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English Summary 

The purpose of this paper is to give an insight into the healthcare systems in Denmark and US, 

where a growing interest over the past few years is awakened due to their differences in organi-

zations and immense criticism. The healthcare systems in these two countries is characterized as 

being completely opposite of each other, due to the organization and political goals. The Danish 

government has a purpose of providing universal coverage, which can be characterized as free 

and equal healthcare access to the total population. The US government however has based their 

political goals on choice of freedom, where approximately 40 mill. Americans (free riders) has 

no insurance and thereby minimum access to healthcare.  

 

The Danish healthcare system is rigid in the sense, that supply and demand for healthcare is con-

trolled by the government with small private healthcare suppliers. However the US healthcare 

system is characterized by the opposite, where the majority of the healthcare market is 

represented by private suppliers that can be categorized as not-for-profit (NFP) organizations 

and for-profit (FP).  The governments own healthcare programs are Medicaid and Medicare, and 

the part of the population covered by these programs is poor people and pensioners/disabled 

people. The insurance plans can be split into the following HMO, POS, PPO categorized as ma-

naged care plans and the traditionally FFS plan. Under managed care plans the provider and the 

insurance companies is defined as an organization, where the goal is to minimize healthcare con-

sumption and maximize profits. The reimbursement model in managed care plans is based on a 

fixed rate pr. patient, where more volume means less profit, therefore the suppliers are aware of 

the cost containment. Under the FFS plan the supplier is reimbursed by the total amount, where 

the supplier doesn’t care about cost containment.   

 

Even though the healthcare systems in these two countries are different, they battle the same 

problems in their contract design relating to asymmetric information in the form of moral hazard 

and adverse selection. These types of market failure lead to inefficiency primarily due to rising 

competition in the supplier market, where competition helps improving welfare. The disadvan-

tages come in the form of neglected patient care, repel the sick that increase costs or seek to treat 

only healthy patient, which is known as adverse selection. Moral hazard relates to overconsump-

tion of healthcare from healthy people, which also deteriorates the welfare in the society, due to 

wasting of resources. None of the healthcare systems are perfect and there can be made adjust-

ments in both countries. In US by introducing universal healthcare that can eliminate the free 

riders and in Denmark overconsumption can be minimized by introducing a patient fee. 
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1. Indledende kapitel   

1.1. Indledning 

Overalt i verden debatteres sundhedsøkonomi og sundhedsudgifter som følge af den stigende 

ældrebyrde, der skyldes to faktorer: 1) et stigende antal ældre og 2) faldende arbejdsstyrke. To 

lande skiller sig ud fra resten, USA og Danmark, da disse lande har diametrale sundhedssyste-

mer. Den største modsætning består i, at i Danmark tilbydes gratis sundhedsforsikring til hele 

befolkningen, hvorimod USA’s offentlige sundhedsprogrammer henvender sig til ganske få 

mennesker. Kontrasten mellem disse to lande er slående, mens man i Danmark ønsker solidaritet 

blandt befolkningen er der splittelse i USA, hvor 10-15 % amerikanere ikke har adgang til be-

handling. Tallene er alarmerende høje og man undrer sig over, hvordan det kan lade sig gøre hos 

en af de største og stærkeste økonomimagter. Forklaringen hænger sammen med den fordeling, 

der er på sundhedsmarkedet mellem private og offentlige udbydere (læger, hospitaler mv.) samt 

udbuddet af forskellige forsikringsplaner. I USA udgør det private sundhedsmarked 85 %, mens 

de resterende 15 % er statsstyret. De offentlige programmer Medicaid og Medicare henvender 

sig til den fattige- og ældre befolkning.  

 

Nøgleordet i det amerikanske sundhedssystem er valgfrihed, hvor den erhvervsaktive del af be-

folkningen, som ikke egner sig til de offentlige programmer, tegner en privat sundhedsforsikring 

gennem arbejdspladsen. Den private sundhedsforsikring indgår i forsikringsplaner, der sponsore-

res af managed care organisationerne, som består af HMO, PPO og POS eller den traditionelle 

forsikringsplan FFS
1
. Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er meget gunstige for medarbej-

derne såvel som arbejdsgiveren, idet private sundhedsforsikringer ikke beskattes men indgår i 

lønpakken, mens arbejdsgiveren kan fratrække udgifterne til forsikring. Et krav til arbejdsgiver-

betalte sundhedsforsikringer er, at disse tilbydes samtlige medarbejdere i virksomheden. Dermed 

pooles risikoen, hvor alle medarbejderne har mulighed for at forsikre deres finansielle risiko.  

 

Managed care planerne er svaret på den amerikanske regerings længe ventede ønske om at få 

knækket de stigende sundhedsudgifter. Formålet med managed care er samtidig at få flere i ar-

bejde, samt forsikre flere amerikanere til en gunstig pris. Trods stor fremgang i disse planer har 

der længe været diskussioner omkring de ulemper planerne medfører. Diskussioner, der omhand-

ler privatisering af sundhedsmarkedet medfører forskellige interesser for de involverede parter.  

Den amerikanske regering har stor interesse i at få flere i arbejde og holde befolkningen rask, 

mens udbyderne og forsikringsselskaberne er motiveret af at tjene penge.  

                                                 
1
 Health Maintance Organization (HMO), Preferred Provider Organization (PPO), Point of service  (POS) and Fee for service (FFS) 
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Der debatteres hvorvidt de konstante sundhedsudgifter sker på bekostning af befolkningens hel-

bred, idet managed care organisationerne virker mere motiverede af at tjene penge end at tage 

sig af befolkningen. Denne diskussion forekommer på baggrund af de refusionsmodeller, der 

ligger til grund for disse planer, hvor refusionsmodellerne forvrider organisationernes tilskyndel-

se. Der debatteres hvorvidt profit motivation medfører at udbyderne slækker på den behand-

lingskvalitet, som tilbydes befolkningen hvis de ikke risikerer at blive opdaget. Idet borgernes 

sundhedstilstand kan betragtes som et offentlig gode, hvor alle drager nytte af raske medmenne-

sker, kan profit motivationen for managed care organisationerne medføre flere sygedage, mindre 

produktivitet, der resulterer i færre output i samfundet og dermed forringelse af velfærden. 

 

At designe en refusionsmodel og regulere udbyderne således at disse agerer i samfundets interes-

se er et kontraktproblem, specielt når regulatoren har manglende indsigt i udbydernes omkost-

nings- og indtjeningsstruktur. Dertil hører begreber som moral hazard og adverse selection, der 

resulterer i ineffektiv ressourceallokering og forringelse af velfærden i samfundet. Ovenstående 

begreber vækker stor interesse i Danmark, da de offentlige myndigheder længe har haft ønske 

om at indføre brugerbetaling på sundhedsområdet for at reducere de stigende sundhedsudgifter. 

Set fra befolkningens side frygtes amerikanske tilstande ved indførelse af brugerbetaling idet 

man selv skal dække en del af sundhedsudgifterne. Dette kan resultere i at færre mennesker vil 

gå til lægen når de er syge, specielt vil det gå ud over de ældre og svage i samfundet, og dermed 

forsvinder solidariteten og velfærden forringes.  

 

Det danske sundhedsmarked er en kombination af offentligt finansiering (85 %) og privat finan-

siering (15 %). Modsat private sundhedsforsikringer i USA fungerer de danske private sundheds-

forsikringer som en tillægsydelse til den offentlige sygesikring, der sikrer solidaritetselementet. 

Designet af det danske sundhedssystem medfører moral hazard (overdreven brug af sundheds-

ydelser), idet der næsten ikke eksisterer nogen form for brugerbetaling. I Danmark benyttes en 

kombination af den traditionelle FFS plan og en fast aflønningsrate, men der eksisterer forskelli-

ge refunderingsmodeller og refunderingstakster afhængig af udbyderens type.  

 

Med udgangspunkt i de økonomiske mekanismer, der ligger til grund for de to landes sundheds-

systemer, finder jeg det interessant at undersøge hvor forskellige disse lande er, når det kommer 

til deres kontraktdesign. Har Danmark og USA de samme udfordringer, og kan landene lære 

noget af hinanden på trods af deres diametrale modsætninger.  
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1.2. Problemformulering 

Jeg ønsker at undersøge de økonomiske mekanismer bag sundhedssystemerne i USA og Dan-

mark herunder asymmetrisk information. Jeg vil gribe problemet an ved at opdele det i følgende 

delproblemer: 

 En beskrivelse af sundhedssystemerne i USA og Danmark. Herunder markedet for of-

fentlige- og private sundhedsforsikringer. 

 

 Analyse af de økonomiske mekanismer, der ligger bag disse systemer med fokus på kon-

traktdesignet og samfundsøkonomiske problemer. Med udgangspunkt i mikro- og kon-

traktøkonomi. 

 

 Sammenligning af sundhedssystemerne i de to lande. Derpå undersøges om landene kan 

lære noget af hinanden. Er kontraktdesignet optimalt i hhv. USA og Danmark, eller eksi-

sterer mulige forbedringer?  

 

 Konklusion og vurdering af sundhedssystemerne i USA og Danmark. 

 

1.3. Emneafgrænsning 

I denne opgave vælger jeg at analysere sundhedssystemerne i USA og Danmark. Dermed ser jeg 

bort fra sundhedssystemer i andre lande. Der eksisterer forskellige sundhedssystemer indenfor 

EU’s grænser, men jeg har valgt at kigge specifikt på det danske sundhedssystem, der er den 

største diametrale modsætning til det amerikanske sundhedssystem. Jeg har valgt at sammenlig-

ne to lande i stedet for flere idet jeg ønsker at fordybe mig med ovennævnte problemstillinger. 

Jeg beskæftiger mig med de økonomiske mekanismer, der ligger til grund for den somatiske 

hospitalssektor og de praktiserende læger, da disse behandlinger efterspørges mest. Jeg vælger 

derfor at se bort fra de økonomiske mekanismer, der ligger til grund for den psykiatriske sektor, 

idet private sundhedsforsikringer ikke er udbredte i så stort et omfang indenfor dette område. Det 

amerikanske sundhedssystem har mange sociale programmer, jeg vælger at analysere Medicare 

og Medicaid, idet de resterende ikke har relevans for denne opgave. 

 

1.4. Metode 

Idet opgaven er teoretisk anlagt tager jeg udgangspunkt i sundhedsøkonomi, der baseres på mi-

kroøkonomi, samt kontraktøkonomi. Herefter demonstrer jeg, hvordan teorien anvendes og fun-

gerer i praksis på sundhedsområdet. Skriftet følger en deduktiv metode, hvor formålet med denne 

opgave er at vise forskellige problemstillinger, der opstår i praksis ved anvendelse af forskellige 
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teorier. Desuden følger skriftet den induktive metode, idet jeg udvælger nogle underafdelinger i 

sundhedssektoren, hvor jeg ud fra en analyse af deres aktiviteter kan opstille generelle regler. 

Dermed antager jeg at de samme økonomiske mekanismer, der ligger til grund for disse sektorer 

vil fungere på samme måde i de andre sektorer på sundhedsområdet.  

 

1.5. Opgavens opbygning 

Jeg starter med en indledning og en kort introduktion til sundhedssystemerne i USA og Dan-

mark. Derpå gives en beskrivelse af sundhedssystemerne i USA og Danmark herunder de offent-

lige- og private sundhedsforsikringer i kapitel 2. En introduktion til sundhedsøkonomi baseret på 

mikroøkonomi, hvor der opstilles teoretiske modeller, der har relevans for konkurrencen på 

sundhedsmarkedet følger i kapitel 3. Økonomisk ineffektivitet, der forekommer på sundhedsom-

rådet i form af allokativ- og teknisk ineffektivitet som følge af den konkurrenceform, der eksiste-

rer på markedet introduceres også i dette kapitel.  

Fjerde kapitel er en introduktion til kontrakt- og informationsøkonomi og de problemer, der eksi-

sterer i form af asymmetrisk information, moral hazard og adverse selecetion. Efterfulgt af løs-

ningen på problemet i form af yardstick konkurrence. I kapitel 5 introduceres de markedssvigt, 

der generelt er på sundhedsområdet. De økonomiske mekanismer, der ligger til grund for de of-

fentlige- såvel som de private sundhedsforsikringer i begge lande, analyseres i kapitel 6. Fordele, 

ulemper og samfundsøkonomiske problemstillinger, der er forbundet med hvert sundhedssystem 

i begge lande som følge af kontraktdesignet analyseres også i dette kapitel. Syvende kapitel om-

handler sammenligning af sundhedssystemerne i USA og Danmark. Hvor der undersøges om 

landene kan lære noget af hinanden og om der er mulighed for forbedringer i sundhedssystemer-

ne eller om disse fungerer optimalt. Til sidst vil jeg slutte af med en konklusion og en vurderin-

gen af sundhedssystemerne og de økonomiske mekanismer, der ligger til grund for dette.   
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2. Beskrivelse af sundhedssystemerne  

2.1. Beskrivelse af det amerikanske sundhedssystem 

Den amerikanske sundhedssektor opdeles i tre politiske- og administrative niveauer: føderalt, 

lokalt og stats niveau. Det administrative og politiske niveau, for det private- såvel som offentli-

ge sundhedsmarked ligger hos hver delstat. Den amerikanske sundhedssikring betegnes social 

security og består af forskellige sociale programmer deriblandt Medicaid og Medicare. Disse 

programmer blev introduceret i 1965, hvor der førhen ikke var nogen signifikant offentlig sund-

hedsforsikring. Medicare og Medicaid programmerne, der delvist finansieres af staten betragtes 

som in-kind transfer ydelser til borgerne.  

Både private- og offentlige sundhedsforsikringer er en kombination af managed care planer, der 

sponsoreres af følgende organisationer: HMO, POS, PPO, og den traditionelle FFS plan (define-

res i afsnit 2.3). Organisationerne fremstår som et netværk af forskellige udbydere f.eks. læger, 

hospitaler, kliniker, hospicer og forsikringsselskaber m.fl. Figur 1 angiver regeringens rolle på 

sundhedsmarkedet og forholdet mellem de forskellige aktører. Den stiplede pil repræsenterer 

service flow, mens de solide pile repræsenterer cash flows. Der er tre aktører: patienterne, udby-

derne (læger, hospitaler, klinikker mv.) og forsikringsselskaberne. 

 

           Figur 1: Illustration af sundhedssystemet i USA
2) 

 

 

 

 

 

 

2) 
Kilde: David M. Cutler, Health care and the public sector 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer repræsenteres af cash flowet mellem patienten og for-

sikringsselskabet og cash flowet mellem forsikringsselskabet og udbyderne. Forsikringsselskabet 

fungerer som bindeled mellem udbyderen og patienten. Når patienten betaler direkte til udbyde-

ren er det fordi vedkommende ikke er forsikret. Patienter, der er en del af de offentlige pro-

grammer under den traditionelle FFS plan betaler til regeringen. Forsikringsselskaberne fungerer 

som et mellemled og betaler regningen for den del af befolkningen, der tilhører managed care 

planer under offentlige programmer. 

 

2.2. Beskrivelse af det offentlige amerikanske sundhedssystem 

De amerikanske sociale programmer kan opdeles i fem kategorier: fattige, ældre, invalide, unge 

og arbejdsløse. Sundhedsforsikringerne fik først en stor betydning under Anden Verdenskrig,  

Regering 

 
Forsikrings- 

selskab 

Patient Udbyder 
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idet mange teknologiske ændringer fremkom på dette tidspunkt, heriblandt introduktion af peni-

cillin og fremskridt i kirurgi. Anden Verdenskrig var plaget af manglen på økonomisk vækst og 

høj arbejdsløshed. Dette resulterede i at arbejdsgiveren tilbød private sundhedsforsikringer i ste-

det for at udbetale en højere løn og på denne måde kom flere i arbejde, hvilket medførte et større 

output. Prisfastsættelsen af sundhedsforsikringen er marginal fordel(MB) = marginal omkost-

ning(MC), der definerer at omkostningen ved at bringe sundhedsforsikringen til markedet svarer 

til værdien af sundhedsforsikringen i markedet. F.eks. koster det arbejdsgiveren $1 i timen at 

tilbyde en sundhedsforsikring, ergo må værdien svare til $1 for medarbejderen, hvor medarbej-

deren får timelønnen, w-$1.  

 

I tabel 1 fremgår en oversigt over diverse sundhedsprogrammer, de angiver programmernes ud-

gifter og markedsandele. De totale sundhedsudgifter på landsplan udgør 14 % af BNP. Medicare 

programmet dækker 14 % af den amerikanske befolkning, hvor sundhedsudgifterne for denne 

målgruppe udgør 37 % af de totale sundhedsudgifter. Til gengæld dækker Medicare policen kun 

21 % af sundhedsudgifterne, og dette afspejler den begrænsede dækning. Medicaid programmet 

er mere heterogent med en dækningsgrad på 10 %, hvor udgifterne i dette program begrænser sig 

til 8 %. Der eksisterer overlap i nedenstående tal, hvis man tilhører flere kategorier. Der findes 

også andre små offentlige forsikringsprogrammer, der inkluderer veteraner, indfødte amerikanere 

og personer i militæret, men denne befolkningsdel udgør kun 1 %. 90 % af den yngre population, 

der har en forsikring i forvejen vælger også at tegne en arbejdsgiverbetalt forsikring.  

