kiropraktik 

og psykologhjælp må forventes at kunne forbygge lette såvel som svære, invali-

derende lidelser, der potentielt kan resultere i langvarigt sygefravær. Den for-

byggende effekt ved sundhedsforsikringerne kan imidlertid være vanskelig at 

estimere, idet forebyggelsen forventes helt at eliminere det langvarige sygefra-

vær for nogle. For at fange denne effekt kræves der en paneldatastruktur, hvor 

man observerer perioden inden forsikringen tegnes og perioden efter. Dette har 

man gjort i et studie fra Syddansk Universitet fra 2012 med udgangspunkt i et 

omfattende paneldatasæt for medlemmerne af PensionDanmarks Sundhedsord-

ning.25 I et difference-in-difference analysedesign udnyttes det, at forskellige 

overenskomstområder fik sundhedsordningen på forskellige tidspunkter i perio-

den 2006-2008. Resultaterne viser, at for en række faggrupper er andelen af 

personer med langvarigt sygefravær reduceret med op til 21 pct. efter at være 

blevet omfattet af sundhedsordningen. 

Den forbyggende effekt opgjort som reduktionen i andelen af personer med 

langvarigt sygefravær kan omregnes til en effekt målt som reduktionen i den 

gennemsnitlige varighed af sygefravær pr. forsikrede. På det langvarige syge-

fravær findes en reducerende effekt på 18 pct. for elektrikerne og 21 pct. for 

mejeristerne. For de tre andre faggrupper – frisører, fiskere samt VVS’ere og 

skorstensfejere – findes der ingen signifikante effekter, hvorfor disse sættes lige 

nul. I DREAM-registret har vi hentet det gennemsnitlige antal uger med syge-

dagpenge i 2009 (efter faggrupperne blev omfattet af sundhedsordningen). Fra 

vores egne sundhedsforsikringsdata indhentes oplysninger om de forsikrede hos 

PensionDanmark i 2009. De relevante faggrupper udvælges og kobles sammen 

med oplysninger om sygefraværet. De fundne effekter kan herefter bruges til at 

udregne antal uger med sygedagpenge før/uden sundhedsordningen, jf. Tabel 9 

  

                                                

25 PensionDanmark Sundhedsordning fokuserer på at forebygge og lindre arbejdsrelatere-
de problemer i led, muskler og sener. Medlemmerne af ordningen kan få behandling hos 
kiropraktor, fysio- og zoneterapeut samt massør.  
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Tabel 9 Den forebyggende effekt ved sundhedsforsikringer 

Sygefravær >3 uger 

Estimerede 
effekt ved 
sundheds-
ordning, 
andel 

Uger med 
sygefravær 
efter for-
sikring, 
2009 

Uger med 
sygefravær 
før forsik-
ring 

Effekt ved 
sundheds-
ordning, 
antal spa-
rede uger 

Frisører 0 0,55 0,55 0 

Fiskere 0 0,55 0,55 0 

VVS'ere & skorstensfejere 0 0,51 0,51 0 

Elektrikere -0,18 0,35 0,42 -0,07 

Mejeriarbejdere -0,21 0,61 0,77 -0,16 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Pedersen og Arendt (2012). 

Effekten ved sundhedsordningen opgjort i antal sparende ugers sygefravær i det 

givne år er således 0,07 uger for elektrikerne (svarende til 2,7 timer eller lidt 

mindre end en halv dag) og 0,16 uger for mejeristierne (svarende til 6,0 timer 

eller knap en hel dag). Ved at medtage nul-effekterne fra de insignifikante esti-

mater er det muligt at finde en gennemsnitlig effekt på tværs af alle fem fag-

grupper. Den årlige reduktion i sygefraværet udregnes til 2,9 timer pr. forsikre-

de. I Bilag 9.5 findes alle mellemregninger samt en detaljeret gennemgang af 

metoden bag omregning fra andel til varighed. 

Effekten på grund af hurtigere behandling fandtes i afsnit 6.2 til en reduktion i 

sygefraværet på 2,8 timer, mens den forbyggende effekt netop er fundet til 2,9 

timer. Dette giver til sammen knap 6 timer, hvilket er tæt på den ene dag, vi 

fandt den samlede effekt til at være i afsnit 6.1. 

 

7. Diskussion 

I denne analyserapport har vi belyst effekten ved sundhedsforsikringer i Dan-

mark. På baggrund af et unikt datasæt for bestanden af sundhedsforsikrede i 

Danmark i perioden 2008-2010 er effekten af sundhedsforsikringer på det lang-

varige sygefravær estimeret på forskellig vis. Resultaterne viser, at sundheds-

forsikringer reducerer længden af sygefravær med 6-8 timer – eller ca. 1 dag – 

om året pr. forsikrede. Sundhedsforsikringerne har derfor en række gevinster 

både individuelle såvel som samfundsøkonomiske. Udover at reducere sygefra-

været for den enkelte, sparer sundhedsforsikringerne det offentlige for udgifter 

til blandt andet sygedagpenge. 

Den samlede effekt ved sundhedsforsikringerne er fundet ved to forskellige til-

gange. Først estimeres den samlede effekt ud fra en top-down tilgang ved at 

sammenligne det langvarige sygefravær for henholdsvis forsikrede og uforsikre-

de. Resultatet heraf bliver en reducerende effekt på 8 timer om året pr. forsik-

rede. Dernæst bruger vi en bottom-up tilgang til at finde den samlede effekt ved 

at dekomponerer denne i en forebyggende effekt og en effekt på grund af hurti-

gere behandling. Den forebyggende effekt bliver en årlig reduktion af det lang-

varige sygefravær på 2,9 timer pr. forsikrede, mens effekten af hurtigere be-

handling ligeledes er 2,9 timers kortere sygefravær om året pr. forsikrede. Ud 

fra denne tilgang bliver den samlede effekt således knap 6 timer. I Forsikring & 

Pension (2010) fandt vi en effekt på 1 dags kortere langvarigt sygefravær om 

året pr. forsikrede. Resultaterne fra de to forskellige tilgange i denne rapport 

bekræfter derfor det tidligere resultat. 
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I 2009 var der 1.042.550 danskere med en sundhedsforsikring. Hvis de i gen-

nemsnit sparede 6 timers langvarigt sygefravær, svarer det til 163.427 ugers 

sygefravær i alt eller 3.143 fuldtidspersoner. I 2009 udgjorde de årlige udbeta-

linger til sygedagpenge 3.625 kr. om ugen, hvilket betyder, at det offentlige 

sparede godt 590 mio. kr. i sygedagpengeudgifter som følge af sundhedsforsik-

ringerne. Produktionen påvirkes ligeledes positivt af sundhedsforsikringernes re-

ducerende effekt på sygefraværet. Den gennemsnitlige løn for de forsikrede ud-

gjorde i 2009 ca. 470.000 kr. ifølge egne beregninger på registerdata. Hvis det 

antages, at lønnen afspejler værdien af de forsikredes produktion, er den sam-

fundsøkonomiske gevinst heraf 1,5 mia. kr. om året. Dertil kommer, at tidligere 

studier har vist, at de sundhedsforsikrede har et mindre forbrug af offentligt fi-

nansierede sundhedsydelser end tilsvarende uforsikrede, jf. Søgaard m.fl. 

(2011). Sundhedsforsikringer kan desuden tænkes at aflaste ventelisterne til de 

offentlige hospitaler, hvorved sygefraværet blandt de uforsikrede ligeledes af-

kortes, og de samfundsøkonomiske gevinster øges. Yderligere vil gevinsterne 

ved sundhedsforsikringer øges, hvis forsikringerne ikke kun afkorter det langva-

rige sygefravær, men også har en effekt på sygefravær, der varer mindre end 3 

uger. 

Resultaterne (og implikationerne heraf) i denne rapport har – som andre empiri-

ske analyser – visse forbehold. Den fundne effekt ved sundhedsforsikringer kan 

være et underestimat såvel som et overestimat af den sande effekt, jf. Tabel 4. 