 

Tabel 1: Tabeloversigt over sundhedsforsikringer og sundhedsudgifter
3) 

 
   Andel $

Program Kriterie for medlemskab Andel (%) fra medlemmerne (%)  fra policen (%)

Offentlig  

Medicare
Alder 65+, Blind/handikappede 

mennesker med en leversygdom
14 37 21

Medicaid
Alder < 65, Blind/handikkapede

Fattigdomsgrænse (FPL) < x   
10 8 9

Andre Veteraner, Indianer, Forsvaret 1 1 5

Privat

Arbejdsgiver
medarbejdere, selvstændige, 

eftelønner
60 49 44

Ingen gruppering Familier, tegnet egen forsikring 

der ikke sponsores af arbejdsgiver
3 2

Ingen forsikring 12 4 21

Sum ∑=100 ∑=101 ∑=100  
3) 

Kilde: David M. Cutler, Health care and the public sector 

 

Hele 12 % står udenfor forsikringsmarkedet, hvor sundhedsomkostninger udgør 4 % af de totale 

sundhedsudgifter. Disse mennesker udelukkes ikke fra at søge behandling hos udbyderne, men  
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står selv for en andel på 44 % af behandlingsudgifterne, mens resten finansieres gennem offent-

lige programmer eller ved at opkræve en højere præmie (mark-up) på andre offentlige forsikrin-

ger. Omsætningen fra denne mark-up modsvarer omkostningerne, der er forbundet med at be-

handle mennesker uden en forsikring.  

 

Omkostningsstruktur for de offentlige programmer  

Medicare programmet består af tre dele, A, B og C, hvor den traditionelle Medicare program 

består af del A+B, mens managed care planen består af Medicare+C. Del A finansieres gennem 

en obligatorisk FICA skat med en fast andel på 1,45 %, der betales af arbejdsgiveren og medar-

bejderen. Del B finansieres gennem en præmie indbetaling på ca. $58,70 pr måned, der fratræk-

kes i Social security-beløbet for de medlemmer, der gør brug af del B. Del B finansieres samtidig 

gennem omsætningen fra US Treasury, dvs. en kombination af offentlige og private finansiering.  

Del C finansieres af det offentlige såvel som det private med midler fra præmieindbetalingerne 

fra hhv. del A og del B. Medlemmerne i den traditionelle Medicare såvel som managed care mo-

dellerne har alle en selvrisiko på cirka 20 %. Det administrative- og politiske ansvar for Medi-

caid programmet ligger hos hver delstat. Her forventes en differentiering i serviceniveauet, dæk-

ningsperioden, standarden og prisfastsættelsen. Medicaid inkluderer en præmie med en selvrisi-

ko og årlig skattefritagelse af præmieindbetalingerne for nogle bestemte målgrupper. Omkost-

ningerne fordeles mellem staterne og den føderale regering, hvor sidstnævnte yder subsidier. 

Altså en kombination af privat- (borgernes præmier) og offentligt (staterne og den føderale rege-

ring) finansiering. Det offentlige subsidie, ydes af Federal Medical Assistance Program 

(FMAP), reguleres årligt og udregnes på baggrund af følgende formel: 

                            
indkomst national liggennemsnit

niveau indkomst capita per ligegennemsnit statens
FMAP   

Det offentlige subsidie reguleres i henhold til 1) statens gennemsnitlig per capita indkomstniveau 

og 2) gennemsnitlig national indkomst. Der er fuld refusion af omkostninger til udbyderne under 

FFS planen, mens managed care planer refunderer i henhold til en fast rate pr. medlem.  

 

2.3. Beskrivelse af det private sundhedsmarked i USA 

Den uniforme arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring tilbydes alle medarbejdere, således scree-

nes på virksomhedsniveau, hvor medarbejdernes risiko pooles, og dermed forekommer en auto-

matisk modregning af gode og dårlige liv på arbejdspladsen. Dette medfører en form for automa-

tisk solidaritet, der begrænser forsikringsselskabets risiko. Private sundhedsforsikringer gavner 

både arbejdsgiveren og medarbejderen, og anses for at være et personale gode der kan indgå i løn 

pakken. Fordelen for medarbejderen ligger i, at forsikringen ikke beskattes, til gengæld er der en  
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skattenedgang svarende til mindre løn, mens arbejdsgiveren kan fratrække udgiften til forsikrin-

gen. Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer udbydes af HMO, PPO og POS, der alle er for-

skellige i deres kontraktdesign. Organisationerne integrerer forsikringsselskaber sammen med 

forskellige udbydere således at disse er fælles om udgifterne og risici.  

 

Definition af forsikringsplanerne (HMO, PPO, POS) 

Medlemmerne i HMO må kun gøre brug af services indenfor netværket, og alt skal godkendes af 

netværkets egen læge (gatekeeper). Behandlinger, der ikke er godkendte af gatekeeperen hæfter 

medlemmet selv for. PPO udbyder to forskellige slags dækning. Den første type dækning svarer 

til HMO dækningen, dog eksisterer der ingen gatekeeper. Den anden type dækning fungerer ved 

at medlemmerne kan gøre brug af udbydere udenfor PPO’s netværk, dog koster denne dækning 

mere. Dermed gives der incitament til medlemmerne om at bruge netværkets services, da ydel-

serne er billigere. POS er en mellemting mellem HMO og PPO dækningen, og tilbyder to slags 

dækninger. Hvis medlemmerne bruger netværkets services skal man af med færre penge og om-

vendt hvis man gør brug af services udenfor netværket. Ligesom HMO er der gatekeepers til alle 

medlemmer, der skal godkende brug af services indenfor POS’ netværk, omvendt er der ingen 

gatekeeper hvis der benyttes services udenfor netværket, hvilket koster medlemmerne mere.  

FFS planen har ingen netværk og medlemmerne kan frit vælge hvilke udbydere de vil tilses af. 

FFS koster typisk mere og dækning af udgifterne til undersøgelse og behandling er begrænset.  

 

Af figur 2 fremgår en fordeling af forsikringsplanerne over tid. I 1988 er der 27 % amerikanere 

der er i managed care planer, mens de resterende 73 % er i den traditionelle FFS plan. Over tid 

ses en stor omvæltning, hvor managed care planer bliver mere efterspurgte og udgør 93 % af  

forsikringsmarkedet i år 

2001 mens de resteren-

de 7 % stadig benytter 

FFS. Disse ændringer 

afspejler regeringens 

indblanding, der har til 

formål at begrænse 

sundhedsudgifterne, 

som pga. FFS planen er 

ude af kontrol. Ved 

indførelse af managed  

 



Økonomiske mekanismer bag sundhedssystemerne i Danmark og USA- herunder asymmetrisk information 

Mirela Ducić 

 
- 12 - 

 

care planer får USA endelig knækket de stigende sundhedsudgifter. Hermed begrænses de unød-

vendige behandlinger. Under managed care er det PPO der har flest medlemmer, hele 48 %, 

HMO, 23 %, og POS, 22 %. Dette kan forklares med, at der er valgfrihed pga. 2 forskellige dæk-

ninger hos PPO. Ydermere har dækningen og præmien stor betydning for valget af samarbejdet 

mellem arbejdsgiver og de forskellige organisationer. 

 

2.4. Beskrivelse af det danske sundhedssystem 

Sundhedsvæsnet opdeles i tre politiske og administrative niveauer: staten, regionerne og kom-

munerne, hvor staten finansierer 85 % af sundhedsudgifterne. De resterende 15 % er privat fi-

nansieret, og dækker primært udgifter til brugerbetaling til f.eks. medicin, besøg hos kiropraktor, 

tandlæge og fysioterapeut. De danske sundhedsudgifter udgør ca. 8 % af BNP og det overordne-

de program kaldes sygesikring, hvor hele den danske befolkning er dækket af dette program. 

Mens der i USA eksisterer betalingskrav hvad angår undersøgelser og behandlinger gælder det 

modsatte i Danmark. Medarbejdere, der har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring kan samti-

dig få behandling på et privat hospital. I Danmark findes tre forskellige private sundhedsforsik-

ringer: 1) brugerbetalingsforsikring som Sygeforsikring Danmark, 2) behandlingsforsikring – 

arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, som dækker ophold på et privat hospital og 3) Kritiske 

sygdomsforsikringer koblet sammen med en pensionsopsparing, der sikrer økonomisk støtte når 

man bliver alvorlig syg. I det efterfølgende vil jeg fokusere på behandlingsforsikring, da de er 

mest efterspurgte i Danmark.   

 

2.5. Beskrivelse af det offentlige danske sundhedssystem 

Sundhedssektoren kan opdeles i to sektorer: 1) primær sundhedsplejesektor og 2) hospitalssek-

tor. Den primære sundhedsplejesektor kan yderligere opdeles i praktiserende læger, der omfatter 

behandling, og omsorg eller forebyggelse. Figur 3 angiver patientforløbet. Alle undersøgelser 

hos den praktiserende sektor er gratis på nær ydelser hos de praktiserende specialister. Den prak-

tiserende læge agerer som gatekeeperen, der henviser patienten til behandling på offentlige hos-

pitaler eller til de praktiserende specialister. Den danske sygesikring opdeles i to grupper, Grup-

pe 1 og Gruppe 2. Gruppe 1 medlemmer har ingen omkostninger forbundet med et lægebesøg, 

mens Gruppe 2 selv skal betale en andel af udgiften. Idet 98,5 % af befolkningen er medlemmer 

af Gruppe 1 vil fokus og alle analyser blive lavet på baggrund af denne type offentlige sundheds  

forsikring. Jeg vil fremover referere til at de offentlige behandlinger er gratis i Danmark. Figur 3 

tegner et billede af det offentlige sundhedssystem, der henvender sig til Gruppe 1 medlemmerne.  

 

 

[Skriv margentekst. En margentekst er 
et separat supplement til hoveddoku-
mentet. Den er ofte justeret til venstre 
eller højre på siden eller i toppen eller 
bunden. Brug fanen Tekstboksværktøjer 
til at redigere formateringen i tekstbok-
sen med margenteksten.] 
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Figur 3: Patientforløbet i det offentlige danske sundhedssystem
5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)
 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Omkostningsstruktur for det offentlige sundhedsmarked 

Regionerne har ansvaret for sundhedssektoren, hvor de administrerer og finansierer den primære 

sektor samt hospitalssektoren med et forud estimeret fast- og variabelt budget, en omkostnings-

model betegnet case-mix. Denne er sammensat af to takstsystemer, der består af døgnbehand-

lingscentrene der aflønnes i henhold til DRG (Diagnosis Related Groups) mens aflønningen af 

ambulatoriebehandlinger foregår på basis af DAGS (Danish Ambulatory Group System). 

DRG/DAGS taksterne er uniforme for alle regionerne og afspejler den gennemsnitlige omkost-

ning, der er i forbindelse med enhver indlæggelsesperiode. Hver region ejer og driver hospitaler-

ne i deres område. Derfor er der indført et maksimalt betalingsloft til finansiering af hospitalerne, 

af hensyn til kontrol med sundhedsudgifterne.  

Finansiering af sundhedsudgifter indenfor de 5 regioner kan således opdeles i 4 subsidier: 1) 

tilskudsblok fra staten (75 %), 2) aktivitetsbaserende tilskud fra staten (5 %), 3) basis lokalt bi-

drag (10 %) og 4) lokalt aktivitetsbaserende tilskud (10 %). Der eksisterer et samarbejde mellem 

alle 5 regioner for at sikre optimal behandling til borgerne og forkorte ventetiden. Der vil således 

ske en afregning mellem de regioner, der er involveret når en eller flere borgere bliver henvist til 

hospitaler udenfor deres bopælsregion. De primære købere er staten og regionerne mens udby-

derne er forskellige. Udbyderne kan være regioner, regions- og privat hospitaler. Der er således  

forskellige betalingssystemer i brug afhængig af hvem der er køber og udbyder, hvor fuld refusi-

on af omkostningerne til de forskellige udbydere ikke altid finder sted. De praktiserende lægers 

aflønning er en kombination af fast honorar pr. patient (25 %) og FFS, 75 %. 

 

2.6. Beskrivelse af det private sundhedsmarked i Danmark 

I de sidste 10 år har offentlige sundhedsudgifter været stigende, da de i betydelig grad er koncen-

treret i de sidste år af folks levetid, samtidigt med at befolkningen stadig bliver ældre. Disse 

kombinationer har gjort at der er opstået et marked for private sundhedsforsikringer, der skal  
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imødekomme befolkningens stigende efterspørgsel efter bedre sundhedspleje. Arbejdsgiverbetal-

te sundhedsforsikringer betragtes som et skattefrit personalegode for ansatte i en virksomhed, 

hvis der er en række betingelser opfyldt. Betingelser for skattefritagelsen er, at alle medarbejdere  

i virksomheden skal tilbydes ordningen (risikoen pooles), og at evt. behandlinger/undersøgelser 

skal være lægefagligt begrundet eller beregnet til forebyggelse af en arbejdsbetinget skade. For-

sikringspræmien betales af den virksomhed, hvor den forsikrede er ansat, og præmien betragtes 

som en almindelig driftsudgift for virksomheden og reducerer således virksomhedens skattebeta-

ling.  

Figur 4: Patientforløbet ved det private sundhedssystem
6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)
Kilde: Forsikring & Pension 

 

I figur 4 illustreres patientforløbet ved det private sundhedssystem, hvor de danske forsikrings-

selskaber ofte har eget netværk af udbydere, der vurderer, om sygdommen berettiger forløbet og 

dækkes af forsikringsbetingelserne. Der kræves ikke en gatekeeper, så længe der er tale om fore-

byggelse af arbejdsrelaterede skader. Dermed kan man selv opsøge de specialiserede klinikker 

såsom fysioterapeuter og behandlere, der har en aftale med forsikringsselskabet. Når der kræves 

en gatekeeper skal den forsikrede altså tilses af en praktiserende læge inden yderligere undersø-

gelser iværksættes. Hvis der er begrundelse for yderligere undersøgelse eller behandling, skriver 

den praktiserende læge en henvisning til den relevante speciallæge eller hospitalsafdeling. Dette 

svarer til, at man tilhører Gruppe 1, derimod skal medlemmerne i Gruppe 2 selv henvende sig 

direkte til speciallæger, og her forekommer delvis brugerbetaling. Da private sundhedsforsikrin-

ger ikke er obligatoriske i Danmark er der ikke et fuldstændigt solidaritetselement tilstede. Idet 

den private sektor finansierer sundhedsforsikringen, der yderligere supplerer en skattefinansieret 

ydelse gavner det kun personer på arbejdsmarkedet. Da der ikke er indbygget en automatisk bru-

gerbetaling på alle ydelser til at mindske efterspørgslen må der forventes, at der på visse ydelser 

er overbehandling. Den almene praktiserende læge fungerer som gatekeeper, og det er den me-

kanisme, som skal forebygge overbehandling af visse ydelser. 
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3. Introduktion til sundhedsøkonomi baseret på mikroøkonomi                                  

I dette afsnit vil jeg opstille basis modeller indenfor sundhedsøkonomi baseret på mikroøkonomi, 

der forklarer udbuddet og efterspørgslen efter sundhedsydelser og private sundhedsforsikringer. I 

traditionel økonomisk forstand vil jeg forklare sammenhængen mellem efterspørgselskurven, 

betegnet forbrugerteori, og udbuds kurven, samt hvordan forskellige variable påvirker markedet. 

Idet praktiserende klinikker er differentieret via ry, patient loyalitet etc., er der nogle klinikker og 

hospitaler, der besidder lidt markedsmagt. Derfor finder jeg det relevant at opstille forskellige 

modeller til at forklare den type konkurrence, der eksisterer på sundhedsmarkedet. Jeg tager ud-

gangspunktet i to ekstreme markedsformer monopol og fuldkommen konkurrence, samt mono-

polistisk konkurrence som en mellemting, hvor jeg forklarer fordele, ulemper og økonomisk in-

effektivitet, der medfølger. Ingen af ovenstående modeller beskriver konkurrenceformen på 

sundhedsmarkedet, dog gives et indblik i hvordan markedet fungerer, og den økonomiske inef-

fektivitet, der fremkommer som følge af den valgte konkurrenceform.  

 

Forbrugerteori afspejler et individs præferencer overfor forskellige varer som f.eks. sundheds-

ydelser og andre goder. Nytten er en funktion af forskellige varer og måler forbrugertilfredshe-

den, hvor højere nytte afspejler større tilfredshed. På matematisk form udtrykkes efterspørgslen 

efter sundhedsydelser (X) som funktion af følgende variable: indkomst (Y), priser på andre varer 

(Po) og socioøkonomiske variable (E):  

 

QDx = f (Px, Y, Po, E) 

Udbudssiden fastsætter produktionen af sundhedsydelser og ressourcer (aflønning af læger, sy-

geplejersker, udstyr m.v.). Produktionsfunktionen fastlægger outputtet af sundhedsydelser, der 

skal være tilgængelig til befolkningen, som følge af kombineringen af inputs, teknologi og 

know-how virksomheden er i besiddelse af. På matematisk form udledes produktionsfunktionen, 

output Q, som funktion af forskellige mængder inputs (Xi) givet ved: 

 

Q = f (X1, X2,……., Xn) 

Produktionsfunktionen kan antage andre matematiske former f.eks. Cobb-Douglas m.fl. Der er 

faste omkostninger forbundet med produktionsfunktion, hvor forskellige kombinationer af input 

variablene medfører forskellige output, der ikke nødvendigvis alle sammen er optimale. Antag at 

sundhedsydelser kan prisfastsættes i henhold til to input variable arbejdskraft, L, og kapital, K, 

herefter kan man udlede omkostningsfunktionen og finde det optimale outputniveau.  
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I figur 5 er der angivet to isokvanter, dog findes uendelige mange kombinationer af L og K, der 

kan producere forskellige output niveauer. Optimal produktion forekommer der, hvor isocost 

kurven tangerer isokvanten, da man her minimerer omkostningerne. Expansion path definerer 

først og fremmest det hensigtsmæssige input sammensætningen og udviklingen i de totale om-

kostninger ved forskellige inputvalg, der forbinder en bestemt produktion med tilhørende mini-

mum omkostninger. Udviklingen i de totale omkostninger er givet ved en ret linje, men kan an-

tage andre former.  

 

Figur 5: Omkostningsminimering samt bestemmelse af optimalt valg af L og K
7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 ) 

Kilde: Sherman Folland, Allan C. Goodman and Miron Stano, The economics of health and health care  

 

Ekspansion path kurven betegnet ”frontier” indeholder informationer omkring totale og gen-

nemsnitlige omkostninger (AC) ved hvert outputniveau. Ved at variere inputniveauet, afledes 

informationer om gennemsnitlige omkostninger på lang sigt (LRAC), der viser om virksomheden 

oplever økonomiske stordriftsfordele, som opnås ved at (LRAC) aftager når output stiger. Øko-

nomiske stordriftsfordele forekommer på sundhedsområdet, men da flere hospitaler agerer som 

monopolistiske virksomheder, vil disse ikke altid minimere de gennemsnitlige omkostninger på 

langt sigt. For mange udbydere medfører det at de er for små til at operere på en effektiv skala, 

hermed er der forbigået profitmaksimerende muligheder. Få udbydere betegnes som oligopoler, 

der ikke nødvendigvis viser interesse for samfundsvelfærden og omkostningsminimering. Der-

med eksisterer der både fordele og ulemper ved økonomiske stordriftsfordele, idet det afhænger 

af den konkurrenceform, der er på markedet.  

 

Økonomisk ineffektivitet  

Økonomisk ineffektivitet fremkommer i to slags former 1) teknisk og 2) allokativ ineffektivitet. 

Teknisk ineffektivitet medfører at virksomheden ikke opnår et maksimalt output ved en given  
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input kombination, f.eks. misbruges maskinerne og kører ikke under fuld kapacitet eller også 

samarbejder medarbejderne ikke. Teknisk effektivitet referer primært til produktionen i hver 

virksomhed, hvor virksomheder, der ikke befinder sig på Expansion path kurven producerer tek-

nisk ineffektivt. Allokativ effektivitet omhandler fordelingen af inputs og outputs i samfundet. 

Dvs. at inputs skal bruges optimalt i henhold til samfundet, altså skal markedet være konkurren-

ce dygtigt og ikke præges af monopoler.  

 

I figur 6 illustreres teknisk og allokativ effektivitet. Ved punkt A operer en given virksomhed 

under teknisk effektivitet, da den ligger på isokvanten Q* og bruger inputkombinationen, der 

svarer til Q*. Punkt B indikerer at virksomheden operer under teknisk og allokativ effektivitet. 

Idet den lavest mulig isocost kurve nu tangerer isokvanten, og denne tangering resulterer i, at 

hældningen på isocost kurven er lig hældningen på isokvanten, hvor MC=MR=P, der medfører 

allokativ effektivitet. 

  Figur 6: Allokativ og teknisk effektivitet
8)

 

 

 

 

 

 

 

 

8)
 Kilde: Sherman Folland, Allan C. Goodman and Miron Stano, The economics of health and health care  

 

Teknologiske ændringer er en af de faktorer, der medfører effektivitet eller ineffektivitet, afhæn-

gig af om kvaliteten holdes konstant eller forbedres. En omkostningsforbedring ved indførelse af 

den nye teknologi svarer til, at isokvanten skydes til venstre, altså holdes kvaliteten konstant. 

Omvendt forringes omkostningsniveauet ved indførelse af ny teknologi, der højner kvaliteten og 

dette svarer til at forskyde isokvanten til højre. Denne forskydelse af isokvanten til højre medfø-

rer at samme output produceres, men på en højere isocost kurve. Dette vil resultere i omkostnin-

ger for patienten, der skal betale mere for den samme behandling. Pareto Optimalitet tilsiger, at 

ingen kan stilles bedre uden andres velfærd forværres.   

 

3.1. Markedsform: Monopol 

Det karakteristiske ved monopol er, at der er en udbyder, der påvirker prisen, idet markedet præ-

ges af ineffektiv konkurrence, hvor udbyderen er i besiddelse af markedsmagt.  
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Monopolistiske selskaber fastsætter selv den mængde de ønsker solgt og tilsvarende prisen. 

Dermed vil udbuddet være knap, mens prisen vil være høj. Dette er typisk udbredt i sundheds-

sektoren blandt medicinale virksomheder, hospitaler, private klinikker mv. Individuelle klinikker 

i USA er ikke fuldkomne monopoler, men da alle klinikker er differentieret via ry, patient loyali-

tet osv. er disse i besiddelse af markedsmagt. Når der er få hospitaler i området, betragtes disse 

som oligopoler. Under den monopolistiske konkurrenceform er efterspørgselskurven aftagende, 

og dermed er den marginale omsætning mindre end prisen.  

 

Figur 7 angiver ligevægten i markedet, hvor en monopol virksomhed producere der, hvor 

MR=MC, som resulterer i en høj pris og lav mængde. Monopolistens profit repræsenteres af rek-

tanglet P0ACB og den overskydende indtjening indikerer, at monopolisten har reduceret outputtet 

og øget prisen uden at miste kunder. Denne pris, P0, er langt højere end prisen under fuldkom-

men konkurrence (beskrivelse følger senere) og prisstigning betegnes som en omkostning, der 

videresendes til forbrugeren. 

 

Figur 7: Ligevægt i monopol
9)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

9)
 Kilde: Sherman Folland, Allan C. Goodman and Miron Stano, The economics of health and health care  

 

Problemerne med ovenstående markedssituation kommer i form af teknisk og allokativ ineffekti-

vitet, idet profit maksimerende virksomheder under denne konkurrenceform ikke har tilskyndelse 

til at minimere omkostningerne eller prisfastsætte der hvor P=MC.  

 

3.2. Markedsform: Fuldkommen konkurrence 

Det karakteristiske ved fuldkommen konkurrence er: 1) mange udbydere, der alle er pristagere 2) 

homogent gode og ingen markedssegmentering 3) udbyderne og køberne er i besiddelse af per-

fekt information mht. priser og mængder og 4) ingen adgangs- og excitbarrierer.  
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Figur 8: Ligevægt i fuldkommen konkurrence
10) 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
10) 

Kilde: Sherman Folland, Allan C. Goodman and Miron Stano, The economics of health and health care  

 

Figur 8 angiver ligevægten i markedet under fuldkommen konkurrence, hvor D=MR=P. Da der 

ikke eksisterer nogen mængde begrænsning, kan virksomheden sælge sine varer til markedspri-

sen. Den profit maksimerende output er givet ved Q*, hvor den marginale omsætning er lig den 

marginale omkostning. Under fuldkommen konkurrence, er optimal produktion der hvor margi-

nal omkostnings kurven (S=MC) krydser efterspørgselskurven (D=MR =P), og resulterer i lav 

pris og høj mængde. Virksomhederne producerer og sælger deres output hvor P=MR=MC (allo-

kativ effektivitet) og producerer maksimum output (teknisk effektivitet). Indikationen på effekti-

vitet er, at der ikke eksisterer markedssvigt bl.a. i form af naturlige monopoler, eksternaliteter, 

asymmetrisk information og offentlige goder (beskrivelse følger i kapitel 4 & 5). 
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4. Kontrakt- og informations økonomi  

I kapitel 3 definerede jeg sundhedsøkonomi, baseret på mikroøkonomi, hvor forskellige konkur-

renceformer allokerede markedsligevægte, der ikke alle var økonomiske effektive. Bag disse 

konkurrenceformer ligger også forskellige kontraktdesign mellem udbyderne, staten og forsik-

ringsselskaberne, der medvirker til at forvride optimale allokeringer. Sundhedsmarkedet præges 

af økonomisk ineffektivitet, idet udbyderne er bedre informeret end forsikringsselskaberne og 

staten. I næste afsnit vil jeg udlede og redegøre for begrebet Pricipal-Agent dilemmaet, hvor jeg 

tager udgangspunkt i kontrakt- og forsikringsøkonomi. Dertil følger definitionen på begreber 

som asymmetrisk information i form af adverse selection og moral hazard samt forsikringens 

rolle.  

 

4.1. Teoretisk beskrivelse af information og kontraktøkonomi  

Forholdet mellem udbyderne og staten kan karakteriseres i henhold til Pricipal-Agent dilemmaet, 

hvor en principal (staten) kontrakter en agent (udbyder) vedr. udførelse af arbejde. Principalen 

designer en kontrakt som agenten accepterer eller afslår, hvor agenten på vegne af principalen 

udfører et arbejde. Agenten accepterer kontrakten, så længe nytten fra denne kontrakt er mindst 

lige så stor som ved andre kontrakter. Der eksisterer en interessekonflikt mellem principalen og 

agenten, da den ene parts indtægt er den anden parts omkostning og omvendt. Kontraktdesignet 

baseres kun på verificerbare variable, hvor nøgleordet er information. Når alle parter besidder 

fuld information opnås first-best-solution, nemlig symmetrisk information. Når udbyderne der-

imod besidder mere information end staten omkring produktet, indtjenings- eller omkostnings-

strukturen, er first-best-solution ikke længere mulig. Når den ene part besidder mere information 

end den anden betegnes begrebet asymmetrisk information, og sundhedsmarkedet præges af det-

te. Asymmetrisk information antager to former: 1) moral hazard og 2) adverse selection. Imper-

fekt information som følge af manglende viden leder til markedssvigt, hvor monopolistiske ud-

bydere drager fordel og prisfastsætter sundhedsydelser, hvor prisen overstiger marginale om-

kostninger og maksimerer profitten.  

I henhold til principal-agent dilemmaet under symmetrisk information opstilles følgende pro-

blemstilling: 

 (4.1) Max ∑i pi(e) B(xi-w(xi)) 
                                                       [e, w(xi)]

               

               

 Ubb. ∑i pi(e) u(w(xi)-v(e)) ≥ U 

         i=1,……..,n 

Ovenstående udtryk angiver, at principalen maksimerer overskuddet fra kontrakten under bibe-

tingelse af, at agenten ønsker at underskrive kontrakten (participation condition).  
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Dermed maksimeres overskuddet i henhold til de verificerbare variable, lønnen (w) og indsatsen 

(e), hvor aflønningen afhænger af resultatet (x). Denne problemstilling er efficient og dermed 

bestemmes den optimale risikodeling blandt parterne. Den optimale kontrakt forekommer der, 

hvor de marginale substitutions rater er ens, altså når indifferenskurverne tangerer hinanden i 

henhold til edgeworth boksen. Risikodeling afhænger af om parterne er risikoaverse eller risiko-

neutrale, således eksisterer følgende: 1) principalen er risikoneutral, agenten er risikoavers, 2) 

principalen er risikoavers, agenten er risikoneutral, 3) principalen og agenten er begge risikoa-

verse og 4) principalen og agenten er begge risikoneutrale. Kontraktteori tilsiger at når en af 

parterne er risikoavers, vil den anden part påtage sig al risiko. Derimod når begge parter er risi-

koaverse eksisterer en passende risikodeling. 

 

Moral hazard også betegnet skjult handling, karakteriserer problemstillingen, hvor agentens 

handling ikke er verificerbar. Med andre ord ved principalen ikke, om den indsats agenten har 

gjort for at minimere omkostningerne skyldes held eller det er den optimale indsats. Staten kan 

eksempelvis ikke observere, om udbyderne har investeret i en omkostningsminimerende tekno-

logi eller et team til at reducere omkostningerne. Moral hazard kan også omhandle overforbrug 

af sundhedsydelser fra patienternes side. Under asymmetrisk information maksimerer principa-

len sit overskud under bibetingelse af, at agenten accepterer kontrakten givet ved participation 

constraint (PC) og incentive compatibility constraint (IC), der illustrerer moral hazard proble-

met og tilsiger at agenten maksimerer sin nytte givet eget valg af den uobserverbare indsats. På 

matematisk form opstilles følgende problem under moral hazard:  

(4.2) Max ∑i pi(e) B(xi-w(xi)) 
                                                                 [e,{w(xi)}i=1,….n]               

          Ubb. ∑i pi(e) u(w(xi)-v(e)) ≥ U  (PC) 

 

                     e c arg Max { ∑i pi(ệ) u(w(xi)-v(ệ))} (IC) 

                                                                     ệ 

Under asymmetrisk information kan principalen ikke skelne om den indsats agenten har ydet, 

skyldes markedsheld eller det er den optimale indsats, der maksimerer principalens overskud. 

Dermed må principalen påregne et efficiens tab under moral hazard, idet indsatsen ikke længere 

er verificerbar, bestemmer agenten den indsats der maksimerer dennes nettonytte, og ikke prin-

cipalens overskud. Principalen må påregne en tradeoff mellem risikodelingen og incitamentet, 

da det afhænger af aflønningen og agentens disnytte ( v(ệ)). Incitament defineres som tilskyndel-

se i form af økonomisk belønning eller økonomisk straf. Jo større indsats, der kræves af agenten 

jo større disnytte medfører det. Dermed kommer løsningen på moral hazard problemet i form af 

agentens aflønning afhænger af principalens resultat, og dette incitament resulterer i et højere 

indsatsniveau fra agentens side, dog stadig mindre end under symmetrisk information.   
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Adverse selection omhandler skjult information, hvor agenten er bedre informeret end principa-

len, eksempelvis er mange private udbydere bedre informeret end staten omkring efterspørgsels-

kurven og omkostningsstrukturen, eller patienterne er bedre informeret omkring deres helbred 

end udbyderne og forsikringsselskaberne m.fl. Under adverse selection forekommer det, at når 

principalen ikke kender agenternes type ønsker den ene agent at udgive sig for at være den an-

den, altså er der rift om den ene agents kontrakt.  

I adverse selection problemstillingen eksisterer både kontrakter, der omhandler indsatsniveauet 

og kontrakter, der omhandler risikotyper, herunder forsikringskontrakter. I kontrakter, der om-

handler indsatsniveauet er der rift om den kontrakt, der tilhører den mindre effektive agent. Om-

vendt i forsikringskontrakter er der rift om den kontrakt, der tilhører agenten med den lave risi-

kotype. Ydermere påregnes et efficiens tab, idet der er rift om en kontrakt, dermed er kun en af 

kontrakterne efficiente. Løsning på adverse selection problemet består i at principalen nu indfø-

rer self selective scheme, hvor kontrakterne, der tilbydes i ligevægt afslører agenternes typer, 

bedre kendt under begrebet Revelation Principle.  

 

Forsikringsøkonomi 

Forsikringsøkonomi er et eksempel på anvendelse af ovenstående teorier, hvor mekanismerne 

bliver tydelige her, og yderst relevante for sundhedsområdet. Idet både staten såvel som udby-

derne kan være risikoaverse, agerer forsikringsselskaberne som en tredjepart ved at diversificerer 

risikoen mellem aktørerne. Risikoen diversificeres mellem udbyderne, forsikringsselskabet, sta-

ten og patienten, hvor jeg antager at medarbejderen har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. 

Medlemmet forsikrer sin finansielle risiko mod at blive syg og denne præmie betales af en tred-

jepart. Yderligere antages det i forsikringsteori at prisen på sundhedsydelser bliver ”billigere” 

når en tredjepart finansierer disse frem for patienten selv, derfor stiger efterspørgslen efter sund-

hedsydelser.  

 

Lad mig illustrere tankegangen ved sundhedsforsikringer under symmetrisk information og un-

der følgende antagelser: homogene patienter, sandsynligheden for at blive syg er p, den komple-

mentære sandsynlighed er 1-p. Behandlingsudgifterne koster m. Forbruget i fravær af forsikring 

er indkomsten, Y, hvis rask og Y-m hvis syg.  

 

Forventet nytte (U) er givet ved: 

(4.2) VN =pU(Y-m)+(1-p)U(Y) 
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Udtrykket VN  betegner et individ uden en sundhedsforsikring, hvor U(  
. 
) besidder standard kon-

kavitets egenskaber U’>0 og U”<0. Konkavitet betyder at et individ er risikoavers, dvs. ved-

kommende ønsker at diversificere sin finansielle risiko. Derfor kan individet tegne en sundheds-

forsikring med en konstant præmie, π, der er lig med det forventede behandlingsbeløb, pm.  

 

Den forventede nytte ved at tegne en forsikring (I) er givet ved: 

 (4.3) VI =U(Y- π) 

 

 

Individet tegner sundhedsforsikringen hvis:  

EVI ≥ EVN 

 

 

 

Ved at gøre brug af en Taylor Expansion på udtrykket (4.2) approksimeres dette til: 

 

 

 (4.4) VN =U(y- π)+U’(U ”/2U’) π(m- π) 

 

Værdien af forsikringen: 

)m()
'U

"U
(

U'

V-V NI  (4.5)   



2

1
 

 

Venstre side i (4.5) angiver forskellen i nytten ved at være forsikret relativt til ikke at være for-

sikret, skaleret med den marginale nytte opnås en monetær værdi. Højre side angiver fordelen 

ved at fjerne risikoen, hvor )
'U

"U
(


er koefficienten af den absolutte risikoaversion. Med andre ord, 

er det graden af usikkerheden på den marginale nytte, der stiller et individ værre. Udtrykket π(m-

π) i (4.5) angiver variationen i indkomsten efter de medicinske udgifter er betalt ved fravær af 

forsikring. Udtrykket på højre side er positivt, hvilket indikerer at forsikring foretrækkes. Den 

monetære værdi af risikospredningen stiger med risikoaversionen og med de variable medicinske 

omkostninger. Figur 9 angiver forbruget, henholdsvis som rask og syg, hvor punkt E betegner 

bevillingsrammen.  