Fx kan vi ikke identificere de sidste godt 10 pct. forsikrede, som vi ikke har kun-

ne få oplysninger om. Det betyder, at de vil befinde sig i gruppen af uforsikrede, 

selvom de i virkeligheden har haft en forsikring i perioden. Det vil trække i ret-

ning af, at effekten er et konservativt estimat for den sande effekt. Omvendt 

kan manglende oplysninger om fx virksomhedskarakteristika betyde, at vi ikke 

ved om de forsikrede i perioden også har været begunstiget af andre sundheds-

fremmende tiltag, der i så fald kan betyde, at effekten af sundhedsforsikringer 

overvurderes. Til trods for disse begrænsninger finder vi dog solid evidens for, at 

sundhedsforsikringer reducerer det langvarige sygefravær blandt de forsikrede 

og desuden er med til at bidrage positivt til de offentlige finanser. 
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9. Bilag 

9.1. Opdeling af diagnoser 

Sygehusbenyttelsesregisteret giver oplysninger om personernes diagnosticerede 

(dominerende) sygdom i hvert år. Diagnoserne i registeret er inddelt i 99 syg-

domsgrupper. Baseret på egne og lægefaglige vurderinger er der udvalgt en 

række diagnoser, som kan siges at være alvorlige i den forstand, at de er for-

enelige med et langt og kompliceret sygdomsforløb. De alvorlige sygdomme er 

afgrænset i to grupper: 

Meget alvorlige diagnoser udgøres af sygdomsgrupper, som altid må anses 

for at have alvorlige konsekvenser. Følgende sygdomme er inkluderet: Alle ond-

artede svulster, svulst i lymfatisk og bloddannende væv, sindssygdomme, akut 

hjerteinfarkt og karsygdomme i hjerne. 

Alvorlige diagnoser udgøres af sygdomsgrupper, der ikke nødvendigvis altid 

har alvorlige konsekvenser. Følgende sygdomme er inkluderet: Sukkersyge, 

sygdomme i blod og bloddannende organer, neuroser, personlighedsforstyrrelser 

og andre psykiske, ikke-psykiske forstyrrelser samt åndssvaghed og mental re-

tardering, epilepsi, andre sygdomme i nervesystemet, blodtryksforhøjelse (her-

under blodtryksforhøjelse med hjertesygdom og med nyresygdom), andre is-

kæmiske hjertesygdomme, symptomatisk hjertesygdom, andre hjertesygdom-

me, åreforkalkning, bronchitis, udvidede lunger og astma, tarmslyng uden op-

lysning om brok, andre sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtel, andre 

sygdomme i urinorganer, leddegigt og beslægtede sygdomme, knoglemarvsbe-

tændelse og andre knoglesygdomme, sygdomme i brusk mellem ryghvirvler, 

bevægelsessystem og bindevæv, brud af lårbenshals og anden eller uspecificeret 

intrakraniel læsion. 

9.2. Deskriptive tabeller 

I Tabel 10 ses de deskriptive resultater af baggrundskarakteristika samt hel-

bredsvariable for forsikrede, uforsikrede og uforsikrede privatansatte. 

Tabel 10 Deskriptiv statistik for hele populationen 

  
Alle Forsikrede Uforsikrede 

Uforsikrede 
privatansatte 

 --------------- andel --------------- 

Uddannelse 

         Grundskole 0,18 0,17 0,18 0,24 

     Gymnasium 0,06 0,06 0,06 0,07 

     Faglært 0,41 0,47 0,39 0,49 

     KVU 0,06 0,08 0,05 0,05 

     MVU 0,20 0,12 0,23 0,09 

     LVU 0,10 0,10 0,10 0,06 

Alder, 2008 
         20 - 29 år 0,13 0,13 0,14 0,17 

     30 - 39 år 0,28 0,30 0,27 0,28 

     40 - 49 år 0,32 0,34 0,31 0,31 

     50 - 59 år 0,27 0,22 0,28 0,24 
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Disponibel indkomst, 2007 

     Fattigste fjerdedel 0,25 0,16 0,29 0,34 

     Middelindkomst 0,50 0,50 0,50 0,44 

     Rigeste fjerdedel 0,25 0,34 0,21 0,23 

Soc. øk. status, 2007 
         Selvstændige 0,07 0,04 0,08 0,17 

     Topleder 0,03 0,04 0,03 0,02 

     Lønm. højeste niveau 0,15 0,12 0,16 0,06 

     Lønm. ml. niveau 0,21 0,23 0,20 0,12 

     Lønm. grund niveau 0,37 0,38 0,36 0,37 

     Andre lønmodtagere 0,17 0,19 0,16 0,25 

Branche 
         Landb., fisk. og skov 0,02 0,02 0,02 0,05 

     Indus., råstof, forsyn. 0,13 0,20 0,10 0,21 

     Bygge og anlæg 0,05 0,06 0,04 0,09 

     Handel og transport  0,18 0,28 0,15 0,30 

     Information og komm. 0,04 0,08 0,02 0,04 

     Finansiering 0,03 0,05 0,02 0,04 

     Ejendomshandel 0,01 0,01 0,01 0,02 

     Erhvervsservice 0,11 0,16 0,09 0,13 

     Off. adm., underv. mm. 0,38 0,09 0,49 0,06 

     Kultur, fritid og a. service 0,04 0,04 0,05 0,06 

     Uoplyst 0,00 0,00 0,00 0,01 

Landsdele 
         København 0,12 0,11 0,12 0,11 

     Københavns omegn 0,09 0,10 0,09 0,08 

     Nordsjælland 0,08 0,10 0,07 0,07 

     Bornholm 0,01 0,00 0,01 0,01 

     Østsjælland 0,04 0,05 0,04 0,04 

     Vest- og Sydsjælland 0,10 0,10 0,10 0,10 

     Fyn 0,08 0,07 0,09 0,09 

     Sydjylland 0,13 0,14 0,13 0,14 

     Østjylland 0,15 0,15 0,15 0,16 

     Vestjylland 0,08 0,08 0,08 0,09 

     Nordjylland 0,11 0,09 0,11 0,11 

Individkarakteriska 
         Kvinde 0,49 0,35 0,55 0,38 

     Samlevende 0,61 0,63 0,60 0,57 

     Ejer af bolig 0,62 0,68 0,59 0,59 

     Indvandrer 0,06 0,05 0,07 0,09 

     Større virksomhed 0,69 0,67 0,69 0,49 

 
--------------- gns. --------------- 

Helbredsvariable 
         Meget alv. diag., 2002-7 0,02 0,01 0,02 0,02 

     Alvorlig diagnose, 2002-7 0,06 0,05 0,06 0,06 

     Indlagt, 2002-7 0,47 0,41 0,50 0,44 

     Besøg prak. læge,2002-7 29,97 26,65 31,28 27,70 
     Besøg spec.læge, 2002-7 4,22 3,84 4,37 3,67 

     Langvarig syg, 2008-11 0,20 0,16 0,22 0,20 

 
-------------- andel -------------- 

     Lng. langv. syg, 2008-11 4,21 2,89 4,74 4,75 

     Brugt forsikring, 2008-10 0,09 0,31 0,00 0,00 

Antal personer 
  

1.622.167  
 

460.289  
 

1.161.878    552.419  
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I Tabel 11 ses deskriptiv statistik for alle baggrundskarakteristika samt hel-

bredsvariable for alle de personer, der har været langvarigt syge i perioden 

2008-11. 

Tabel 11 Deskriptiv statistik for de personer, der har været langvarigt 

syge i perioden 2008-11 

  

Alle Forsikrede Uforsikrede 

Uforsikrede 

privatansatte 

  --------------- andel --------------- 
Uddannelse         

     Grundskole 0,22 0,24 0,21 0,30 

     Gymnasium 0,04 0,05 0,04 0,05 

     Faglært 0,45 0,52 0,43 0,52 

     KVU 0,04 0,06 0,04 0,04 

     MVU 0,20 0,09 0,23 0,06 

     LVU 0,04 0,04 0,05 0,03 

Alder, 2008         

     20 - 29 år 0,12 0,12 0,12 0,16 

     30 - 39 år 0,26 0,28 0,25 0,27 

     40 - 49 år 0,33 0,34 0,32 0,32 

     50 - 59 år 0,29 0,26 0,30 0,26 

Disponibel indkomst, 2007         

     Fattigste fjerdedel 0,31 0,22 0,34 0,39 

     Middelindkomst 0,53 0,55 0,53 0,45 

     Rigeste fjerdedel 0,16 0,23 0,14 0,15 

Soc. øk. status, 2007         

     Selvstændige 0,07 0,05 0,08 0,17 

     Topleder 0,02 0,02 0,02 0,01 

     Lønm. højeste niveau 0,10 0,06 0,11 0,03 

     Lønm. ml. niveau 0,20 0,18 0,20 0,09 

     Lønm. grund niveau 0,44 0,47 0,43 0,42 

     Andre lønmodtagere 0,18 0,22 0,17 0,27 

Branche         

     Landb., fisk., skovbrug 0,02 0,02 0,02 0,05 

     Indus., råstof, forsyning 0,12 0,20 0,10 0,22 

     Bygge og anlæg 0,06 0,08 0,05 0,12 

     Handel og transport mv. 0,17 0,29 0,13 0,30 

     Information og komm. 0,02 0,05 0,01 0,02 

     Finansiering 0,02 0,04 0,01 0,02 

     Ejendomshandel 0,01 0,01 0,01 0,02 

     Erhvervsservice 0,10 0,14 0,09 0,14 

     Off. adm., underv. mm. 0,44 0,12 0,53 0,05 

     Kultur, fritid, a. service 0,04 0,05 0,04 0,06 

     Uoplyst 0,00 0,00 0,00 0,01 

Landsdele         

     København 0,10 0,09 0,10 0,09 

     Københavns omegn 0,08 0,09 0,08 0,08 

     Nordsjælland 0,07 0,09 0,07 0,07 

     Bornholm 0,01 0,01 0,01 0,01 

     Østsjælland 0,04 0,05 0,04 0,04 

     Vest- og Sydsjælland 0,12 0,12 0,11 0,11 

     Fyn 0,09 0,08 0,09 0,09 

     Sydjylland 0,14 0,15 0,14 0,15 

     Østjylland 0,15 0,15 0,16 0,16 

     Vestjylland 0,08 0,08 0,08 0,09 

     Nordjylland 0,12 0,10 0,12 0,13 
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Individkarakteriska 

     Kvinde 0,59 0,42 0,64 0,44 

     Samlevende 0,60 0,62 0,59 0,55 

     Ejer af bolig 0,57 0,64 0,55 0,55 

     Indvandrer 0,07 0,05 0,08 0,10 

     Større virksomhed 0,71 0,66 0,72 0,49 

  --------------- gns. --------------- 

Helbredsvariable         

     Meget alv. diag., 2002-7 0,02 0,02 0,02 0,02 

     Alv. diagnose, 2002-7 0,08 0,09 0,08 0,09 

     Indlagt, 2002-7 0,64 0,58 0,66 0,60 
     Besøg prak. læge, 2002-7  40, 6 36,50 41,75 37,44 
     Besøg spec.læge, 2002-7 5,36 4,84 5,51 4,61 

 

---------------- andel -------------- 

     Lng. langv. syg, 2008-11 

     Brugt forsikring, 2008-10 

20,65 

0,10 

17,72 

0,45 

21,50 

0,00 

23,71 

0,00 

Antal personer 
   

331.025  
     

74.965  
   

256.060      110.725  

 

9.3. Effekten af sundhedsforsikringer og datering af forklarende vari-

able 

Som beskrevet i afsnit 4.2 bør der ideelt set kun betinges på helbredsvariable 

fra perioden, før personen bliver forsikret. Her argumenteres for, at man ikke vil 

kunne forvente at finde en effekt af sundhedsforsikringer, hvis der medtages 

helbredsvariable fra samme periode, som sygefraværet observeres. 

For at illustrere betydningen af historiske helbredsvariable har vi udført en re-

gression af sundhedsforsikringernes effekt på det langvarige sygefravær i 2009, 

hvor samtlige forklarende variable er hentet fra samme år.26 Derudover har vi 

set på betydningen af, at helbredsvariablene hentes fra en endnu tidligere peri-

ode, nemlig 2000-2003, hvor den kraftige stigning i antallet af sundhedsforsik-

ringerne endnu ikke for alvor var sat ind. Resultaterne for den samlede effekt af 

at have en sundhedsforsikring ses i tabellen nedenfor. 

 Tabel 12 Den samlede effekt af sundhedsforsikringer 

 
Helbred 2000-2003 Helbred 2002-2007 Helbred 2009 

  Alle  Privat Alle  Privat Alle  Privat 

Uforsikrede 3,50 3,46 3,49 3,41 0,50 0,49 

Forsikret 2,75 2,68 2,76 2,76 0,52 0,51 

Forskel -0,75 -0,79 -0,73 -0,65 0,02 0,02 
Anm.: Fed skrift indikerer signifikans på 1 pct. signifikansniveau. 

Kilde: Egne beregninger 

 

Effekten af at have en sundhedsforsikring forsvinder fuldstændig, når samtlige 

forklarende variable er dateret samme år, som sygefraværet observeres. Dette 

skyldes, at det at have en sundhedsforsikring er korreleret med både en del af 

de forklarende variable samt helbredsvariablene. Derved påvirker sundhedsfor-

sikringer både indikatoren for, om personen har en sundhedsforsikring, men og-

                                                

26 Eftersom sygefraværet også er hentet for 2009 alene, skal man i sammenligningen med 
de andre resultater huske på, at varigheden af sygefraværet fra 2009 kun skal være om-
kring en ¼ af længden på sygefraværet fra de andre estimationer, der dækker sygefravæ-
ret for hele perioden 2008-2011. 
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så de øvrige forklarende variable og særligt helbredsvariablene. Omvendt øges 

effekten af at have en sundhedsforsikring en anelse, når helbredsvariablene for 

2000-2003 medtages sammenlignet med resultaterne fra selve rapporten. Dette 

skyldes, at når helbredsvariablene vedrører 2000-3, er vi endnu mere sikre på, 

at vi ser på helbredet, før sundhedsforsikringen blev tegnet. Der er dog også en 

ulempe ved at medtage helbredsindikatorer, der ligger så lang tilbage i tiden, da 

der for nogen personer kan være relevante helbredsfaktorer, der ikke bliver ta-

get højde for. Dette vil være tilfældet, hvis man har været meget syg – og der-

med været meget til læge og speciallæge – i 2005, men først tegner en sund-

hedsforsikring i 2008.  

Det samme er tilfældet, når der kigges på effekten af hurtigere behandling, dvs. 

når kun de personer, der har haft langvarigt sygefravær, medtages i regressio-

nen 

Tabel 13 Effekt af sundhedsforsikringer for de langvarigt syge 

 

Helbred 2000-2003 Helbred 2002-2007 Helbred 2009 

  Alle  Privat Alle  Privat Alle  Privat 

Uforsikrede 17,24 17,62 17,02 17,38 9,58 9,16 

Forsikret 15,05 14,84 14,87 14,67 9,56 9,26 

Forskel -2,19 -2,78 -2,15 -2,71 -0,02 0,10 
Anm.: Fed skrift indikerer signifikans på 1 pct. signifikansniveau. 

Kilde: Egne beregninger 

 

Det er derfor helt afgørende for estimation af effekten af at have en sundheds-

forsikring, at der udvælges historiske helbredsvariable, der har betydning for 

sygefraværet i den pågældende periode, og som samtidig ikke er påvirket af ef-

fekten fra sundhedsforsikringen (der først tegnes på et senere tidspunkt). 

9.4. Resultater fra matching-regressioner 

Her vises regressionsresultater fra matching-regressionen fra specifikation (5) i 

Tabel 5. Referencepersonen er en enlig dansk mand, der ikke ejer sin bolig. Han 

er mellem 30 og 39 år og bor i København. Han er faglært af uddannelse og ar-

bejder i en virksomhed med mindre end 10 ansatte inden for ejendomshandel. 