Med en fair forsikring, svarer præmierne når man er rask til betalingerne når individet er syg, 

dvs. $1 præmie når individet er rask kan dermed betale individet s når vedkommende bliver syg, 

hvor hældningen på fair odds forsikringslinjen er givet ved s = -(1-p)/p. Individets first-best so-

lution er fuld forsikring. Idet individet er risikoavers er argumentet, at udglatte den marginale 

indkomst nytte - ved at overføre indkomst fra tilstanden rask (lav marginal nytte) til tilstanden 

syg (høj marginal nytte), indtil de marginale nytter, er ens. Således maksimeres den totale for-

ventede nytte, og dette er formålet med en sundhedsforsikring    
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Figur 9: forbedring i velfærden som følge af sundhedsforsikring
11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11)
Kilde: David M. Cutler, Health care and the public sector 

 

Ovenstående forsikringspolice baseres på et fast beløb til dækning af sundhedsudgifter, dog eksi-

sterer der i praksis mere generøse forsikringsplaner, hvor behandlingsbeløbet varierer. Der findes 

således forskellige typer sundhedsforsikringer, og de mest udbredte kommer i form af arbejdsgi-

verbetalte sundhedsforsikringer: 1) en fast præmie uden selvrisiko, mens præmien fratrækkes 

lønnen og 2) en fast præmie med en selvrisiko til medarbejderen, hvor selvrisikoen ikke er fra-

dragsberettiget.  

 

4.2. Moral hazard i private sundhedsforsikringer  

Problemet med de to ovennævnte sundhedsforsikringer er, at jo mere generøse policerne er i 

form af: 1) en lavere selvrisiko eller 2) en fast præmie, flyttes risikoen fra patienterne til forsik-

ringsselskabet/udbyderne. Dermed bliver omkostningerne lavere for patienten og dette resulterer 

i overforbrug af sundhedsydelser (moral hazard). Ovenstående antagelse bygger på symmetrisk 

information (ingen moral hazard), dvs. at forsikringsselskabet kender patientens sandsynlighed 

for at blive syg. Dette forekommer ikke realistisk i praksis, hvor forsikringsselskabet kun kan 

estimere sandsynligheden betinget med forskellige parameter såsom alder, arbejde, uddannelse 

mv. Figur 10 viser udbud og efterspørgsel efter sundhedsydelser med forskellig grad af selvrisi-

ko. Uden en sundhedsforsikring efterspørges Q0 enheder. Prisen P0 afspejler omkostningerne til 

samfundet, der er forbundet med mængden Q0. Den marginale omsætning der beskrives gennem 

efterspørgselskurven er lig den marginale omkostning, og dermed er denne allokering effektiv. 

Introduktion af sundhedsforsikringer med en selvrisiko på 20 % af præmien ændrer dog efter-

spørgslen, idet det nu bliver billigere for et individ at blive tilset af udbyderen.  
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Den nye efterspørgselskurve med 20 % selvrisiko har en ny ligevægt, Q1 med pris P1, hvor om-

kostningen ved at bringe denne service til markedet stadig er den samme som før P0. 

 

Figur 10: Efterspørgslen efter sundhedsydelser med forskellig grad af selvrisiko for et individ
12)

 

 

  
12)

Kilde: Sherman Folland, Allan C. Goodman and Miron Stano, The economics of health and health care  

 

Marginal omkostningen som følge af introduktionen af en sundhedsforsikring med 20 % selvri-

siko er P0 *(Q1 - Q0) eller rektanglet ABQ1Q0, mens den marginale fordel er givet ved ACQ1Q0. 

Trekanten ABC indikerer det velfærdstab som samfundet opnår, når der købes fleres sundheds-

ydelser end optimalt. Tabet i velfærden skyldes at MC > MB. Sundhedsforsikringer understøtter 

sundhedsydelser i form af receptpligtig medicin frem for andre typer sundhedspleje i form af en 

sund kost, motion, håndkøbsmedicin mv. Ydermere understøttes også sundhedsydelser, der kræ-

ver en sundhedsforsikring relativ til andre goder.  

Forvridningsgraden mellem allokering af ressourcer til sundhedsydelser og andre goder afhæn-

ger af, hvordan sundhedsforsikringen er skruet sammen. Lav selvrisiko og en bred dækning med-

fører stort forbrug af sundhedsydelser og dermed også ineffektiv allokering af ressourcerne mel-

lem sundhedsydelser og andre goder. Økonomisk ineffektivitet i markedssammenhæng frem for 

individuel sammenhæng (figur 10) fremkommer som følge af 1) redistribuering af ressourcerne 

fra forbrugeren og forsikringsselskaberne til udbyderne og 2) dødvægtstab (som følge af distri-

butionen mellem sundhedsydelser og andre varer). Markedssammenhæng betyder, at udbudskur-

ven ikke er horisontal ligesom i figur 10, men er givet ved en stigende hældning, dvs. udbuds-

kurven er ikke perfekt elastisk. Under markedssammenhæng forbindes en generøs forsikring 

med det forventede tab, på sundhedsmarkedet relateres det til prisen på sundhedsydelser.  

 

En stigning i prisen på sundhedsydelser relateres til en stigning i efterspørgslen efter forsikring. 

En generøs forsikring med lav selvrisiko medfører en stigning i sundhedsudgifterne, der kommer  
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i forskellige former: 1) øget priser og mængder på services, der ellers ikke vil være købt i fravær 

af forsikring, 2) den klassiske er øget forbrug af sundhedsydelser pga. forsikring som allerede er 

købt og 3) øget kvalitet på købte sundhedsydelser i form af dyrere teknologi, der ikke vil være 

købt medmindre disse er dækket af forsikringen. Efterspørgslen påvirkes af variable, som ind-

komst, priser på andre ydelser og forsikring, mens udbuddet påvirkes af teknologiske ændringer, 

input priser osv. Teknologiske ændringer er med til at reducere/forøge prisen på sundhedsydel-

serne. Udbuddet skal afspejle befolkningens behov for sundhedsydelser, og i takt med populatio-

nen stiger, må man fastsætte udbuddet i henhold til disse kriterier.  

 

4.3. Adverse selection i private sundhedsforsikringer 

I ovenstående afsnit antog jeg at befolkningen var homogen, hvor alle havde samme risiko for at 

blive syg. I praksis er befolkningens sammensætning forskellig mht. risikotypen. Derfor antager 

jeg i dette afsnit at befolkningen er heterogen med hensyn til risikoen for at blive syg. Således vil 

den del af befolkning, der har en høj risiko for at blive syg foretrække en generøs forsikringspo-

lice, altså lav selvrisiko og høj dækning, og omvendt for den del af befolkningen med lav risiko.  

 

Risiko segmentering  

I denne model antager jeg heterogene medlemmer med forskellige sandsynligheder for at blive 

syge, givet lav risiko (pL) og høj risiko (pH), hvor pH >pL. Begge typer ønsker at forsikre deres 

risiko ved at købe en sundhedsforsikring. Jeg antager yderligere at der ikke er andre ufuldkom-

menheder på markedet i form a moral hazard mv. Der eksisterer symmetrisk information, hvor 

både forsikringsselskaber såvel som individerne kender risikoen for at blive syg. I henhold til 

fuldkommen konkurrence antager jeg, at følgende gælder: 1) forsikringsselskabets profit lig 0 

(EΠi=0) og 2) kontrakterne, der tilbydes er efficiente => Pareto Optimalitet 

 

Følgende model opstilles under symmetrisk information: 

Individets formue og omkostning ved behandling i tilfælde af sygdom er givet ved hhv. Y og m. 

Præmien og dækningen er givet ved π og q. Individernes risiko type defineres ved pT, T={L,H}. 

Antag q=(1-q)=1/2, andelen af patienter med lav og høj risiko er lige store. 

 

Forventede nytte under fravær af forsikring: 

EVN = pT U(Y-m)+(1- pT)U(Y), T={L,H} 

 

Forventede nytte med forsikring: 

EVI = pT U(Y-m- π+q)+(1- pT)U(Y- π), T={L,H} 
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Individerne tegner en forsikring så længe: 

EVI  ≥ EVN 

 

Hvis der kun eksisterer et forsikringsselskab på markedet er profitten givet ved: 

 EΠ
T

 =π-p
T
q > 0 

 

Individerne maksimerer deres nytte under følgende: 

Max {pT U(Y-m- πq+ q)(1-pT)U(Y- πq)} 

                                              q 

Optimal dækning, q, er givet ved: 

        

)-(1 p

 )p -(1

    )q-(YU' 

)q+q -m-(YU'
T

T

T

TT










 

Hældningen på isoprofit kurverne er givet ved:  

1-p
T 

              p
T
 

 

Idet staten ønsker at indføre konkurrence på sundhedsmarkedet, dermed fortrækkes fuldkommen 

konkurrence, da velfærden hermed maksimeres. Der antages fremover i dette set up fuldkommen 

konkurrence, hvor udbydernes profit er lig nul, og forsikringsselskaberne maksimerer prisen og  

dækningen. Figur 11 illustrerer grafisk ligevægten i markedet når forbrugerne er heterogene og 

der eksisterer symmetrisk information.    

 

Figur 11: Ligevægt med risiko segmentering under symmetrisk information
13)
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Kilde: Ines Macho-Stadler & J. David Perez-Castrillo 
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linjen indikerer fuld dækning af alle omkostninger, altså fuld forsikring. De rette linjer be-

tegnes forventede isoprofit linjer for forsikringsselskabet, og disse er stejlere ved at forsikre type 

L frem for type H. Ligeledes er type L’s indifferens kurve stejlere end type H’s indifferenskurve.  

Begge typer får muligheden for at forsikre deres risiko, altså fuld forsikring, dog til forskellige 

priser, hvor prisen er lavere for type L end for type H. Ligevægten for type L er givet ved punkt 

B, mens ligevægten for type H er givet ved punkt A. Denne ligevægt er efficient under symme-

trisk information, da forsikringsselskaberne kender patienternes sandsynlighed for at blive syge. 

Når der eksisterer asymmetrisk information i markedet er ovenstående ligevægt ikke længere 

efficient. Dette skyldes at der ikke afsløres information omkring risikoen, når forsikringsselska-

berne ikke kan skelne mellem typerne. Type H foretrækker L’s kontrakt, da præmien er lavere og 

løsningen består i, at forsikringsselskabet tilbyder menu af self-selective scheme.  

 

Adverse selection og markedssvigt 

Under asymmetrisk information kender medlemmerne deres risiko type, men det gør forsikrings-

selskaberne ikke. Der eksisterer to ligevægte, en pooling ligevægt og en separerende ligevægt, 

hvor pooling ligevægten anvendes i den virkelige verden, men ikke er mulig i teorien. Til gen-

gæld er den separerende ligevægt optimal teoretisk set, men vil ikke fungere i praksis. Dette 

skyldes at forsikringsmarkedet i praksis præges af asymmetrisk information, hvor forsikringssel-

skaberne ikke har kendskab til befolkningens risikotyper.  

 

Pooling ligevægt:  

For at relatere til den virkelig verden, lad mig illustrere pooling af risikoen, hvor forsikringssel-

skaberne tilbyder en uniform kontrakt, med samme pris og dækning til begge risikotyper. Præ-

mien på sundhedsforsikringen er givet ved: π
I
=q pL+(1-q) pH, hvor q er andelen af individer med 

lav risiko. Når prisen er ens for begge risiko typer, vil type H overforsikre mens type L vil under-

forsikre. Ved at poole risikoen eksisterer automatisk modregning af gode og dårlige liv, hvor 

gode liv betaler for de dårlige (figur 12). I mellemtiden vil forsikringsselskaberne tabe penge på 

type H (EΠ
H

 < 0), hvor enhver pooling kontrakt, der er kandidat og robust under fuldkommen 

konkurrence skal ligge på linjen svarende til prisen Π
I
. Pooling kontrakten, C

I
, er ikke robust, 

idet enhver kontrakt i det skraverede område kun tiltrækker patienter med lav risiko (L), mens 

type H stadig fortrækker kontrakten C
I
. Forklaringen er, at type L’s indifferenskurve i det skrave-

rede område ligger under linjen Π
I
=0,mens H’s ligger over. Med andre ord vil patienter med lav 

risiko foretrække mindre generøse planer mod en lavere præmie, og vil underskrive kontrakten, 

og dermed vige bort fra C
I
. Til gengæld foretrækker patienter med høj risiko C

I
, pga. fuld dæk-

ning. 
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Figur 12: Pooling ligevægt
14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14)

Kilde: Ines Macho-Stadler & J. David Perez-Castrillo 

Hvis forsikringsselskabet tilbyder en kontrakt i det skraverede område under type L’s fair pris 

linjen, givet type L underskriver, er profitten fra denne kontrakt EΠ
L

 > 0. Dette vil resultere i  

negativ profit ved kontrakt C
I
, derfor kan en pooling kontrakt aldrig være robust under fuld-

kommen konkurrence og eksisterer ikke i dette set up.  

 

Separerende ligevægt: 

Kontrakterne i ligevægt for henholdsvis type L og H skal opfylde følgende: 

I. Der må ikke eksistere en kontrakt, der foretrækkes af type L, men ikke af type H og giver 

EΠ > 0, givet type L skriver under. 

II. Der må ikke eksistere en kontrakt, der foretrækkes af type H, men ikke af type L og giver 

EΠ > 0, givet type H skriver under. 

III. Der må ikke eksistere en kontrakt, der foretrækkes af type L frem for ligevægten B, og 

giver EΠ > 0, givet type L skriver under. 

IV. Der må ikke eksistere en kontrakt, der foretrækkes af type H frem for ligevægten A, og 

giver EΠ > 0, givet type H skriver under. 
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Forsikringsselskabets kontraktproblem er givet ved følgende: 

 

                             Max         q[pL(πL-qL)+(1- pL) πL]+(1-q)[ pH (πH-qH)+(1- pH) πH] 

                              π
L

, π
H

,  

                                           q
L

, q
H

  

 

      Ubb.               

       (PC|L) pLU(Y-m- πL+qL)+(1- pL)U(Y- πL) ≥ U L  

      (PC|H) pH U(Y-m- πH+qH)+(1- pH)U(Y- πH) ≥ U H 

      (IC|L) pLU(Y-m- πL+qL)+(1- pL)U(Y- πL) ≥ pLU(Y-m- πH+qH)+(1- pL)U(Y- πH)  

                           (IC|H)pH U(Y-m- πH+qH)+(1- pH)U(Y- πH) ≥ pH U(Y-m- πL+qL)+(1- pH)U(Y- πL) 

 

Ovenstående problem løses via differentiering, hvor præmierne og dækningerne for de to risiko 

grupper udledes. Forsikringsselskabet maksimerer præmierne og dækningerne for de to risikoty-

per under to betingelser, Participation Constraints (PC) og Incentive Compatibility Constraints 

eller self selection. De første to bibetingelser betegnes reservations nytten, der tilsiger at nytten 

ved denne kontrakt, er mindst lige så stor som den nytte individet kan opnå hos andre forsik-

ringsselskaber. I forsikringsteori efterspørges type L’s kontrakt, da denne forsikres til en lavere 

pris. Derfor indføres yderligere to betingelser, der tilsiger at type L har større nytte af sin kon-

trakt end af H’s kontrakt og omvendt. For at type H ikke skal finde L’s kontrakt tiltrækkende 

introduceres forvridninger i L’s kontrakt. Type H’s kontrakt er efficient, men det er L’s ikke. 

Type H opnår fuld forsikring, mens type L’s kontrakt forvrides ved at tilbyde delvis forsikring.  

 

Forsikringsselskabet tilbyder således to forskellige kontrakter, der betegnes self selective med 

outcomes givet ved C
L 

og C
H
. Disse to mulige kontrakter skal opfylde betingelserne beskrevet på 

side 28. Kontrakten for type H givet ved C
H 

skal ligge på den forventede isoprofit linje -(1-

pH)/pH således at profitten EΠ
H
=0, givet at kun type H underskriver kontrakten. Idet patienten 

med høj risiko ønsker at udgive sig for at være type L, gælder der at C
H
 = C

H
*, dvs. at type H’s 

kontrakt er den samme som under symmetrisk information - fuld dækning. Ydermere gælder at 

enhver kontrakt på Π
H
=0 der skærer H’s indifferens kurve, der ikke er C

H
* er strengt værre for 

agenten og der eksisterer således mulige forbedringer. Kontrakten for type L givet ved C
L 

skal 

ligge på den forventede isoprofit linje med hældningen givet ved -(1-pL)/pL således at profitten 

EΠ
L
=0, givet at kun type L underskriver kontrakten. Dermed opfyldes den første betingelse på 

side 28. Ydermere skal kontrakten C
L
 befinde sig under/på H’s indifferens kurve, der går igen-

nem C
H
*, dermed fortrækker H stadig sin kontrakt, C

H
*, frem for C

L
. Altså er C

L 
fundet ved skæ-

ringen mellem H’s indifferenskurve og isoprofit linjen (Π
L
=0), svarende til prisen π=p

L
. 
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Figur 13: Separerende Ligevægt
15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

15)
Kilde: Ines Macho-Stadler & J. David Perez-Castrillo 

 

Hvis C
L 

var geometrisk højere vil type H foretrække denne kontrakt frem for C
H
, omvendt hvis 

C
L 

var geometrisk lavere vil et andet forsikringsselskab tilbyde L en kontrakt, der stillede type L 

bedre. Dette skyldes at enhver kontrakt på den forventede isoprofit linje Π
L
=0 og under C

L
 do-

mineres af kontrakten C
L
, dermed er der mulige forbedringer fra principalens side (Figur 13 

illustrerer en separerende ligevægt). Af ovenstående figur bemærkes at ligevægten for type H 

medfører fuld dækning af alle behandlingsomkostninger, altså opnår individet C
H
 = C

H
*, mens 

type L’s kontrakt forvrides, dermed er ligevægten under symmetrisk information, B, ikke længere  

mulig C
L
 ≠ C

L
*. Type L må nøjes med delvis dækning og en lavere præmie under asymmetrisk 

information. Denne separerende kontrakt skal tjekkes, således må der ikke eksistere en pooling 

kontrakt, der dominerer denne, dog afhænger det af andelen (q) af lav risiko.  

 

Hvis (q→1) består markedet udelukkende af agenter med lav risikotype, L. Dette medfører at 

både type L og type H foretrækker en pooling kontrakt. En pooling ligevægt er stadig ikke stabil, 

dermed udgør kontrakterne { C
L
;C

H
 } ikke en ligevægt, således eksisterer der ingen ligevægt i 

markedet. Når (q→0) udgøres markedet primært af agenter med den høje risikotype, derfor har 

forsikringsselskaberne intet incitament til at tilbyde en uniform kontrakt. Hvis forsikringsselska-

berne tilbød en pooling kontrakt vil det primært være den høje risiko type, der tegnede sådan en 

kontrakt. Dermed vil forsikringsselskaberne få negative profitter, der ikke kan opvejes af den 

positive profit fra de gode risikotyper, der eksister i markedet. Kontrakterne { C
L
;C

H
 } udgør en 

separerende ligevægt, der ikke domineres af en pooling kontrakt.  
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Fuldkommen konkurrence mellem udbyderne vender op og ned på tingene, hvor der forekommer 

forvridninger i ovenstående ligevægt: 1) type H skal betale mere for den samme dækning under 

asymmetrisk information og 2) type L opnår kun delvis dækning på trods af at fuld dækning er 

optimal. Altså er begrebet no distortion at the top ikke holdbart her, dermed forvrides L’s kon-

trakt. Til trods for at fuldkommen konkurrence er eftertragtet medfører denne konkurrenceform 

forvridninger i kontrakterne, der ikke forekommer optimalt. Ovenstående analyse, der vedrører 

asymmetrisk information under fuldkommen konkurrence medfører således forskellige forvrid-

ninger i kontraktdesignet. Dermed er det op til staten at give udbyderne og forsikringsselskaber-

ne incitament til at agere i samfundets interesse. Løsningen på ovenstående problemer kommer i 

form af regulering, hvor staten giver udbyderne og forsikringsselskabet incitament i form af 

økonomisk belønning eller økonomisk straf.  

Befolkningen besidder mere information end udbyderne og forsikringsselskaberne omkring deres 

risikoprofiler. Dermed er det op til staten at afsløre denne information, der medfører optimale 

allokeringer, således at hele befolkningen får muligheden for at forsikre deres risiko til en fair 

præmie og tilsvarende dækning. Idet både udbyderne såvel som forsikringsselskaberne kan være 

risikoaverse vil en pooling ligevægt medføre økonomiske tab, og resultere i at præmierne sættes 

op for at dække tabene. Dette vil resultere i at den del af befolkningen, der tilhører den lave risi-

kogruppe vil efterspørge endnu mindre forsikring og omvendt for den høje risikogruppe. Hvis 

det stod til forsikringsselskaberne vil de slet ikke forsikre den høje risikogruppe, og staten og 

samfundet har således et politisk og økonomisk problem, der delvis kan løses via regulering.   

 

4.4. Regulering 

Regulering baseres på forskellige takstsystemer, der kommer i form af følgende: 1) lineære tarif 

2) nonlinear tarif. De mest udbredte reguleringsmekanismer tager udgangspunkt i teoretiske mo-

deller af Baron-Myerson og Tirole-Laffont. Optimal prisfastsættelse i form af følgende: 1)P=MC 

eller 2)P=AC, dertil fordele og ulemper som prismekanismerne medfører. Jeg antager at velfær-

den i samfundet defineres som:  

(3.1) W(P) = V(P) + απ(P) 

P betegner prisen og α er en konstant, der tilhører intervallet (0,1). Udtrykket V(P) betegnes kon-

sumer surplus, nemlig forbruger overskuddet, der er et standard mål for forbrugerens velfærd. 

Forbruger overskuddet er mest brugbart, når der ikke eksister nogen indkomsteffekt. Et andet 

problem med forbruger overskuddet er, at en virksomheds output er en anden virksomheds input. 

Dette problem observeres især i service industrien, og dermed kan udtrykket V(P) forekomme 

som et imperfekt mål af forbruger overskuddet. Virksomhedens profit (π(P)) er givet ved PQ(P)-

C(Q(P)), hvor alfa er en vægt. Dermed består ovenstående udtryk (3.1) som en vægtet sum af  
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forbruger overskuddet og virksomhedens profit. α < 1 indikerer at der skal lægges mere vægt på 

forbruger overskuddet end på profitten, idet aktionærerne er mere velhavende end den almene 

forbruger. I traditionel kontraktøkonomisk forstand beskrives Pricipal-Agent dilemmaet, hvor 

regulatoren, nemlig regeringen, ønsker at maksimere velfærden i samfundet.  

 

Prisfastsættelsen P=MC: 

Marginal prisfastsættelse betegnes som first-best-solution, hvor omkostningerne ved at produce-

re output, Q, er givet ved C(Q). De marginale omkostninger er givet ved C’(Q), mens den aggre-

gerede efterspørgsel er givet ved Q(P), vil en optimal prisfastsættelse resultere i P*=C’(Q(P*)).  

Fordelen ved denne prisfastsættelse er, at økonomisk effektivitet i form af allokativ effektivitet 

opnås. En efficient allokering resulterer i, at hverken virksomheden eller forbrugeren simultant 

kan stilles bedre. Ulemper ved denne prisfastsættelse er, at hvis der eksisterer eksternaliteter eller 

forvridninger i økonomien, er denne løsning ikke længere optimal for samfundet. Eksternaliteter 

i produktionen eller forbruget af varer resulterer i, at omkostningsfunktionen skal afspejle totale 

omkostninger, frem for kun de omkostninger virksomheden har. Forvridninger i økonomien 

kommer i form af stigende skalaafkast, og det vil resultere i et tab for virksomheden, idet der 

både er faste og variable omkostninger der skal dækkes. F.eks. kan virksomhedens omkostnings-

funktion være givet ved følgende udtryk C(Q)= cQ + K. Under marginal omkostnings prisfast-

sættelsen vil P*= c, dermed vil allokeringen ikke dække de faste omkostninger, K, men kun de 

variable og resulterer i et tab (lig K) for virksomheden. Idet hospitaler i stort omfang præges af 

økonomiske stordriftsfordele består løsningen i, at en anden reguleringsmekanisme anvendes, 

hvor prisen sættes lig med de gennemsnitlige omkostninger (P=AC).  

 

Prisfastsættelsen P=AC: 

Når virksomheden har stigende skalaafkast er en lineær tarif optimal. På matematisk form defi-

neres dette ved: 

P*=AC=C(Q(P*))/Q(P*) 

Hvor prisen er den laveste uden at virksomheden opnår et tab. Under lineær tarif maksimeres 

velfærden under break-even betingelsen pga. stigende skalaafkast. På matematisk form angives 

regulatorens problem som følgende:  

Max W(P) 

                
p* 

ubb. PQ(P)-C(Q(P)) ≥ 0  

Selvom prisen ikke sættes lig de marginale omkostninger opnås der alligevel allokativ effektivi-

tet, idet prisen sættes lig de gennemsnitlige omkostninger, og befinder sig dermed ikke langt fra 

de marginale omkostninger.    
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Two-part tarif 

Two-part tariffen kan betragtes som nonlinear tarif, hvor forbrugerne betaler et fast gebyr, A, og 

derefter en marginal pris, P, per enhed. Jeg antager at forbrugerne er identiske, altså betragtes 

alle forbrugere som en enkel forbruger med surplus funktionen V(P), og på matematisk form 

udledes taksten: 

T(q)=A+Pq 

Regulatoren maksimerer velfærden under bibetingelserne 1)break-even og 2) forbrugerne er vil-

lige til at deltage i markedet. På matematisk form er regulatorens problem:  

Max W(P)=V(P) + απ(P) 

            
p* 

                                            =V(P) –A+α[A+ P(Q(P))-C(Q(P))] 

 

ubb. PQ(P)-C(Q(P)) ≥ 0 

 

V(P)-A ≥ 0 

Optimal prisfastsættelse er givet ved P*=C’(Q(P*)), dermed sættes prisen lig de marginale om-

kostninger, hvor man opnår first-best-solution og allokativ effektivitet. Ydermere opnår kunder-

ne et større forbrugeroverskud under denne allokering end under allokeringen P=AC. Denne 

allokering er ikke optimal, hvis forbrugerne er heterogene, da ikke alle er villige til at betale lige 

meget for varen. Dermed vil forbrugere med lav efterspørgsel helt udelade at købe produktet, 

hvis prisen er for høj. Løsningen på dette er at indføre et two part tarif skema, hvor kunder med 

lav efterspørgsel tilbydes et lavt fast gebyr og en højt marginal pris pr. enhed, mens kunder med 

høj efterspørgsel tilbydes et højt fast gebyr og derefter en lav marginal omkostning per enhed.  

 

Nonlineære tariffer 

Forbrugerne er heterogene i deres smagsparameter, θ, der varierer blandt kunderne. Højere værdi 

for parameteren è ≡ [θ; θ] indikerer at kunderne værdsætter produktet mere. En yderligere anta-

gelse er, at virksomheden ikke kan diskriminere blandt kunderne og derfor tilbyder en uniform 

tarif. Regulatorens problem består i, at maksimere velfærden under bibetingelsen af at virksom-

heden break-even, hvor forbruger overskuddet er givet ved: 

v(θ) ≡ θ(u(q(θ))-T(q(θ)) 

Der eksisterer to mulige outcomes afhængig af, om begge forbruger typer skal deltage i marke-

det: 1) v*(θ)> 0 eller 2) v*(θ)= 0. Når alle forbrugere deltager i markedet (tilfælde 1) så er opti-

mal tarif, en two-part tarif, hvor P=MC. Omvendt, hvis kun kunder med en høj efterspørgsel 

deltager i markedet er en two-part tarif ikke længere optimal, idet virksomheden ikke får dækket 

de faste omkostninger. Dertil vil kun kunder med stærkest smagsparameter blive serviceret ef-

fektivt, mens resten tilbydes en lavere mængde, der ikke er optimal. Løsningen er at tilbyde en  
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menu af two-part tariffer, hvor man inkluderer mængde rabatter. Ovenstående analyse baseres på 

den antagelse, at regulatoren besidder fuld information omkring virksomhedens omkostnings- og 

indtjeningsstruktur. Begreber som adverse selection og moral hazard forekommer, idet virksom-

heden er mere informeret end regulatoren. Skjult handling leder til at regulatoren ikke fuldt ud 

kan besigtige om virksomheden har gjort det nødvendige for at minimere omkostningerne, der 

leder til produktivitets ineffektivitet. Mens skjult information omhandler regulatorens manglede 

indsigt i virksomhedens omkostningsstruktur. Problemerne med moral hazard og adverse selec-

tion bekæmpes ved at give virksomhederne økonomisk tilskyndelse til at agere i samfundets inte-

resse. Ydermere vil asymmetrisk information lede til et tradeoff mellem de forskellige økonomi-

ske effektivitets begreber.     

 

4.5. Yardstick Competition 

Yardstick competition er en kombination af regulering og kunstig konkurrence, der forbedrer 

output allokeringen på markedet. Denne form for mekanisme egner sig specielt til konkurrencen 

på sundhedsmarkedet, idet udbyderne til en vis grad er i besiddelse af markedsmagt. Yardstick 

competition betegner et reguleringsskema, der giver virksomhederne tilskyndelse til at minimere 

omkostningerne (f.eks. ved at få ansat et team af specialister til en fast omkostning uafhængigt af 

deres output), ligesom ovenstående beskrevne reguleringsmekanismer af Tirole-Laffont.  

 

Antag at et hospital kan reducere de marginale omkostninger med $1 per enhed output, hvis hos-

pitalet anvender $1500 på omkostningsreducerende indsats. Hospitalets output er 5000 enheder 

per dag. Tabel 2 angiver hvornår en omkostningsminimerende indsats er optimal. Trin 1 repræ-

senterer den første af fire mulige trin i omkostningsminimering. Hvert enkelt trin vil reducere 

omkostninger per enhed output per dag med $1. Ved at reducere enhedsomkostningerne med $1, 

koster det hospitalet $1500 i omkostningsminimerende effort. Til gengæld genereres en omsæt-

ning på $5.000 ekstra, for hver sparet $ per enhed output. Så længe MC < MR kan det betale sig 

at investere i en omkostningsminimerende indsats.  

Tabel 2: Betalingsskema for omkostningsreducerende indsats
16)

 

 

Trin Marginale omk. ved omkostnings-

minimerende indsats 
 Genereret marginal 

omsætning 

Trin 1 $1.500 < $1*5.000 

Trin 2 $2.700 < $1*5.000 

Trin 3 $4.900 < $1*5.000 

Trin 4 $7.500 > $1*5.000 

16)
Kilde: Sherman Folland, Allan C. Goodman and Miron Stano, The economics of  health and health care  
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Ovenstående betalingsskema virker nødvendigvis ikke på uregulerede monopolvirksomheder, da 

disse ikke har et indbygget incitament som virksomheder, der operer under fuldkommen konkur-

rence. Der skal designes et betalingsskema, der giver monopolvirksomheder tilskyndelse til at 

benytte sig af omkostningsminimerende indsats, og det er her yardstick competition kommer ind. 

 

Under yardstick competition fastsættes refusionspriserne til udbyderne som faste rater, dvs. regu-

lerede priser sættes lig med gennemsnittet af marginale omkostninger for alle hospitaler, der er 

på markedet. Det antages at regulatoren kan estimere alle hospitalers marginale omkostninger. 

Tilskyndelse til at minimere omkostningerne resulterer i, at regulatoren giver en service pris ≈ 

C* (= gennemsnitlig MC for de andre hospitaler). Idet hospitalets omsætning nu baseres på faste 

takster, eksisterer der tilskyndelse fra hospitalets side til at investere i omkostningsminimerende 

teknologi, der reducerer MC, og anses som en fast udgift for hospitalets output.  

 

 

Figur 14: Indvirkningen af yardstick competition
17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

17)
Kilde: Sherman Folland, Allan C. Goodman and Miron Stano, The economics of health and health care  

 

Figur 14 illustrerer indvirkningen af yardstick competition på monopolistiske virksomheder og 

viser hvordan reguleringen forekommer optimalt. Af ovenstående figur ses at hospitalerne har en 

aftagende efterspørgselskurve, D, hvor marginale omkostninger og gennemsnitsomkostninger er  
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givet ved C0. Monopol ligevægten er givet ved punkt M, der producerer Q0 til prisen P0. Under 

yardstick competition er de gennemsnitlige omkostninger nu, en sum af marginale omkostninger, 

C*, og optimale gennemsnitlige faste omkostninger, AFC*. Den nye ligevægt som følge af 

yardstick competition forekommer der, hvor C* kurven skærer efterspørgselskurven (givet ved 

punkt B), hvor prisen P* og mængden Q1 nu svarer til ligevægten under fuldkommen konkurren-

ce. Formelt defineret som økonomisk effektivitet, der kræver at hospitalerne producerer mæng-

den der hvor marginale omkostninger (produktionsværdien) er lig markedsprisen (forbrugsvær-

dien). Under yardstick competition indgår hospitalets aktuelle omkostninger ikke i den faste takst 

og der er mulighed for at tjene en positiv profit. Hospitalerne subsidieres ikke for deres ineffek-

tive opførsel, tværtimod konkurrerer disse, hvor konkurrencen leder til begrebet Nash ligevægt. 

Denne refererer til markedsløsningen, hvor hver virksomhed gør deres bedste givet andre virk-

somheders beslutninger.   
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5. Markedssvigt på sundhedsområdet generelt 

I dette kapitel ser jeg på problemer, der er forbundet med kontraktdesignet samt samfundsøko-

nomiske problemer sundhedsforsikringerne medfører. Samtidig beskrives markedssvigt på sund-

hedsområdet ganske kort, idet der følger en fordybende analyse af begreberne i kapitel 6. Mar-

kedssvigt kommer i mange former, som afhænger af den konkurrenceform, der eksisterer på 

sundhedsmarkedet og kontraktdesignet. Sundhedsmarkedet afviger fra fuldkommen konkurrence 

på forskellige kriterier: 1) der eksisterer adgangsbarrierer i form af licens, kontrol med priser og 

serviceydelser fra offentlig side mv., 2) der eksisterer naturlige monopoler, 3) behandlin-

ger/services er ej uniforme og er differentieret i både kvantitet såvel som kvalitet, 4) der eksiste-

rer andre motivationer end profit maksimering, 5) der eksisterer usikkerhed, 6) imperfekt infor-

mation og 7) eksternaliteter forekommer.  

 

Ovenstående givne afvigelser påvirker alle sundhedsmarkedet i større eller mindre omfang, der-

for er der brug for uddybelse af kriterierne: 1) i den virkelige verden eksisterer adgangsbarrierer 

og exitbarrierer for udbyderne, da alle skal opnå en licens fra staten, som beviser at der må prak-

tiseres medicin. Ydermere er udbyderne underlagt kontrol fra statens side med henblik på regn-

skaber og kvalitetscheck, hvor staten kan påføre udbyderne økonomisk straf, 2) sundhedsmarke-

det præges af naturlige monopoler eller oligopoler, idet de praktiserende klinikker hverken ejes 

eller drives af staten, mens hospitalerne til en vis grad ejes og drives af det offentlige. Når der er 

få udbydere på markedet, påvirkes prisen og sundhedsydelserne er begrænsede, da de medfører 

en stor sundhedsudgift, og i sidste ende koster samfundet, 3) selvom det offentlige fører kontrol 

med udbyderne, eksisterer en differentiering i servicen på tværs af staterne i USA og blandt regi-

onerne i Danmark. Dette skyldes mange forskellige parametre: mangel på ressourcer, viden, 

uforudsete hændelser, refusionsmodeller m.v., 4) under fuldkommen konkurrence antages det, at 

der eksisterer perfekt information for alle parter. Dette forekommer ikke realistisk på sundheds-

markedet, idet usikkerhed omkring ens sundhed leder til investering i en privat sundhedsforsik-

ring, når borgerne er risikoaverse.  