Han tilhørte den fattigste fjerdedel i 2007. Han har ikke været ved hverken 

praktiserende læge eller speciallæge i perioden 2002-7, og han har heller ikke 

været indlagt eller fået stillet en alvorlig eller en meget alvorlig diagnose i perio-

den. 

Tabel 14 Resultater fra probit regression 

sundhedsforsikring Koef. Z- værdi 

Individkarakteristika     

     Kvinde -0,15 -54,53 

     Samlevende 0,11 41,43 

     Indvandrer -0,29 -58,18 

     Ejer 0,07 26,68 

     20-30 år 0,02 4,04 

     40-49 år -0,05 -16,21 

     50-59 år -0,18 -55,46 

     Større virksomhed 0,01 4,19 
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Landsdele 

     Københavns omegn 0,07 14,63 

     Nordsjælland 0,13 24,22 

     Bornholm -0,24 -15,49 

     Østsjælland 0,09 14,08 

     Vest- og Sydsjælland 0,03 5,50 

     Fyn -0,12 -21,11 

     Sydjylland 0,02 4,69 

     Østjylland -0,03 -7,05 

     Vestjylland -0,02 -4,34 

     Nordjylland -0,11 -21,03 

Uddannelse 
       Grundskole -0,05 -15,29 

     Gymnasiel -0,03 -5,70 

     KVU 0,11 22,32 

     MVU -0,12 -29,69 

     LVU 0,03 5,98 

Indkomst      

     Middelindkomst 0,28 89,28 

     Rigeste fjerdedel 0,49 121,07 

Soc. status 

       Topleder 0,65 78,84 

     Lønm. højt niveau 0,52 78,74 

     Lønm. ml. niveau 0,71 117,88 

     Lønm. grundniveau 0,59 107,42 

     Andre lønm. 0,50 91,32 

Helbredsvariable     

     Besøg almen læge, 2002-7 0,00 7,53 

     Besøg almen læge kvardreret 0,00 -9,44 

     Besøg speciallæge 2002-7 0,00 5,34 

     Besøg speciallæge kvardreret 0,00 -3,54 

     indlagt 2002-7 -0,02 -12,66 

     Alvorlig diagnose 2002-7 -0,01 -3,01 

     Meget alvorlig diagnose 2002-7 -0,04 -4,11 

Branche     

     Landbrug, fiskeri og skovbrug -0,54 -56,76 

     Industri, råstoffer og forsyning -0,64 -88,07 

     Bygge og anlæg -0,66 -25,60 

     Handel og transport mv. -0,33 -54,70 

     Information og kommunikation -0,45 -62,85 

     Finansiering -0,21 -36,27 

     Erhvervsservice -0,17 -21,41 

     Off. adm., undervisning og sundhed -0,59 -51,03 

     Kultur, fritid og anden service -0,35 -58,25 

     Uoplyst branche -1,54 -264,18 

     _cons -0,69 -81,32 

Antal observationer 1.622.166 

Pseudo R^2 0,1822 

 

Tabel 15 Resultater fra matching 

  Forsikrede Uforsikrede Forskel 
Std. af-
vigelse T-værdi 

Før mathing 2,89 4,74 -1,85 0,02 -74,50 

Efter matching 2,89 3,75 -0,87 0,03 -30,47 
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Efter selve matchingen er det testet, hvor god modellen er til at mindske for-

skelle mellem de forsikrede og uforsikrede. Som det fremgår af Tabel 16, er alle 

forskelle i de forklarende variable mindre end 3 pct. efter matchingen. Dette tol-

kes som, at modellen er god til at mindske forskellene mellem forsikrede og 

uforsikrede. 

Tabel 16 Resultater fra PSTEST, alle 

    Gns.   

    Treated Control %bias 

Kvinde Unmatched 0,34663 0,54902 -41,6 

  Matched 0,34663 0,33881 1,6 

          

Samlevende Unmatched 0,63244 0,60369 5,9 

  Matched 0,63243 0,6379 -1,1 

          

Indvandrer Unmatched 0,04666 0,07206 -10,8 

  Matched 0,04666 0,04472 0,8 

          

Ejer af bolig Unmatched 0,68183 0,58941 19,3 

  Matched 0,68183 0,68929 -1,6 

          

20-29 år Unmatched 0,13352 0,13541 -0,6 

  Matched 0,13353 0,13199 0,5 

          

40-49 år Unmatched 0,3394 0,31464 5,3 

  Matched 0,3394 0,34072 -0,3 

          

50-59 år Unmatched 0,22219 0,28337 -14,1 

  Matched 0,22219 0,22108 0,3 

          

Københavns om-
egn 

Unmatched 0,10242 0,08639 5,5 

Matched 0,10242 0,09943 1 

          

Nordsjælland Unmatched 0,09817 0,07439 8,5 

  Matched 0,09815 0,09932 -0,4 

          

Bornholm Unmatched 0,00478 0,00829 -4,4 

  Matched 0,00478 0,00473 0,1 

          

Østsjælland Unmatched 0,05356 0,0402 6,3 

  Matched 0,05356 0,05266 0,4 

          

Vest- og Sydsjæl-
land 

Unmatched 0,10221 0,10483 -0,9 

Matched 0,10221 0,10182 0,1 

          

Fyn Unmatched 0,07168 0,08998 -6,7 

  Matched 0,07168 0,07076 0,3 

          

Sydjylland Unmatched 0,13798 0,12999 2,3 

  Matched 0,13798 0,14198 -1,2 

          

Østjylland Unmatched 0,14905 0,15286 -1,1 

  Matched 0,14905 0,14798 0,3 

          

Vestjylland Unmatched 0,08082 0,08149 -0,2 

  Matched 0,08082 0,08033 0,2 
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Nordjylland Unmatched 0,09163 0,11168 -6,6 

  Matched 0,09163 0,09428 -0,9 

          

Stor virksomhed Unmatched 0,66745 0,69266 -5,4 

  Matched 0,66745 0,65608 2,4 

          

Grundskole Unmatched 0,1729 0,17765 -1,2 

  Matched 0,1729 0,16943 0,9 

          

Gymnasial Unmatched 0,0647 0,05537 3,9 

  Matched 0,0647 0,064 0,3 

          

KVU Unmatched 0,07899 0,04704 13,2 

  Matched 0,07898 0,07666 1 

          

MVU Unmatched 0,12045 0,23149 -29,5 

  Matched 0,12045 0,11013 2,7 

          

LVU Unmatched 0,09578 0,0962 -0,1 

  Matched 0,09578 0,09242 1,1 

          

Middelindkomst Unmatched 0,4968 0,50331 -1,3 

Matched 0,49681 0,50276 -1,2 

          

Rigeste fjerdedel Unmatched 0,33838 0,20806 29,6 

  Matched 0,33837 0,3367 0,4 

          

Topleder  Unmatched 0,04255 0,02534 9,5 

  Matched 0,04255 0,04119 0,7 

          
Lønm. højt niveau Unmatched 0,12145 0,16122 -11,4 

Matched 0,12145 0,113 2,4 

          

Lønm. ml. niveau Unmatched 0,22508 0,20459 5 

  Matched 0,22507 0,21498 2,5 

          
Lønm. grundni-
veau 

Unmatched 0,37824 0,36249 3,3 

Matched 0,37824 0,39352 -3,2 

          

Andre lønm. Unmatched 0,18988 0,16384 6,8 

  Matched 0,18989 0,19315 -0,9 

          
Besøg almen læge 
2002-7 

Unmatched 26,652 31,282 -17,7 

Matched 26,652 26,462 0,7 

          

Besøg almen læge 
kvardreret 

Unmatched 1286,8 1773,4 -9,9 

Matched 1286,8 1296,9 -0,2 

          

Besøg speciallæge 
2002-7 

Unmatched 3,8368 4,3652 -6 

Matched 3,8364 3,8004 0,4 

          

Besøg spec. 
kvardr. 