 

Sundhedsforsikringer medfører følgende: a) ændring af priser på behandlinger, b) prisen betalt til 

udbyderen er forskellig fra prisen betalt af forbrugeren, og medfører ineffektivitet, c) store for-

sikringsselskaber og offentlige programmer forhandler betalingsraten på en retrospektiv omkost-

ningsbasis og d) forvridning af udbyderens incitament til at være effektiv, 5) imperfekt informa-

tion som følge af manglende viden, der leder til markedssvigt, kommer i form af: at udbyderen 

eller patienten har mere information end modsatte part. F.eks. har patienten mere information 

omkring sin sundhedstilstand end udbyderen eller forsikringsselskabet. Eller udbyderen er bedre  
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informeret end patienten omkring den korrekte behandling og 6) eksternaliteter i form af, at et 

individ ikke kun bekymrer sig om eget brug af sundhedsydelser, men også andres i samfundet, 

og dette forekommer som følge af at sundhedstilstand er et offentlig gode. Hertil kræves ind-

blanding fra regulatoren, idet man skal medregne den marginale samfundsfordel eller samfunds-

omkostning som følge af en eksternalitet ellers medfører det ineffektiv allokering. 

 

Både monopol såvel som fuldkommen konkurrence er meget ekstreme markedsstrukturer, men 

der illustreres alligevel hvordan markedssvigt fremkommer og hvilke udfordringer der møder 

kontraktdesigneren. I næste afsnit beskrives og illustreres hvordan forskellige former for mar-

kedssvigt påvirker hhv. USA og Danmark. Ikke alle typer markedssvigt er relevante for begge 

lande, nogle er mere fremtrædende i det danske sundhedssystem og andre i det amerikanske.  

 

5.1. Moral Hazard i USA 

Idet alle forsikringsplanerne er differentieret i deres kontraktdesign leder det til følgende: 1) de-

signet af de offentlige programmer leder i stort omfang til moral hazard, idet Medicaid kun til-

bydes den fattige befolkning i USA, således eksisterer der incitament blandt befolkningen der 

ikke egner sig til Medicaid til at arbejde mindre og 2) der er tendens til overforbrug af sundheds-

ydelser, når disse er gratis eller når der er en lav selvrisiko.  

 

Jeg kan illustrere tankegangen bag moral hazard, hvor følgende matematiske model opstilles: 

Jeg antager at et individs sygdomsforløb er givet ved, s, hvor fordelingen af s er givet ved tæt-

hedsfunktionen, f(s). Sundhed er givet ved H=[s, m], hvor m angiver individets behandlingsud-

gifter. Usikkerhed, der vedrører optimal behandling kommer i form af, at forsikringsselskabet 

ikke har kendskab til individets s og kan derfor ikke fastsætte den optimale præmie, π, der af-

hænger af s. Under symmetrisk information (forsikringsselskabet kender individets s) kan selvri-

sikoen direkte betinges med s, men dette forekommer ikke muligt under asymmetrisk informati-

on. Hermed kan forsikringsselskabet kun observere behandlingsudgifterne, m.  

 

Løsningen på moral hazard problemet består i at implementere en omkostningsfordelingsregel, 

c(m), der afhænger af m. Et individ, der er syg vælger således behandlingsudgifterne, m
#
(s), til at 

maksimere nytten, givet denne fordelingsregel og sit kendskab til s. Y betegner indkomsten.  

 

Individets maksimeringsproblem er givet ved: 

(5.1) Max U(Y-π-c(m),H[s, m]) for alle s 

             
m(s) 
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Løsningen er givet ved:  

(5.2) HmUH = c’(m)Ux    for alle s 

 

hvor x= Y-π-c(m) og udtrykket på venstre side i løsningen, angiver gevinsten i nytten ved at in-

vestere en enhed kr. mere i sundhed. Individet har nu diversificeret sin finansielle risiko ved at 

investere i en sundhedsforsikring, dermed varierer netto nytten og netto indkomsten mindre, spe-

cielt hvis den tilhørende selvrisiko, c(m), er meget lav. En lav selvrisiko medfører flere behand-

linger og den marginale substitutionsrate mellem sundhedsydelser og andre varer falder. Ved at 

udglatte den marginale substitutionsrate tværs gennem perioder, hvor individet er hhv. sygt og 

rask forbedres velfærden. Moral hazard betegnes en substitutionseffekt hvor individet forbruger 

flere sundhedsydelser når prisen er lav (prisen på sundhedsydelser er lavere ved køb af en sund-

hedsforsikring end hvis individet selv skulle betale af egen lomme).  

 

Hvis forsikringsselskabet skal gardere sig mod moral hazard er løsningen til ligning (5.2) at de-

signe en police med en omkostningsfordelingsregel, c*(m
#
), der maksimerer den forventede nyt-

te, givet at forsikringsselskabet break-even: 

 

(5.3) ds)s(f])m,s[H),(m*c--U(ymax=E[U*] ##

)c(m#    

Der eksisterer et tradeoff mellem risikobæring og velfærden i samfundet, idet en højere selvrisi-

ko reducerer moral hazard problemet, omvendt vil en højere selvrisiko eksponere den risikoa-

verse befolkning overfor mere risiko, og dette leder til et velfærdstab. En optimal selvrisikorate 

balancerer disse to modstridende effekter.  

 

5.2. Adverse Selection i USA 

Hvis forsikringsselskaber og det offentlige kunne skelne mellem de syge og de raske, ville der 

tilbydes to forskellige kontrakter med forskellige dækninger og præmieopkrævninger. Fuld in-

formation udmunder således i prisdiskrimination, hvor prisfastsættelsen af policen for den høje 

risikotype resulterer i høj præmie, mens den lave risikotype vil få tilbudt en tilsvarende dækning 

til en lavere præmie. Idet de fleste forsikringsselskaber ikke kan skelne befolkningens risikotype 

fra hinanden, vil en separerende ligevægt under asymmetrisk information lede til ineffektivitet i 

form af: 1) de syge betaler mere for den samme dækning under asymmetrisk information og 2) 

de raske opnår kun delvis dækning på trods af at fuld dækning er optimal. 
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I langt de fleste tilfælde må organisationerne ikke prisdiskriminere, dermed tilbydes en uniform 

sundhedsforsikring gennem arbejdspladsen. Således screener organisationerne på virksomheds-

niveau og ikke medarbejderniveau, og dette er med til at reducere nogle adverse selection pro-

blemer, dog ikke alle. Men en pooling ligevægt er ikke altid optimal, idet de raske vil ende med 

at betale for de syge i samfundet, og dette medfører at de vil efterspørge endnu mindre forsik-

ring. Pooling af risiko resulterer i velfærdstab for den del af befolkning, der har en lav risiko, idet 

de ikke kan forsikre deres risiko til en fair præmie. Dvs. ved at poole risikoen omfordeles ind-

komsten fra befolkningen med lav risiko til den del af befolkningen, der har høj risiko.  

 

Menu self-selective scheme: Heterogene forbrugere har forskellige risici, derfor designes der 

forskellige kontrakter, hvor individerne selv kan vælge mellem disse. De syge vælger den gene-

røse forsikringsplan, hvilket øger prisen på den generøse dækning, mens den mindre generøse 

dækning vil forblive billigere, dette udmunder i et velfærdstab. Velfærdstab kommer i to forskel-

lige former: 1) de syge betaler i sidste ende mere for sundhedsforsikringer end de raske, hvilket 

alligevel leder til en risikosegmentering blandt befolkningen og 2) marginale personer vil være 

en del af den mindre generøse forsikringsplan, for at drage fordel af den lave selvrisiko, der eksi-

sterer ved at pooles med de raske. Lad mig illustrere dette ved nedenstående eksempel:  

 

Lad mig antage, at den generøse plan er FFS planen, mens den moderate plan afspejler managed 

care, hvor s angiver et individs forventede behandlingsomkostninger i den generøse plan. V(s) er 

værdien af en mere generøs forsikring, hvor V’(s) > 0 angiver at det syge individ sætter mere 

pris på den generøse plan end det raske individ.  

 

Antag at s* betegner sygdomsniveauet for et individ der er indifferent mellem de to policer:  

 

 Et individ med s> s* => vælger den generøse plan idet vedkommende er mere syg end gen-

nemsnitsindividet.  

 Et individ med s < s* => vælger den moderate plan idet vedkommende har en lavere sand-

synlighed for at blive syg end gennemsnitsindividet.  

 

Det gennemsnitlige sygdomsniveau for henholdsvis den generøse og moderate plan er givet ved 

følgende: 

sFFS = E[s |s > s*] 

sMC =E[s |s < s*] 
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Ydermere antages at præmien, απMC < πFFS, hvor α < 1, og under fuldkommen konkurrence er 

præmierne lig behandlingsomkostningerne: πMC = αsMC og πFFS = sFFS. Hermed udregnes præ-

miedifferencen mellem de to forsikringsplaner: 

 

(5.4) ΔΠ(s)= πFFS - πMC = (1- α)sMC + [sFFS – sMC] 

 

Ovenstående ligning angiver 1) omkostningsbesparing som den moderate plan tilbyder de gen-

nemsnitlige medlemmer og 2) forskellen i det gennemsnitlige sygdomsniveau mellem de to for-

sikringsplaner, som konsekvens af adverse selection.  

Når marginale medlemmer skifter fra den generøse forsikringsplan til den moderate, vil det gen-

nemsnitlige sygdomsniveau stige i begge planer. Fordelingen af s bestemmer om prisforskellen 

mellem de to planer er forholdsvis stor eller lille, og det forekommer realistisk at præmien i den 

generøse plan vil stige forholdsvis mere end præmien i den moderate plan. Dette skal ses i lyset 

af at jo flere individer med det gennemsnitlige sygdomsniveau der skifter fra den generøse plan 

til den moderate, eksisterer således færre individer med det gennemsnitlige sygdomsniveau til at 

opveje det stigende sygdomsniveau og behandlingsudgifter i den generøse plan.  

 

Ligevægten i markedet forekommer der hvor præmieforskellen og medlemskaberne er konsisten-

te, angivet ved punkt E, der ikke forekommer efficient mht. risikotyperne (figur 15). Den effi-

ciente pris forekommer der hvor det marginale individ netop betaler dennes ekstra udnyttelse ved 

at indgå i den generøse plan.  

 

Den efficiente marginale person (ŝ)defineres ved følgende: 

 

(5.5) ΔΠ
marg

(ŝ)= (1- α) ŝ 

Idet ΔΠ(s) > ΔΠ
marg

(ŝ) eksisterer der en tendens til at adverse selection effekten dominerer her, 

derfor eksisterer der en relativ forskel i præmierne hos de to forsikringsplaner. Dette munder ud i 

følgende: 1) når medlemmerne skifter den generøse plan ud med den moderate plan, eksisterer 

der således alt for få medlemmer i den generøse plan. Muligvis kan den generøse plan forsvinde 

som følge af adverse selection. Dette forekommer i det tilfælde hvor linjen, der angiver  
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Figur 15:Ligevægt med multiple risikotyper
18)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsselskaber med disse policer vil opfordres til at reducere deres generøsitet, for at til-

trække de raske og fordrive de syge, dette udmunder også i et velfærdstab. For at eliminere ad-

verse selection implementeres økonomiske mekanismer som licens, certificering, akkreditering, 

der skal sikre at misbruget af sundhedsforsikringer mindskes. Ligeledes skal både regeringen 

såvel som diverse organisationer, der tilbyder sundhedsforsikringer være bedre til at administrere 

diverse programmer og fremsætte en fair præmie.  

 

5.3. Moral Hazard i DK 

Mange af ovenstående amerikanske problemer med kontraktdesignet findes også i Danmark, idet 

den danske sygesikring er gratis, eksisterer hermed tendens til overforbrug. I Danmark har man i 

begge typer sundhedsforsikringer en pooling ligevægt, da man ikke ønsker amerikanske tilstan-

de, og derfor anses befolkningen for at være homogen med hensyn til deres risiko profiler. Ifølge 

illustrationen i figur 3 er det egen praktiserende læge, der fungerer som gatekeeper og skal mi-

nimere overforbrug af sundhedsydelser.  

De private sundhedsforsikringer er også universale og uniforme, når disse udbydes gennem ar-

bejdspladsen, og gavner primært den del af befolkningen der er på arbejdsmarkedet. Private 

sundhedsforsikringer er en måde at springe ventelisten over på de offentlige sygehuse og komme 

frem til en hurtigere og måske mere effektiv behandling.  

Private sundhedsforsikringer er gratis for befolkningen, der også kan medføre overforbrug af 

sundhedsydelser, idet det intet koster at blive behandlet på privat hospitaler.  

Ofte har de danske pensions- og forsikringsselskaber egne læger (se figur 4) som patienten skal 

henvende sig til, og på denne måde minimeres moral hazard. I henhold til ovenstående beskrevet 

reguleringsteori, tilbydes en fast takst til finansiering af de offentlige sundhedsydelser.  
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Kilde: David M. Cutler, health care and the public sector 
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alt

(s) i stedet 

for ΔΠ(s), hvor V(s) aldrig skærer linjen 

ΔΠ
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(s). Altså eksisterer der ingen ligevægt i 

markedet og dermed ingen medlemmer i den 

generøse plan som følge af, at den marginale 

person ved hver præmieforskel finder omkost-

ningsbesparingen større ved at skifte over til 

den moderate plan. Dette er et ekstremt tilfælde 

som følge af adverse selection og forekommer 

sjældent. 
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5.4. Adverse Selection i DK 

I Danmark ejer og driver regionerne de offentlige sygehuse, og aflønningen sker i henhold til 

DRG/DAGS taksterne. Hver region har egen refusionsmodel og når to regioner udveksler patien-

ter er der en højere refusionstakst på fremmed regions patienter. Dvs. en fremmed regions patient 

refunderes med 100 % af DRG/DAGS taksten, mens regionens egen patient kun refunderes med 

en varierende DRG/DAGS takst, afhængig af den lokale refunderingsmodel. Således resulterer 

dette i, at mange regioner hellere vil behandle fremmed regioners patienter frem for egne og det-

te begreb betegnes ”cream skimming”. Normalt ses dette begreb mest i USA pga. landets mang-

lende evne til at sikre solidaritet blandt befolkningen, men fænomenet er også udbredt i Dan-

mark, dog i langt mindre grad.   

 

De danske forsikringsselskaber screener på virksomhedsniveau, dermed præges de private sund-

hedsforsikringer ikke af adverse selection i så stor grad som de amerikanske. De fleste forsik-

ringsselskaber pooler risikoen for sine medlemmer og skaber dermed ikke en opdeling af de syge 

og de raske. Der er et relativt stort solidaritets element til stede, dvs. passende en risikodeling, 

der eliminerer fænomenet adverse selection mht. private sundhedsforsikringer, dog er hele be-

folkningen ikke omfattet af en privat sundhedsforsikring i Danmark. Det skal imidlertid ses i 

sammenhæng med, at værdien af ydelsen i betydelig grad er betalt af den private sektor selv, og 

ydelsen supplerer en skattefinansieret ydelse, nemlig den offentlige sygesikring. Derfor har ydel-

sen primært værdi for personer på arbejdsmarkedet, da den del af befolkningen, der er udenfor 

arbejdsmarkedet allerede er dækket af de offentlige sundhedsforsikringer.   

 

Samfundsøkonomiske problemer  

Ovenstående problemer i forbindelse med kontraktdesignet medfører således forskellige sam-

fundsøkonomiske problemstillinger der debatteres i det offentlige. Den allerstørste kritik af ar-

bejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer omhandler den skatteindtægt som staten mister, som føl-

ge af at sundhedsforsikringer ikke beskattes. Et tilbagevendende argument mod sundhedsforsik-

ringer er, at private sundhedsforsikringer, der sponsoreres af arbejdspladsen belaster de offentli-

ge finanser som følge af skattefritagelsen. Den danske statskasse har en skattefritagelse på Dkk. 

340 mio., mens den amerikanske statskasse har en skattefritagelse på $60 mia. På trods af at 

skattelettelsen koster statskassen mange penge er der også en positiv side, nemlig at de behand-

linger, der betales over forsikringerne, skulle være sket for offentlig regning. Derfor aflaster 

sundhedsforsikringerne også de offentlige finanser. Siden man i 2002 indførte frit sygehusvalg i 

Danmark kan borgere uden en privat sundhedsforsikring således også blive behandlet på privat  
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hospitaler når ventetiden på sygehusene bliver for lang. Dermed er det den offentlige statskasse 

eller rettere sagt regionerne, der skal betale regningen, så en kombination af private sundhedsfor-

sikringer og frit sygehusvalg leder til en form for belastning af den offentlige statskasse og ikke 

alene sundhedsforsikringer. Private hospitaler er kun delvist privat finansieret mens det offentli-

ge også tager del i finansiering i form af vedligeholdelse og udbygning af privat hospitaler samt 

frit valg-systemet.  