Unmatched 84,474 102,28 -1,2 

Matched 84,428 84,595 0 

          

Indlagt 2002-7 Unmatched 0,4071 0,49696 -11,5 

  Matched 0,4071 0,40061 0,8 
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Alvorlig diagnose 
2002-7 

Unmatched 0,05264 0,05917 -2,4 

Matched 0,05264 0,05182 0,3 

          

Meget alvorlig di-
agnose 2002-7 

Unmatched 0,01313 0,01663 -2,6 

Matched 0,01313 0,01271 0,3 

          

Landb., fisk. og 
skovbrug 

Unmatched 0,0174 0,02389 -4,6 

Matched 0,0174 0,01713 0,2 

          

Industri, råstof. 
og fors. 

Unmatched 0,04151 0,04578 -2,1 

Matched 0,04151 0,04 0,7 

          

Bygge og anlæg Unmatched 0,00122 0,00348 -4,7 

  Matched 0,00122 0,00106 0,3 

          

Handel og trans-
port 

Unmatched 0,19658 0,10429 26 

Matched 0,19658 0,20404 -2,1 

          
Information og 
kommunikation 

Unmatched 0,06249 0,04359 8,4 

Matched 0,06249 0,06123 0,6 

          

Finansiering Unmatched 0,28199 0,1458 33,7 

  Matched 0,28199 0,27926 0,7 

          

Erhvervsservice Unmatched 0,05447 0,01751 19,9 

  Matched 0,05448 0,0576 -1,7 

          

Off. adm., underv. 
mm. 

Unmatched 0,01124 0,01049 0,7 

Matched 0,01124 0,01063 0,6 

          
Kultur, fritid og 

anden service 
Unmatched 0,15609 0,09446 18,7 

Matched 0,15609 0,15272 1 

          

Uoplyst branche Unmatched 0,09442 0,48788 -96,1 

  Matched 0,09442 0,09689 -0,6 

 

For at sikre, at modellen stadig er god til at mindske forskelle mellem forsikrede 

og uforsikrede, når der udelukkende fokuseres på enkelte uddannelsesgrupper 

eller indkomstgrupper, ses der også på forskelle i karakteristika efter matchnin-

gen, hvor der udelukkende er medtaget grundskoleuddannede, jf. Tabel 17. 

Igen er det sådan, at forskellen mellem forsikrede og uforsikrede er mindre end 

3 pct. for alle de forklarende variable efter matchningen. 

Tabel 17 Resultat af PSTEST, grundskoleuddannede 

    Gns.   

    Treated Control %bias 

Kvinde Unmatched 0,30 0,49 -39,2 

  Matched 0,30 0,30 -0,1 

          

Samlevende Unmatched 0,59 0,56 5,7 

  Matched 0,59 0,60 -1,6 

          

Indvandrer Unmatched 0,07 0,13 -18,5 

  Matched 0,07 0,07 -0,2 
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Ejer af bolig Unmatched 0,58 0,48 20,7 

  Matched 0,58 0,59 -1,6 

          

20-29 år Unmatched 0,12 0,14 -7,2 

  Matched 0,12 0,12 0,4 

          

40-49 år Unmatched 0,35 0,32 6,8 

  Matched 0,35 0,35 0,2 

          

50-59 år Unmatched 0,31 0,34 -6,7 

  Matched 0,31 0,31 0,5 

          

Københavns omegn 

Unmatched 0,09 0,09 1,3 

Matched 0,09 0,09 -0,2 

          

Nordsjælland Unmatched 0,07 0,06 2,9 

  Matched 0,07 0,08 -1,5 

          

Bornholm Unmatched 0,01 0,01 -3,2 

  Matched 0,01 0,01 0,2 

          

Østsjælland Unmatched 0,05 0,04 5,1 

  Matched 0,05 0,05 -0,5 

          

Vest- og Sydsjæl-
land 

Unmatched 0,12 0,12 2,2 

Matched 0,12 0,12 0,4 

          

Fyn Unmatched 0,07 0,09 -4,7 

  Matched 0,07 0,07 0,8 

          

Sydjylland Unmatched 0,17 0,14 6,9 

  Matched 0,17 0,17 0 

          

Østjylland Unmatched 0,14 0,14 -1 

  Matched 0,14 0,13 1,1 

          

Vestjylland Unmatched 0,10 0,09 2,2 

  Matched 0,10 0,10 0,7 

          

Nordjylland Unmatched 0,10 0,12 -5,8 

  Matched 0,10 0,10 0,4 

          

Stor virksomhed Unmatched 0,64 0,62 5,4 

  Matched 0,64 0,64 1,4 

          
Middelindkomst Unmatched 0,56 0,46 19,9 

Matched 0,56 0,55 0,9 

          

Rigeste fjerdedel Unmatched 0,19 0,10 25,4 

  Matched 0,19 0,20 -2,8 

          

Topleder  Unmatched 0,02 0,01 10,7 

  Matched 0,02 0,02 -1,5 

          
Lønm. højt niveau Unmatched 0,02 0,02 1 

Matched 0,02 0,02 -0,8 

          

Lønm. ml. niveau Unmatched 0,10 0,07 12,7 

  Matched 0,10 0,10 -0,9 
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Lønm. grundniveau Unmatched 0,46 0,44 4 

Matched 0,46 0,46 0,4 

          

Andre lønm. Unmatched 0,35 0,35 -0,2 

  Matched 0,35 0,35 1,3 

          
Besøg almen læge 
2002-7 

Unmatched 27,54 32,11 -15,9 

Matched 27,54 27,38 0,6 

          
Besøg almen læge 

kvardreret 
Unmatched 1451,50 1995,00 -7,9 

Matched 1451,60 1446,40 0,1 

          
Besøg speciallæge 
2002-7 

Unmatched 3,36 3,86 -6,1 

Matched 3,36 3,41 -0,6 

          
Besøg spec. kvardr. Unmatched 72,13 86,68 -1,2 

Matched 72,12 73,04 -0,1 

          

Indlagt 2002-7 Unmatched 0,41 0,47 -8,5 

  Matched 0,41 0,40 1 

          
Alvorlig diagnose 

2002-7 
Unmatched 0,07 0,07 -1,8 

Matched 0,07 0,06 0,4 

          
Meget alvorlig di-
agnose 2002-7 

Unmatched 0,02 0,02 -1,7 

Matched 0,02 0,02 0,7 

          

Landb., fisk. og 
skovbrug 

Unmatched 0,02 0,04 -8,8 

Matched 0,02 0,02 0 

          
Industri, råstof. og 

fors. 
Unmatched 0,04 0,05 -5,2 

Matched 0,04 0,04 -0,4 

          

Bygge og anlæg Unmatched 0,00 0,00 -6,9 

  Matched 0,00 0,00 -0,3 

          
Handel og transport Unmatched 0,25 0,18 16,7 

Matched 0,25 0,25 -0,8 

          
Information og 
kommunikation 

Unmatched 0,06 0,06 3,6 

Matched 0,06 0,06 1 

          

Finansiering Unmatched 0,37 0,20 39,4 

  Matched 0,37 0,37 1,5 

          

Erhvervsservice Unmatched 0,02 0,01 12,3 

  Matched 0,02 0,03 -2,6 

          
Off. adm., underv. 
mm. 

Unmatched 0,01 0,01 -4,3 

Matched 0,01 0,01 0,2 

          
Kultur, fritid og an-
den service 

Unmatched 0,10 0,14 -11,6 

Matched 0,10 0,10 1,6 

          

Uoplyst branche Unmatched 0,07 0,30 -61,7 

  Matched 0,07 0,08 -1,4 
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9.5. Beregning af den forebyggende effekt ved sundhedsforsikringer 

Dette bilag kigger udelukkende på effekten af sundhedsforsikringer på det lang-

varige sygefravær (over 3 uger) grundet begrænsninger i data, der ikke gør det 

muligt også at kigge på det kortvarige sygefravær. Den samlede effekt af sund-

hedsforsikringerne udregnes på baggrund af sygefraværet i 2009, idet effekter-

ne for hver af de fem faggrupper vedrører forskellige perioder afhængig af hvor-

når faggrupperne tegnede forsikringerne. 

Fra Pedersenog Arendt (2012) benyttes oplysningerne om antal forsikrede inden 

for de fem faggrupper (Tabel 2 i rapporten), andelen af syge (Tabel 3 i rappor-

ten) samt de signifikante estimater fra Tabel 4 specifikation (5). Effekter der ik-

ke er signifikante sættes til nul. Ud fra disse oplysninger udregnes effekten på 

de syge, som det også gøres i Pedersen, M. S. og Arendt, J. N. (2012) s. 13 

Tabel 18 Resultaterne fra SDU rapporten 

  
Antal  
forsikrede Andel syge 

Estimeret  
effekt 

Effekt på  
de syge 

Frisører 2.782 0,069 0 0 

Fiskere 334 0,111 0 0 

VVS'ere & skorstensfejere 5.023 0,075 0 0 

Elektrikere 9.897 0,057 -0,010 -0,18 

Mejeriarbejdere 3.543 0,053 -0,011 -0,21 
Kilde: Pedersen og Arendt (2012) 

Anm.: De benyttede estimater er signifikante på et 1 pct. signifikansniveau 

 

Effekten på de syge er således en reduktion i incidentsen af sygefraværet på 18 

pct. for elektrikerne og 21 pct. for mejeriarbejderne, mens den er 0 for de tre 

andre faggrupper, hvor der ikke findes signifikante estimater.  

Fra vores egne sundhedsforsikringsdata indhentes oplysninger om de sundheds-

forsikrede hos PensionDanmark i 2009. De relevante faggrupper udvælges og 

kobles sammen med oplysninger om sygefravær i 2009 fra Beskæftigelsesmini-

steriets DREAM register. 

Tabel 19 Antal sundhedsforsikrede samt gns. ugers sygefravær, 2009 

  

Antal for-
sikrede 
2009 

Faktiske 
uger med 
sygefravær 
2009 

Uger med 
sygefravær 
før forsik-
ring 

Sparet ti-
mers syge-
fravær pga. 
forsikring 

Frisører 3469 0,55 0,55 0 

Fiskere 876 0,55 0,55 0 

VVS'ere & skorstensfejere 6754 0,51 0,51 0 

Elektrikere 6472 0,35 0,42 -2,72 

Mejeriarbejdere 11068 0,61 0,77 -5,95 
Kilde: Forsikring & Pension samt DREAM 

Anm.: Sygefraværet i tabellen er det gennemsnitlige sygefravær indenfor hver faggruppe. 

          Gennemsnittet er fundet ved at lægge alt sygefravær over 3 uger sammen og  

          dividere med det samlede antal personer. 

 

Som det ses af Tabel 18 og Tabel 19 stemmer antal sundhedsforsikrede inden 

for de fem faggrupper ikke helt overens. Dette skyldes, at antal forsikrede oplyst 

i Pedersen og Arendt(2012) stammer fra året, hvor de overordnede brancher 

kollektivt tegnede sundhedsforsikringer for de relevante faggrupper, mens antal 
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forsikrede fra Forsikring & Pensions sundhedsforsikringsdata stammer fra det 

samme år - nemlig 2009, hvor også sygefraværet er hentet fra. 

De faktiske gennemsnitlige ugers sygefravær i 2009 på mellem 0,35 og 0,61 

uger må være sygefraværet efter forsikringen har haft en effekt, eftersom for-

sikringen blev tegnet i årene 2006-2008. Derfor bruges den udregnede effekt på 

de syge fra Tabel 18 til at udregne, hvad længeden af sygefraværet havde været 

uden/før sundhedsforsikringerne. Ved at trække de to tal fra hinanden findes ef-

fekten af sundhedsforsikringer på det langvarige sygefravær opgjort i timer. 

Elektrikerne og mejeriarbejderne sparer således 2,72 henholdsvis 5,95 timers 

sygefravær på grund af sundhedsforsikringerne. 

De fundne antal sparede timers sygefravær er altså den gennemsnitlige effekt 

pr. person inden for hver af faggrupperne. Ved at gange effekterne med antallet 

af personer i faggrupperne, kan den samlede gennemsnitlige effekt for hele fag-

gruppen findes. Herefter kan den gennemsnitlige effekt pr. person på tværs af 

de fem faggrupper findes 

Tabel 20 Samlede gennemsnitlige effekt ved sundhedsforsikringer 

  
Gns. antal sparede  
timers sygefravær 

Frisører 0 

Fiskere 0 

VVS'ere & skorstensfejere 0 

Elektrikere -17577,68 

Mejeriarbejdere -65854,07 

 

-83431,75 

  

 

-2,9 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Pedersen og Arendt (2012), Forsikring & Pension 

samt DREAM 

 

Hver sundhedsforsikrede inden for de fem faggrupper sparede således 2,9 ti-

mers sygefravær i 2009. 

Det skal bemærkes, at der er enkelte forbehold ved at omregne fra andele til 

varigheder. Det er nødvendigt at antage, at fordelingen af varigheden ikke er 

påvirket af det at have en sundhedsforsikring, givet man har mindst tre ugers 

sygefravær. I tilfældet at forsikringen kan nedbringe varigheden af sygefravæ-

ret, vil dette betyde at effekten undervurderes. Omvendt kan man forestille sig, 

at forsikringen primært virker ved at forebygge de lange forløb, så andelen af 

disse falder, men at de lange forløb, som faktisk indtræffer, er de svære forløb, 

der derfor i gennemsnit varer længere, givet de er over 3 uger. I så fald over-

estimeres effekten ved at omregne til varighed. 
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9.6. Resultater fra varighedsmodel 

Tabel 21 Præcise operationsbetegnelser 

Populær betegnelse: Præcis betegnelse: 

Delvis fjernelse af menisk Artroskopisk partiel resektion af me-
nisk i knæled 

Delvis fjernelse af væv i knæled Artroskopisk partiel synovektomi i 
knæled 

Operation for grå stær Fakoemulsifikation med implantation 

af kunstig linse i bageste øjenkammer 
Fjernelse af knoglesvulst/-udvækst i 

skulderled 

Artroskopisk resektion af intra-

artikulær eksostose eller osteofyt i 
skulderled 

Fjernelse af ledbrusk i knæled Artroskopisk resektion af ledbrusk i 
knæled 

Operation for lumbal diskusprolaps Åben operation for lumbal diskuspro-
laps 

Operation af galdesten Laparoskopisk kolecystektomi 

Operation for lyskebrok Operation for ingvinalhernie med im-
plantation af fremmed materiale 

Pladsskabende operation af nerve i 
hånd/arm 

Dekompression og løsning af nervus 
medianus 

Stivgørende rygoperation Forreste spondylodese med intern fik-
sation i columna cervialis 
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Tabel 22 Effekten på grund af hurtigere behandling 

 
  1. Menisk 2. Knæled 

 
Variabel Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

 
Sundhedsforsikring -2,692 -4,351 -3,258 -2,556 

Individkarakteristika 
    

 
Kvinde 1,228 1,790 0,161 0,157 

 
Samlevende -1,479 -2,335 -0,398 -0,415 

 
Indvandrer 3,737 2,413 3,311 1,422 

 
Boligejer -1,515 -2,377 -1,845 -1,836 

 
Alder 20 - 29 år -0,828 -0,833 -1,708 -1,381 

 
Alder 40 - 49 år 0,438 0,598 -1,631 -1,469 

 
Alder 50 - 59 år -0,131 -0,168 -1,929 -1,629 

Landsdel 
    

 

Københavns omegn 0,088 0,062 2,618 1,060 

 
Nordsjælland 2,365 1,263 -0,115 -0,051 

 
Bornholm 0,649 0,214 10,503 0,950 

 
Østsjælland 0,718 0,289 1,709 0,504 

 
Vest- og Sydsjælland 2,075 1,225 -0,935 -0,546 

 
Fyn 2,755 1,555 0,774 0,316 

 
Sydjylland 1,714 1,233 2,955 1,391 

 
Østjylland 0,237 0,189 -0,557 -0,327 

 
Vestjylland 1,922 1,197 0,156 0,082 

 
Nordjylland -0,969 -0,869 1,550 0,811 

Socioøkonomisk status 
    

 
Selvstændig 2,531 0,770 3,234 0,870 

 
Lønmodtager, topleder -0,979 -0,386 -3,719 -1,569 

 
Lønmodtager, højt niveau 2,274 0,780 2,609 0,905 

 
Lønmodtager, mellem niveau 1,209 0,453 0,505 0,188 

 
Lønmodtager, andre 4,153 1,244 3,247 1,029 

Branche 
    

 