 

Når borgeren i Danmark bliver behandlet på private/offentlige hospitaler som følge af at den 

private sundhedsforsikring, erstattes en 100 pct. skattefinansieret ydelse med en delvist privat 

finansieret ydelse. Debatten om at sundhedsforsikringer belaster de offentlige finanser er både ja 

og nej, idet det afhænger af den økonomiske mekanisme bag finansiering af de private hospita-

ler. De høje omkostninger i det offentlige skyldes en kombination af en række vedtagelser som 

frit valg system, et ambitiøst niveau fra det offentlige, større ældrebyrde samt indførelse af sund-

hedsforsikringer. Fordelen for samfundet i både Danmark såvel som USA ved arbejdsgiverbetal-

te sundhedsforsikringer er de gevinster, statskassen har – ikke mindst i form af sygedagpenge, 

det offentlige sparer, når syge kommer hurtigere i behandling og derfor tilbage i job.  

 

Idet forsikringsselskaberne kan henvise medlemmerne til behandling på både private såvel som 

offentlige hospitaler, sættes der også pres på de offentlige ressourcer og ventetiderne øges yder-

ligere. Dette resultere i at der skal ansættes mere arbejdskraft for at aflaste ressourcerne på de 

offentlige hospitaler, der i sidste ende vil koste statskassen. I forvejen har det offentlige proble-

mer med at tiltrække arbejdskraft og allerede nu er der mangel på arbejdskraft i den offentlige 

sundhedssektor. Derfor vil private sundhedsforsikringer ende med at belaste den offentlige stats-

kasse på grund af ressource mangel.  

 

Der er mange antydninger om at private sundhedsforsikringer har medført personaleflugt fra de 

offentlige hospitaler og at flere læger og sygeplejersker, der er ansat i det offentlige bijobber på 

private hospitaler, altså øges det samlede arbejdsudbud. Læger der skifter deres stilling i det of-

fentlige ud med det private medfører at den danske solidaritet model ikke holder i længden. De 

borgere der har en privat sundhedsforsikring kan få behandling, mens resten ser sig nødsaget til 

at vente på de offentlige ventelister, der bliver længere. Om udviklingen og udvidelsen af mar-

kedet for private sundhedsforsikringer har medført en opdeling af det danske samfund, er svaret 

både ja og nej. 
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Idet private sundhedsforsikringer før 2002 primært var til eliten i det danske samfund som tople-

dere og højt uddannede, er man herefter gået mere solidarisk til værks, så man således dækker 

alle, der er på arbejdsmarkedet. Samtidig har det frie sygehusvalg der netop er introduceret på 

samme tid som udvidelsen af private sundhedsforsikringer med til at rette op på den skævhed, 

der eksisterede i det danske samfund før 2002, da borgere udenfor arbejdsmarkedet også kan få 

behandling på private hospitaler på det offentliges regning når ventelisterne bliver for lange på 

offentlige hospitaler.  

 

Den private sundhedsforsikring i Danmark skal betragtes som en supplement til den offentlige 

sygesikring, således er opdeling af et A- og et B hold af det danske samfund næsten ikke eksiste-

rende. I USA er opdelingen af samfundet meget mere omfattende som følge af, at den amerikan-

ske sundhedsforsikring ikke er universel. Derfor er det også flere incitamenter til at erstatte den 

private sundhedsforsikring med den offentlige sundhedsforsikring, for at dække den del af den 

amerikanske befolkning der står uden en sundhedsforsikring. Problemet er, at den offentlige sy-

gesikring i USA har begrænset dækninger og henvender sig ikke til hele befolkningen. Dette 

resulterer i, at mange er ringe dækket eller står uden dækning og det koster både borgerne og 

staten i sidste ende. Mange af de private sundhedsforsikringer får offentlig støtte i USA og derfor 

kommer det til at ramme hele den amerikanske befolkning.  

 

I dette kapitel analyserede jeg konsekvenserne af den øgede markedsgørelse med særligt henblik 

på 1) frit sygehus valg, hvor patienterne får valgmuligheden mellem private- og offentlige udby-

dere og 2) skattesubsidierede sundhedsforsikringer, der giver adgang til forskellige behand-

lingsmuligheder, der ikke er omfattet af den offentlige sundhedsforsikring. Jeg kan konkludere at 

skattefradraget har været drivkraften bag udbredelsen af private sundhedsforsikringer, men kan 

ikke konkludere hvorvidt private sundhedsforsikringer har belastet eller aflastet de offentlige 

finanser. Belastningen skyldes nærmere en kombination af det frie sygehusvalg og private sund-

hedsforsikringer, hvor dette arbejder imod nogle af de offentliges målsætninger, såsom aktivitet 

og udgiftskontrol. Typisk er disse målsætninger modstridende, idet man ønsker at øge aktiviteten 

tilsvarende får problemer med at begrænse ressource forbruget.  

Ovenstående samfundsøkonomiske problemer vil blive gennemgået grundigt i analysedelen og 

forsøgt besvaret. I de næstkommende kapitler vil jeg se på hvordan økonomiske mekanismer er 

designet og hvorledes der tages højde for de forskellige problemer, der opstår i kontraktdesignet.  
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6. Analyse af organiseringen i Danmark og USA 

6.1. Økonomiske mekanismer bag det offentlige sundhedssystem i Danmark 

I dette afsnit vil jeg se på de problemstillinger, der er forbundet med kontraktdesignet og forskel-

lige konkurrenceformer, der optræder i det danske sundhedsvæsen. Idet den danske stat tilbyder 

universal sundhedsforsikring, er de primære problemer tilknyttet prismekanismerne blandt udby-

derne og køberne. Asymmetrisk information i form af moral hazard er begrænset i hospitalssek-

toren, og optræder primært i den praktiserende sektor. Det skal midlertidigt ses i lyset af, at de 

offentlige hospitaler ejes og drives af regionerne, mens den praktiserende sektor udgøres af pri-

vate udbydere, som hører under den danske lov for private virksomheder, hvor økonomisk in-

formation omkring omkostningsstrukturen betragtes fortroligt.  

 

Konkurrence fremhæves undertiden som virkemidlet, der kan effektivisere sygehusvæsenet, op-

nå økonomisk effektivitet og indfri de politiske målsætninger: 1) øge aktiviteten og forkorte ven-

tetiden på offentlige hospitaler, 2) bevare udgiftsstyringen, 3) forbedring i produktiviteten og 4) 

bevare kvaliteten og ligheden. I dette afsnit fokuseres på to forskellige konkurrenceformer: a) 

målestokskonkurrence og b) konkurrence gennem frit valg systemet. Disse er allerede implemen-

teret i sygehusvæsnet, dog med forskellige begrænsninger. De forskellige konkurrenceformer 

kan i nogle tilfælde modarbejde hinanden, hvis de indføres samtidigt, men kan også være i direk-

te konflikt med nogle af de politiske målsætninger.  

 

Som tidligere beskrevet i det indledende kapitel kan de danske hospitaler karakteriseres som oli-

gopoler, der ejes og drives af regionerne. Jeg kan illustrere tankegangen ved følgende model, der 

tager udgangspunkt i reguleringsteorien beskrevet af Macho-Stadler og Perez-Castrillo:  

 

Lad mig antage, at regeringen regulerer hospitalerne under symmetrisk information, hvor hospi-

talernes produktion er givet ved Q og omkostningsfunktionen er givet ved C(Q)=cQ+K, hvor K 

betegner faste omkostninger, mens c betegner marginale omkostninger. Til finansiering af de 

lokale såvel som regionale sundhedsudgifter, har staten påført befolkningen et sundhedsbidrag. 

Bidraget, der opkræves, udgør en skattesats (T) på 8 % af borgernes skattepligtige indkomst. 

Staten subsidierer hospitalerne med et bidrag betegnet S, der skal motivere hospitalerne til at 

opfylde de politiske målsætninger. De danske sundhedsforbrugere kan betegnes homogene mht. 

til deres risiko og præferencer, der repræsenteres ved nyttefunktionen U(Q). Idet man i Danmark 

har opbygget en velfærdsstat er det tilhørende bidrag baseret på en fast tarif, derfor betaler alle 

borgere lige meget.  
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I henhold til kontrakt- og informationsøkonomi betragtes den offentlige sygesikring som en poo-

ling ligevægt med en uniform pris, hvor de gode liv modsvarer de dårlige i samfundet. Dermed 

gøres der ikke forskel på de raske og de syge i det danske samfund, og alle borgere har samme 

mulighed for behandling, modsat det amerikanske. Der eksisterer også samfundsmæssige om-

kostninger i forbindelse med at fordele pengene, hvor Dkk. 1 koster samfundet Dkk. (1+g). Re-

gulatorens problem er givet ved følgende, hvor velfærden maksimeres som sum af forbruger-

overskuddet og hospitalernes profitter: 

                                Max    W(P) = V(P)+Π(P) 
                (T,S,Q)

 

                                                = {[U(Q)-T]+[T+S-cQ-K]-[(1+g)S]} 

                 [6.1] 

                                   Ubb.   T+S-cQ-K ≥ 0 

 

                                               U (Q)-T ≥ 0 

I henhold til reguleringsteorien beskrevet i kapitel 4, maksimerer regulatoren velfærden i sam-

fundet under ovenstående to betingelser, der tilsiger at hospitalerne break-even og alle forbrugere 

er villige til at deltage i markedet. Break-even betingelsen skal ses som en generel betingelse, da 

nogle hospitaler kører med underskud mens andre kører med overskud og disse opvejer hinan-

den, det samme gør sig gældende for interne afdelinger.  

 

Løsningen på ovenstående problem kommer i form af at opstille lagrange funktion og løse pro-

blemet mht. de tre variable: 

 

λ(S,T,Q)= U(Q)-cQ-K-gS+ λ[T+S-cQ-K]+μ[U(Q)-T] 
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Den optimale prisfastsættelse forekommer der, hvor prisen sættes lig de marginale omkostninger, 

givet ved P*= c. Den marginale pris, der repræsenteres via den marginale villighed til at betale 

for sundhedsydelser, sættes lig den marginale omkostning U’(Q)=c. Denne form for regulering 

(P=MC) medfører ulemper for hospitalssektoren, der præges af økonomiske stordriftsfordele. 

Profitmaksimerende virksomheder, der besidder markedsmagt har ingen incitament til at sætte 

P=MC. 
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Omkostningsmodellen case-mix 

DRG/DAGS taksterne afspejler den gennemsnitlig udskrivningsomkostning, der er i forbindelse 

med enhver indlæggelsesperiode i hver af DRG/DAGS klassificering, og karakteriseres som et 

takstbaserende afregningssystem. Takststyringen karakteriseres som en ændring fra fast, pro-

spektiv finansiering af hospitalerne (rammefinansiering) til variabel, prospektiv finansiering med 

anvendelse af DRG/DAGS takst. Taksterne beregnes på fordelingsregnskaber indsamlet 2-3 år 

tilbage fra forskellige hospitaler, som danner grundlag for beregning af omkostningsvægte og en 

relativ takststruktur. DRG/DAGS systemet opdeler hospitalernes behandlinger hhv. i mere end 

600 og 200 ydelser. Hver ydelse har en takst, hvor taksterne afspejler ressourceforbruget ved at 

producere forskellige ydelser.  

 

Lidt forenklet præsenteret ved følgende: først beregnes en gennemsnitsomkostning for en ”gen-

nemsnitlig DRG behandling” svarende til 1 DRG point. Det sker ved at dividere de totale om-

kostninger med antallet af behandlinger inden for DRG systemet. Den hypotetiske gennemsnitli-

ge DRG behandling får 1,00 DRG point, hvor værdien for 1,00 DRG point er ca. 22.600 kr. Der-

næst får de mere end 600 behandlinger et antal DRG point ud fra deres ressourceforbrug i for-

hold til den gennemsnitlige DRG behandling (1,00 DRG point). Mere ressourcekrævende be-

handlinger får forholdsmæssigt flere DRG point. Den mest simple behandling f.eks. observation 

for sygdom i øjnene gav ca. 0,063 DRG point og en betaling på 1,798 kr. Den mest komplicerede 

behandling er en levertransplantation gav 55,193 DRG point og en betaling på. 1.250.012 kr.7 

 

Yardstick competition modellen 

Den danske case-mix model tager udgangspunkt i yardstick competition, også betegnet måle-

stokskonkurrence, er den mest dominerende konkurrenceform på det danske sundhedsmarked. 

Hospitalernes præstationer bliver holdt op mod en fælles målestok, der bl.a. tæller kvalitetsindi-

katorer, enhedsomkostninger og produktivitets mål. Målestokken i det danske sundhedsvæsen er 

enhedsomkostningerne og kvalitetsindikatorer. Omkostningerne fastsættes som gennemsnittet af 

marginale omkostninger for alle identiske hospitaler (N ≥ 2) på det danske marked, givet ved:  

 

(6.2)  n,........,N,c
N

c
ij ji 1

1

1



  

    

                    (6.3)     


ij ji )c(R
N

R
1

1
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Hvert hospital, i, får tildelt dennes egen ”skygge hospital” med et omkostningsniveau givet ved 

ic , der sættes lig med gennemsnittet af de marginale omkostninger for alle andre hospitaler, og 

det samme gør sig gældende for den omkostningsminimerende investering iR . Denne fiktive 

skygge hospital bruges som benchmark under yardstick competition. Regulatoren indfører mere 

konkurrence på markedet og forbedrer markedsallokeringen i samfundet givet ved: 

 

(6.4)  pi = ic  

                       (6.5)   Si = iR  

Ovenstående angiver, at prisen for alle hospitaler er uniforme og sættes lig gennemsnittet af 

marginale omkostninger for alle hospitalerne på det danske marked (allokativ effektivitet), og 

subsidiet afspejler den udgift, der forbindes med den omkostningsminimerende investering. Så-

ledes forekommer den unikke Nash ligevægt givet ved at ethvert hospital, i, vælger ci = c*. 

 

Bevis  

Ved brug af udtryk (6.4)og (6.5) maksimerer et givent hospital sit overskud givet ved: 

 

(6.6) q( ic )( ic -ci)-R(ci)+ iR  

Ovenstående ligning er et udtryk for, at omkostningerne ikke længere er en funktion af prisen, og 

har dermed ikke indflydelse på prisfastsættelsen. Dermed tilsiger profitmaksimering at: 

(6.7)  -R’(ci)= q( ic ) 

Udtryk (6.7) tilsiger at hvis ethvert hospital vælger det optimale omkostningsminimerende ni-

veau ci = c* opnås Nash ligevægten pi= ci = c* for alle i. 

 

Fordele ved takstafregningssystemet er: 1) ved variabel afregningsform vil hospitalets afregning 

øges i takt med at aktiviteten øges, og indebærer et incitament til at øge aktiviteten (dog afhæn-

gig af taksten), 2) ved prospektiv afregningsform vil afregningen være uafhængig af hospitalets 

faktiske produktionsomkostninger. Som udgangspunkt indebærer prospektiv finansiering et inci-

tament til at øge produktiviteten. Betaling pr. udskrivning vil medføre incitamenter til at reducere 

omkostningerne pr. udskrivning (udgiftskontrol), 3) hospitaler med ci< ic  
optjener positivt profit 

og omvendt og 4) Efter hver omregning valideres data for eventuelt forskelle eller manglende 

beregning før godkendelse. DRG- og DAGS taksterne opdateres hvert år på baggrund af en om-

regning af hospitalernes omkostning. Opdateringen afspejler også faktorer, som indførelse af 

nyere og dyrere teknologi samt hele omkostningsmodellen, case-mix. 
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Ulempen ved takstafregningssystem er: 1) at hospitalerne undgår undersøgelser og behandlinger 

("skimping"), 2) at undgå de mest ressourcekrævende patienter i en gruppe ("dumping"), 3) til-

trække de "letteste" patienter i en gruppe ("cream skimming"). Alle tre begreber kendt som ad-

verse selection, der kan munde ud i øget ulighed for det syge individ og forringelse af behand-

lingskvaliteten, som er utilsigtede konsekvenser 

 

4) den allerstørste udfordring for landets hospitaler er at få indsamlet korrekte data og linke disse 

sammen på tværs af hospitaler og regioner. Mange små hospitaler eller hospitaler i provinsen er 

ikke i besiddelse af det korrekte udstyr til at indsamle data. Dette kan resultere i en forkert forde-

ling og vægtning af de forskellige afdelinger, og undervurdere den nødvendige indsats, der kræ-

ves. Dvs. fejlregistreringer eller manglende registreringer resulterer i en undervurdering af den 

præsenterede aktivitet. Altså eksisterer der et problem med at få gennemsigtighed af de korrekte 

enhedsomkostninger for hvert hospital, for derefter at udregne en gennemsnitlig omkostning og 

fastlægge taksten. Dette resulterer i problemer for fastsættelse af den totale gennemsnitlige takst  

 

5) ulempen ved prisfastsættelsen ligger i den store forskel, der eksisterer på de marginale om-

kostninger for hospitaler i provinsen og hospitaler i metropol byerne. De store hospitaler i me-

tropol byerne vil have marginale omkostning, der er langt højere end de estimerede i case-mix 

modellen, da der udbydes flere specialiserede services, som kræver flere ressourcer og omvendt 

for hospitalerne i provinsen. Tildeling af vægte til forskellige afdelinger (hjerte-, medicinsk-, 

onkologisk afdeling m.v.) er uniforme, men burde være forskellige afhængig af den demografi-

ske sammensætning og det geografiske område. F.eks. kan nogle hospitaler i et område have 

mange ældre, der plages af en bestemt sygdom, og disse er ofte indlagt på en bestemt afdeling. 

Dermed burde der for denne hospital lægges mere vægt på denne afdeling end andre afdelinger 

og tildeles ressourcer derefter, frem for den gennemsnitlige vægt som taksterne baseres på. 