Landb., fiskeri og skovbrug 5,341 1,302 2,231 0,378 

 
Kultur, fritid og a. service 4,861 1,269 1,637 0,304 

 
Uoplyst 17,189 2,519 6,532 0,900 

 
Industri, råstof og fors. 4,233 1,448 -1,735 -0,421 

 
Bygge og anlæg 7,900 2,051 1,489 0,305 

 
Handel og transport mv. 4,768 1,620 1,240 0,272 

 
Finansiering -0,989 -0,363 -4,525 -1,240 

 
Ejendomshandel 5,634 1,036 -4,952 -1,264 

 
Erhvervsservice 2,472 0,820 -0,158 -0,035 

 
Off. adm. og sundhed 2,310 0,835 -3,718 -1,124 

Uddannelse 
    

 
Grundskole 1,214 1,643 0,149 0,136 

 
Gymnasium 0,110 0,080 -1,039 -0,568 

 
KVU 1,314 0,916 0,412 0,207 

 
MVU -0,002 -0,002 2,059 0,980 

 
LVU -0,670 -0,363 1,372 0,356 

Indkomst 
    

 

Mellemindkomst -1,304 -2,067 -0,757 -0,695 

 
Rigeste fjerdedel -1,355 -1,542 -2,100 -1,435 

Helbredsindikatorer 
    

 
Antal besøg, prak. læge 0,049 3,043 0,055 2,059 

 
(Antal besøg, prak. læge)^2 -0,000 -1,451 -0,000 -0,474 

 
Antal besøg, spec. læge 0,029 0,694 0,014 0,215 

 
(Antal besøg, spec. læge)^2 -0,000 -2,121 -0,000 -0,560 

 
Hospitalindlæggelse 0,597 1,504 -0,017 -0,035 

 
Alvorlig diagnose 1,362 1,556 -0,561 -0,456 

 
Meget alvorlig diagnose 0,090 0,055 3,472 1,101 

  Antal observationer 2809 1934 
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  3. Grå stær 4. Skulderled 

 
Variabel Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

 
Sundhedsforsikring -5,918 -2,861 -4,008 -2,761 

Individkarakteristika 
    

 
Kvinde -2,276 -1,357 2,890 2,212 

 
Samlevende -1,069 -0,619 -2,951 -2,382 

 
Indvandrer 0,294 0,066 13,276 2,588 

 
Boligejer -1,897 -0,980 -0,309 -0,292 

 
Alder 20 - 29 år -1,095 -0,233 1,611 0,369 

 
Alder 40 - 49 år 1,979 0,536 0,289 0,192 

 
Alder 50 - 59 år 1,337 0,475 -1,197 -0,822 

Landsdel 
    

 
Københavns omegn -3,425 -1,384 -4,275 -2,038 

 
Nordsjælland -5,025 -1,930 -5,900 -2,850 

 

Bornholm -8,484 -4,527 3,357 0,494 

 
Østsjælland -4,921 -2,251 -5,866 -2,414 

 
Vest- og Sydsjælland -4,127 -1,702 -6,560 -3,514 

 
Fyn -4,332 -1,993 -4,311 -2,214 

 
Sydjylland -3,558 -1,194 -4,476 -2,249 

 
Østjylland 0,076 0,021 -5,652 -3,036 

 
Vestjylland -5,704 -2,990 -4,701 -2,308 

 
Nordjylland -3,098 -1,195 -7,191 -4,339 

Socioøkonomisk status 
    

 
Selvstændig 0,269 0,040 11,516 0,969 

 
Lønmodtager, topleder -8,127 -2,386 -0,309 -0,045 

 
Lønmodtager, højt niveau -6,827 -1,485 1,595 0,229 

 
Lønmodtager, mellem niveau -8,284 -1,757 6,633 0,911 

 
Lønmodtager, andre -3,521 -0,690 8,351 0,925 

Branche 
    

 
Landb., fiskeri og skovbrug -9,144 -5,054 11,755 1,302 

 

Kultur, fritid og a. service -7,596 -2,926 4,406 0,819 

 
Uoplyst -6,115 -2,350 13,791 1,558 

 
Industri, råstof og fors. -6,500 -1,912 6,021 1,355 

 
Bygge og anlæg -7,366 -2,626 11,424 1,723 

 
Handel og transport mv. -6,055 -1,574 4,076 1,001 

 
Finansiering 6,533 0,447 -6,188 -1,875 

 
Ejendomshandel -7,447 -3,114 -5,496 -1,674 

 
Erhvervsservice -6,185 -1,812 3,849 0,766 

 
Off. adm. og sundhed -5,312 -1,848 1,589 0,412 

Uddannelse 
    

 
Grundskole -0,890 -0,517 3,512 2,551 

 
Gymnasium 5,689 0,941 -3,745 -1,678 

 
KVU 4,191 0,753 2,866 0,770 

 
MVU 8,395 1,759 0,285 0,151 

 
LVU 10,330 1,071 -1,998 -0,555 

Indkomst 
    

 
Mellemindkomst 0,986 0,489 -2,894 -2,327 

 

Rigeste fjerdedel -0,415 -0,130 -6,781 -4,219 

Helbredsindikatorer 
    

 
Antal besøg, prak. læge 0,132 2,249 0,102 2,897 

 
(Antal besøg, prak. læge)^2 -0,000 -0,958 -0,001 -3,092 

 
Antal besøg, spec. læge -0,137 -1,042 0,039 0,503 

 
(Antal besøg, spec. læge)^2 0,000 0,240 0,000 0,111 

 
Hospitalindlæggelse -2,603 -2,371 -0,661 -1,061 

 
Alvorlig diagnose 5,670 2,512 -1,713 -1,276 

 
Meget alvorlig diagnose -2,524 -0,980 -0,212 -0,056 

  Antal observationer 352 1603 
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  5. Ledbrusk, knæ 6. Lambal diskus. 

Variabel Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

Sundhedsforsikring -1,275 -0,512 -3,650 -2,099 

     Kvinde 1,446 0,921 3,430 1,577 

Samlevende -3,201 -1,940 -1,447 -0,815 

Indvandrer 3,704 1,021 4,217 0,934 

Boligejer -2,107 -1,385 -2,623 -1,327 

Alder 20 - 29 år -3,912 -2,014 -4,258 -1,578 

Alder 40 - 49 år -2,689 -1,547 -1,318 -0,659 

Alder 50 - 59 år -3,324 -1,989 -4,142 -2,006 

     Københavns omegn 6,090 1,283 5,212 1,222 

Nordsjælland 2,596 0,649 11,884 1,872 

Bornholm 4,203 0,637 25,416 1,382 

Østsjælland -6,508 -1,813 5,656 0,984 

Vest- og Sydsjælland -6,006 -2,645 10,453 2,205 

Fyn -5,219 -1,944 13,856 2,619 

Sydjylland -1,582 -0,577 8,251 2,055 

Østjylland -4,211 -1,809 13,533 2,897 

Vestjylland -5,665 -2,625 4,452 1,172 

Nordjylland -3,569 -1,495 21,041 2,159 

     Selvstændig 8,234 1,080 10,626 1,238 

Lønmodtager, topleder 0,881 0,156 1,644 0,318 

Lønmodtager, højt niveau 5,562 0,935 -1,132 -0,246 

Lønmodtager, mellem niveau 4,912 0,905 4,204 0,820 

Lønmodtager, andre 5,585 0,945 4,970 0,870 

     Landb., fiskeri og skovbrug 4,780 0,401 4,561 0,387 

Kultur, fritid og a. service -2,709 -0,378 -0,323 -0,045 

Uoplyst 9,755 0,685 -0,811 -0,114 

Industri, råstof og fors. -1,647 -0,207 -0,680 -0,112 

Bygge og anlæg 1,519 0,167 4,371 0,589 

Handel og transport mv. 0,911 0,105 -0,585 -0,096 

Finansiering 9,925 0,682 -4,135 -0,712 

Ejendomshandel -4,742 -0,686 -3,047 -0,368 

Erhvervsservice 2,602 0,261 -3,322 -0,589 

Off. adm. og sundhed -4,273 -0,654 -2,971 -0,554 

     Grundskole -2,535 -1,728 2,779 1,087 

Gymnasium -4,667 -1,950 1,721 0,344 

KVU -2,441 -0,900 1,821 0,489 

MVU -2,614 -1,152 -3,085 -1,290 

LVU -9,631 -3,837 -1,558 -0,411 

     Mellemindkomst -1,297 -0,897 -0,761 -0,339 

Rigeste fjerdedel -3,539 -1,731 -4,762 -1,744 

     Antal besøg, prak. læge 0,151 3,925 0,117 1,486 

(Antal besøg, prak. læge)^2 -0,001 -4,917 -0,000 -0,427 

Antal besøg, spec. læge 0,020 0,213 -0,055 -0,362 

(Antal besøg, spec. læge)^2 -0,000 -0,634 -0,002 -2,225 

Hospitalindlæggelse -0,127 -0,158 0,909 0,721 

Alvorlig diagnose 0,851 0,451 0,179 0,083 

Meget alvorlig diagnose 3,793 0,452 8,842 0,832 

Antal observationer 953 951 
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  7. Galdesten 8. Lyskebrok 

Variabel Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

Sundhedsforsikring -4,410 -2,553 -1,333 -1,187 

     Kvinde 0,440 0,272 -1,261 -0,949 

Samlevende -1,691 -1,166 -0,696 -0,954 

Indvandrer -1,705 -0,871 0,960 0,713 

Boligejer 2,941 2,310 -0,691 -0,944 

Alder 20 - 29 år 2,247 0,934 -2,398 -2,748 

Alder 40 - 49 år 2,036 1,268 -0,368 -0,394 

Alder 50 - 59 år -2,276 -1,463 -1,419 -1,610 

     Københavns omegn -0,009 -0,003 -0,809 -0,467 

Nordsjælland -1,091 -0,334 -0,702 -0,465 

Bornholm 10,313 0,546 -0,170 -0,088 

Østsjælland -6,480 -3,466 1,223 0,481 

Vest- og Sydsjælland -2,979 -1,260 -0,251 -0,176 

Fyn -3,882 -1,613 -0,653 -0,532 

Sydjylland -2,691 -1,114 0,143 0,104 

Østjylland -2,993 -1,256 0,563 0,361 

Vestjylland -1,310 -0,444 1,355 0,689 

Nordjylland -4,164 -1,919 -1,510 -1,401 

     Selvstændig 0,150 0,027 -1,223 -0,512 

Lønmodtager, topleder 0,002 0,000 2,120 0,507 

Lønmodtager, højt niveau 5,866 0,926 -1,177 -0,449 

Lønmodtager, mellem niveau 5,594 0,895 -1,074 -0,402 

Lønmodtager, andre 10,868 1,256 0,314 0,110 

     Landb., fiskeri og skovbrug -5,704 -1,708 15,156 1,844 

Kultur, fritid og a. service -8,534 -3,695 41,813 0,892 

Uoplyst -1,772 -0,355 20,903 1,963 

Industri, råstof og fors. -7,187 -1,762 6,564 2,217 

Bygge og anlæg -2,874 -0,579 8,187 2,026 

Handel og transport mv. -7,065 -1,585 6,382 1,984 

Finansiering -3,454 -0,620 91,878 2,037 

Ejendomshandel 2,873 0,326 5,200 1,096 

Erhvervsservice -4,662 -1,171 14,723 2,165 

Off. adm. og sundhed -8,012 -2,770 9,172 1,809 

     Grundskole 1,897 1,162 -0,087 -0,112 

Gymnasium 1,233 0,456 4,355 1,469 

KVU 15,668 2,182 -0,718 -0,578 

MVU 2,460 0,944 2,068 0,857 

LVU 9,125 0,926 -2,337 -1,527 

     Mellemindkomst -0,458 -0,322 -1,481 -1,783 

Rigeste fjerdedel -1,039 -0,529 -2,279 -2,260 

     Antal besøg, prak. læge 0,023 0,530 0,033 1,552 

(Antal besøg, prak. læge)^2 0,000 0,408 -0,000 -1,715 

Antal besøg, spec. læge 0,089 0,627 0,119 1,606 

(Antal besøg, spec. læge)^2 -0,002 -0,749 -0,001 -1,383 

Hospitalindlæggelse 0,327 0,493 0,419 0,800 

Alvorlig diagnose 3,570 2,129 1,538 1,235 

Meget alvorlig diagnose 0,349 0,080 1,996 1,077 

Antal observationer 720 558 
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  9. Pladssk. opr. 10. Stivgr. rygopr. 

Variabel Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

Sundhedsforsikring -2,097 -1,390 -15.273 -2.724 

     Kvinde 0,065 0,051 7.221 1.117 

Samlevende 0,217 0,232 -2.761 -0.388 

Indvandrer 1,608 0,873 -19.738 -3.132 

Boligejer -0,888 -0,883 3.290 0.429 

Alder 20 - 29 år -0,749 -0,359 0.134 0.004 

Alder 40 - 49 år -0,514 -0,406 -2.068 -0.289 

Alder 50 - 59 år 0,967 0,715 -14.308 -1.703 

     Københavns omegn 2,994 0,778 40.044 1.295 

Nordsjælland 3,943 0,866 20.537 1.016 

Bornholm -2,559 -0,938 -19.142 -2.291 

Østsjælland 1,709 0,422 8.146 0.441 

Vest- og Sydsjælland -1,486 -0,557 25.305 1.095 

Fyn 1,297 0,417 34.775 0.952 

Sydjylland 1,159 0,402 5.425 0.356 

Østjylland -0,910 -0,350 1.785 0.164 

Vestjylland 4,262 0,999 8.991 0.635 

Nordjylland 0,134 0,045 -1.439 -0.133 

     Selvstændig 24,077 1,601 57.451 1.095 

Lønmodtager, topleder 11,379 1,229 -20.120 -2.991 

Lønmodtager, højt niveau 8,584 1,334 9.641 0.684 

Lønmodtager, mellem niveau 6,913 1,516 -2.915 -0.252 

Lønmodtager, andre 13,915 1,669 19.150 1.053 

     Landb., fiskeri og skovbrug -0,702 -0,143 -4.584 -0.238 

Kultur, fritid og a. service -3,779 -1,090 -15.062 -1.145 

Uoplyst 3,031 0,481 3.874 0.126 

Industri, råstof og fors. 0,295 0,065 14.254 0.584 

Bygge og anlæg 2,625 0,459 12.104 0.420 

Handel og transport mv. -3,196 -0,834 -13.318 -0.861 

Finansiering -4,427 -1,068 -17.208 -1.342 

Ejendomshandel -7,005 -3,260 -9.615 -0.455 

Erhvervsservice -4,962 -1,649 -2.002 -0.100 

Off. adm. og sundhed -4,320 -1,316 -8.070 -0.499 

     Grundskole 0,185 0,160 19.300 1.681 

Gymnasium 4,207 1,208 25.464 1.216 

KVU -2,833 -1,621 3.271 0.265 

MVU -1,132 -0,704 8.349 0.841 

LVU 2,757 0,552 -4.872 -0.435 

     Mellemindkomst -0,400 -0,370 -10.506 -1.491 

Rigeste fjerdedel -0,736 -0,495 -11.072 -1.253 

     Antal besøg, prak. læge 0,148 4,514 0.036 0.159 

(Antal besøg, prak. læge)^2 -0,001 -4,063 -0.000 -0.400 

Antal besøg, spec. læge -0,014 -0,201 0.230 0.307 

(Antal besøg, spec. læge)^2 -0,000 -0,712 -0.002 -0.133 

Hospitalindlæggelse 0,759 1,366 10.169 2.239 

Alvorlig diagnose -1,455 -1,155 -30.396 -3.181 

Meget alvorlig diagnose -3,471 -1,815 -27.111 -2.705 

Antal observationer 1273 273 
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