 

Økonomisk indbyggede incitamenter  

Idet hospitalerne er oligopoler er deres målsætning at maksimere overskuddet, derudover eksiste-

rer også andre målsætninger, fx at maksimere antallet af behandlede patienter, behandlingskvali-

tet eller slack. Slack er et mål for forskellen mellem virksomhedernes faktiske ressourceforbrug, 

og det ressourceforbrug, der er nødvendigt, hvis virksomheden skal producere mest effektivt. 

Slack kan fx anvendes til at forbedre personalets arbejdsvilkår eller til investering i avanceret 

teknologi. Forskellige målsætninger vil ofte være i modstrid med hinanden, idet øget behand-

lingskvalitet og slack kan indebære en reduktion i overskuddet.  
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Aflønning af hospital sektoren 

 

Tabel 3: Betalings principper mellem forskellige købere/udbyderes forhold i hospitalssektoren
15)

 

15)
Kilde: www.dsi.dk  Approach for cost and price assessment in the Danish health sector  

 

Det er regionerne, der står for administrering af hospitalerne samt tilrettelæggelsen og estimering 

af sundhedsudgifterne. Tabel 3 angiver forskellige aktører på sundhedsmarkedet, der agerer som 

henholdsvis købere og udbydere af sundhedsydelser. Dermed eksisterer forskellige betalingssy-

stemer i brug, afhængig af hvem, der er køber og udbyder. I nedenstående afsnit tages udgangs-

punkt i tabel 3, og i betalingsprincipperne mellem forskellige købere-udbydere forhold, dertil 

fordele, ulemper og økonomisk ineffektivitet, der forekommer. 

 

Køber/Udbyder: Region vs. Region 

Når to regioner udveksler patienter er det som følge af frit valg ordningen, der skal indføre mere 

konkurrence blandt offentlige hospitaler. Takstsystemet mellem to regioner kan splittes op i spe-

cialiseret patienter og basispatienter, hvor sidstnævnte yderligere opdeles mellem behandlinger 

på et psykiatrisk- og somatisk hospital (Figur 19). Felterne markeret med gråt tilhører basis ni-

veau, dvs. det er patienter der ikke behandles på et specialiseret niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

Køber Udbyder Betalingsform 
DRG/DAGS tariffer 

i pct. 

Region Region 

Basis patienter:  
Somatisk hospital: DRG/DAGS 
Psykiatrisk hospital: Pr. sengedag/Pr. 
besøg 
Specielle patienter: omkostnings base-
rede prisfastsættelse 

100% 

Stat  Region DRG/DAGS 70% 
Borgere uden bopæl i 

Danmark 
Region Som region/region 100% 

Region 
Regions hos-

pital 
Kan variere men primært DGS/DAGS Varierende 

Region 
Privat hos-

pital 

Frit sygehusvalg patienter: DRG/DAGS 
Specielle hospitaler: DRG/DAGS eller 
pr. sengedags betaling 

Varierende 

http://www.dsi.dk/
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Figur 19: Takstafregningsprincipper for de forskellige mellemregionale patientgrupper
16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16)
Kilde: www.dsi.dk Approach for cost and price assessment in the Danish health sector  

 

Basis niveau 

Prisen per takstordning DRG/DAGS er uniform for alle regioner og bestemmes på det nationale 

niveau, hvor prisen dækker alle hospitalsomkostninger bortset fra forskning, afskrivning af ud-

styr og kapital omkostninger. Gråzone takst i figur 19 dækker over et begreb betegnet gråzone 

DRG takst som følge af at patienter kan behandles både som stationære- og ambulante patienter, 

og prisen på gråzone taksten ligger et sted imellem.  

 

Specialiseret niveau 

Patienter, der behandles på et specialiseret niveau, altså universitetshospitaler, fastsætter selv 

enhedsprisen for forskellige behandlinger, der kommer i form af sengedage, laboratorium tests, 

operationsprocedure mv. Prisen per enhedsomkostning baseres på de faktiske omkostninger, som 

ethvert hospital selv regner sig frem til. Faktorer som totale omkostninger, kapitalomkostninger 

og afskrivninger indgår også i prisen. Priserne opdateres årligt på baggrund af evt. introduktion 

af nye specialiserede behandlinger og omregning af enhedsomkostninger per behandling. I til-

fælde af at der eksisterer flere universitetshospitaler, som tilbyder samme specialiseret service, 

kan der påregnes forskellige priser.  

 

I takt med den nye reform trådte i kraft pr. 1. januar 2007 har der været stigende fokus på det 

variable budgetfinansiering, der medfører et stigende aktivitetsniveau. Jeg kan illustrere tanke-

gangen ved følgende model: regulatoren søger at højne agentens indsats (e) som til gengæld øger  
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aktivitetsniveauet mod at yde hospitalerne et subsidie, S, der afhænger af indsatsen. Jeg antager 

at hospitalernes omkostningsfunktion er givet ved C(Q)=cQ+K. Der eksisterer forskellige ind-

satsniveauer, hvor et højere indsatsniveau forbindes med større produktivitet, der hermed forkor-

ter ventelisterne. Dette øget indsatsniveau forbindes med en tilsvarende omkostning, ψ (e), hvor 

ψ er voksende og konveks.  

Regulatorens problemstilling er givet ved følgende: 

 

 Max     W(P)= V(P(e))+Π(P(e)) 
                        [(T,Q(e), S(e)]

 

      [6.2]                                                   = {[U(Q(e))-T]+[T+ S(e)-cQ(e)- K( ψ(e))]-[(1+g)S(e)]}  

                                                               
 

Ubb. T+S(e)-cQ(e)-K(ψ (e)) ≥ 0 

 

U(Q(e))-T ≥ 0 

Ovenstående problemstilling tilsiger, at principalen ønsker at maksimere velfærden i samfundet 

ved at øge aktivitetsniveauet på hospitalerne, hvor hospitalerne med den højeste indsats belønnes 

tilsvarende med et højere subsidie. Hospitalerne er villige til at yde en ekstra indsats så længe 

den tilsvarende belønning er positiv. Tre variable afhænger af indsatsniveauet, hvor Q’(e)>0, 

cQ’(e)< 0, K’(e)< 0, dvs. et større indsatsniveau leder til et større output i samfundet. Omvendt 

vil et højere indsatsniveau lede til større omkostninger for hospitalerne, både de marginale om-

kostninger vil stige, som følge af en stigning i Q, og de faste omkostninger (K). Endeligt eksiste-

rer der omkostninger ved selve indsatsen, givet ved ψ (e), der kan betragtes som faste omkost-

ninger, der ikke er en del af de marginale omkostninger. Eksempelvis kan der investeres i om-

kostningsreducerende teknologi, som kan øge indsatsniveauet hos personalet og sikre mere ef-

fektivitet i proceduren samt automatisk stigning i aktivitetsniveauet. Omvendt kan forbrugerne 

forvente en stigning i nytten som følge af et højere aktivitetsniveau. 

 

Fordele/Ulemper ved Region/Region 

På trods af at hver region ejer og driver de offentlige hospitaler, eksisterer økonomisk incitament 

til at behandle patienter fra andre regioner, idet DRG-/DAGS taksterne medfører en refusion på 

100 % for patienter fra fremmede regioner. Imens baseres refusionen af lokale patienter på en 

varierende takst afhængig af hver enkelt regions refusionsmodel.  

 

Ulemper i form af: 1)”cream skimming” idet man på denne måde frasorterer regionens egne 

patienter med udefrakommende patienter. Dette vil over længere tid medføre lange ventelister. 

Behandlingen af fremmedregions patienter kædes sammen med hospitalernes aktivitetsbudget, 

der bl.a. skal højne serviceniveauet og reducere ventelisterne. 
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2) målsætningen om øget aktivitet kan være i modstrid med målsætningen om overskudsmaksi-

mering, hvis dette fører til, at der produceres selv om MC > P. Ydermere opstår interne konflikt-

interesser, idet beslutningstagerne på hospitalerne vil både være administratorer og klinikere, to 

personalegrupper, som kan have forskellige målsætninger eller forskellige prioriteringer. 

 

3) konkurrence som følge af frit valg ordningen i et offentligt finansieret sygehusvæsen er lidt 

atypisk. Idet patienterne ikke selv betaler for behandlingen, falder valget af hospitalet ikke som 

på et almindeligt marked, der styres af forholdet mellem pris og kvalitet. Hermed eksisterer der 

ikke garanti for, at konkurrence som følge af frit valg ordningen øger omkostningseffektiviteten.  

 

4) idet hospitalerne under Gråzone taksten selv bestemmer om patienten skal behandles på stati-

onært eller ambulatorisk niveau, eksisterer der incitament til at patienterne behandles på ambula-

torisk niveau. Behandlingen og udskrivningen forekommer hurtigere mens refusionstaksten af-

spejler nogenlunde produktionsværdien under DAGS taksten. Hvis hospitalerne valgte at behand-

le patienter i Gråzone taksten som stationære vil refusionstaksten være langt lavere under DRG 

taksten end den reelle produktionsværdi. Dette vil medføre konsekvensen af at hospitalerne går 

på kompromis, hvor kvaliteten forringes mod en højere refusionstakst. Det forekommer ofte at 

patienterne er indlagte på flere afdelinger, og resulterer i at hospitalerne vælger den afdelingsud-

skrivning med højest DRG vægt, da dette automatisk medfører en højere DRG takst. Hermed 

eksisterer der et økonomisk incitament fra hospitalernes side til at snyde, idet refusionstaksten 

bliver højere med DRG taksten  

 

5) af ovenstående beskrivelse af specialiserede hospitaler og ikke-specialiserede hospitaler eksi-

sterer tydeligvis en differentiering i prisfastsættelsen, omkostningsstrukturen og refusionsmodel-

lerne. Universitetshospitalerne kan se frem til fuld refusion af alle omkostninger, hermed eksiste-

rer der ikke omkostningsbevidsthed eller omkostningseffektivisering.  

 

Fordele i form af: 1) set i relation til det offentlige danske hospitalsvæsen, er profitmaksimering 

ikke som sådan relevant, da der ikke – udover hospitals ejerne (regionerne) – er ejere, der kan 

gøre krav på et sådant overskud. I stedet kan man tale om, at hospitalerne og afdelingerne kan 

have nytte af et eventuelt overskud, der kan anvendes til formål som f.eks. uddannelse eller inve-

stering i mere avanceret teknologi, 2) universitetshospitalerne kan se frem til fuld refusion af alle 

omkostninger, og dette skal ses i lyset af at der tilbydes specialiserede services, hvor omkostnin-

ger i ressourcebrug overstiger de gennemsnitlige omkostninger. På trods af at universitetshospi-

talerne selv fastsætter prisen og forventer fuld refusion af alle omkostninger, må der ikke gøres  
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brug af prisdiskrimination mellem de forskellige købere. Dermed er prisen uniform for alle regi-

onerne. Hermed elimineres prisdiskrimination blandt universitetshospitalerne og regionerne ved 

implementering af en prismekanisme i form af en fast takst. Dette gavner også patienterne da 

behandlingskvaliteten forekommer konstant på tværs af alle universitetshospitalerne og 3) staten 

har påkrævet at aktivitetsbudgettet dokumenteres og godkendes hvert år før implementeringen. 

Dette skal sikre at der føres tilsyn med udgiftsstyringen samtidig med at aktivitets- og produkti-

vitetsniveauet højnes.  

 

Økonomisk incitament: For at bekæmpe ”cream skimming” har regeringen indført en øvre græn-

se på det variable budget, der baseres på aktivitetsniveauet (økonomisk incitament). De hospitaler 

der overstiger den øvre grænse modtager ingen kompensation, og hæfter dermed selv for om-

kostningerne. Hermed eksisterer allokativ og teknisk effektivitet, altså opererer hospitalerne og 

regionerne under økonomisk effektivitet og dermed også i samfundets interesse.  

Ovenstående form for økonomisk straf som pålægges hospitalerne forudsætter at regionerne har 

fuld gennemsigtighed af hospitalernes omkostninger (symmetrisk information), således er både 

omkostningsstrukturen og prissystemet kendt. Regulatoren påfører økonomisk straf til selve hos-

pitalerne frem for regionerne, men da regionerne ejer og administrer hospitalerne indenfor eget 

område, vil det hermed være det samme som at påføre regionerne økonomisk straf.  

 

Køber/Udbyder: Stat vs. Region 

Finansiering af sundhedsudgifter indenfor de 5 regioner kan således opdeles i 4 subsidier (Figur 

20).  

Figur 20: Finansiering af sundhedsudgifterne
15)

 

75%

5%

10%
10% Tilskud fra staten 

Aktivitetes baserende tilskud fra 
staten

Lokalt tilskud

Lokalt aktivitets baserende tilskud

15)
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det allerstørste tilskud kommer i form af 75 % fra staten, der er ligeligt fordelt, idet regionerne 

skal have samme mulighed for at tilbyde borgerne den bedste service. Subsidiet fordeles også  

efter objektive kriterier, der afspejler hver regions behov for sundhedsudgifter såsom demografi, 

social struktur m.v.  
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Staten yder et 5 % aktivitetsbaserende tilskud med det formål at øge aktivitetsniveauet på hospi-

talerne. Lokalt tilskud referer til kommunerne finansierer 20 % af regionens samlede sundheds-

udgifter.  

 

Fordele/Ulemper ved Stat/Region 

Det er optil staten at diversificere risikoen, og dermed er kommunerne, efter den nye ordning 

trådte i kraft pr. 1. januar 2007, med til at finansiere 20 % af regionernes sundhedsudgifter. Ved 

at involvere kommunerne i administrering af opgaverne flyttes noget af risikoen fra regionerne 

over til kommunerne, dertil medfølger en belønning for kommunerne.  

 

Fordele i form af: 1) at de kommuner, der formår at reducere borgernes besøg hos lægen eller på 

offentlige hospitaler via forbyggende og rehabiliterende services belønnes, dvs. der ligger et 

økonomisk incitament til grund i form af en belønning. På denne måde samarbejder regionerne 

med den praktiserende sektor for at minimere sundhedsudgifterne og efterspørgslen, 2) staten 

ønsker at minimere ventelisterne på offentlige hospitaler og yder dermed et aktivitetsbaserende 

tilskud på ca. 70 % af det nationale DRG-/DAGS takster når aktiviteten overstiger et baseline 

aktivitetsniveau. Dette økonomiske incitament i form af belønning skal sikre at kun de mest ef-

fektive hospitaler belønnes, altså dem der har gjort en indsats for at forkorte ventetiderne og 3) 

regionerne har indført et maksimum betalingsloft til finansiering af hospitalerne af hensyn til 

kontrol med sundhedsudgifterne, således minimeres moral hazard begrebet.  

 

Økonomisk incitament: en anden måde at få kontrol med hospitalernes omkostninger er ved at 

reducere den procentdel af DRG taksten, der refunderes til hospitalerne når et bestemt aktivitets-

niveau overstiges. Ydermere eksisterer en øvre grænse på tilskuddet for at sikre at hospitalerne 

ikke motiveres rent økonomisk. Hver aktivitetsbaserende subsidie er nøje designet for hver regi-

on, således er hvert tilskud differentieret for hver region efter: 1) baseline aktivitetsniveauet og 

2) øvre grænse på maksimum betaling.  

 

Ulempen i form af: 1) At nogle hospitaler vil modtage et meget lille tilskud, og dette kan fore-

komme fordi der behandles meget kritiske patienter, der kræver flere ressourcer. Hvilket medfø-

rer en form for straf for disse hospitaler, da der ikke på lige fod kan frigøres flere ressourcer. 

Dette vil afspejle sig i aktivitetsniveauet, der vil forekomme forholdsvis lavt på disse hospitaler, 

hvor der behandles kritiske patienter med langvarige indlæggelser, som både er tids- og omkost-

ningskrævende og 2) problemer i form af at der lægges en begrænsning på aktivitetsbudgettet,  

 



Økonomiske mekanismer bag sundhedssystemerne i Danmark og USA- herunder asymmetrisk information 

Mirela Ducić 

 
- 58 - 

 

hvis der stødes ind i udbetalingsloftet, således opstår uforudsete konsekvenser. Dette kan være i 

modstrid med en anden politisk målsætning, nemlig målsætningen om minimale ventetider på 

sygehusbehandling. Ovennævnt er et konkret eksempel på, at de overordnede målsætninger for  

sundhedsvæsenet ofte vil være konkurrerende, f.eks. målsætningen om patientkvalitet versus 

målsætningen om kontrol med væksten i udgifterne. 

 

Køber/Udbyder: Region vs. Regionshospital 

Når patienterne vælger at blive behandlet i henhold til frit-valg systemet på et hospital i egen 

region eksisterer diverse refusionsmodeller, med en varierende DRG takst, dog mindre end 100 

% af DRG taksten. Hvis patienten til gengæld vælger at blive behandlet på et fremmed regions-

hospital er dækning 100 % af DRG taksten (beskrevet i Region/Region).  

 

Fordele/Ulemper ved Region/Regionshospital 

Fordele/ulemper under denne kontraktform er den samme som under betalingsprincippet for Re-

gion/Region. 

 

Køber/Udbyder: Region vs. Privat Hospital 

Regionerne henviser borgerne på privat hospitaler, der har en speciel aftale med regionerne til 

behandlinger, idet mange private hospitaler i større omfang er i besiddelse af speciale læger og 

ventelisterne er lidt kortere end på de offentlige sygehuse. Borgere, der gør brug af frit-valg sy-

stemet og bliver behandlet på privat hospitaler, mens regionerne får regningen. Aflønningen af 

aftalehospitalerne er uniform og i henhold til 95-100 % af DRG taksten. 

 

Fordele/Ulemper ved Region/Privat Hospital 

Private hospitaler betragtes som private klinikker, der selv fastsætter prisen på sundhedsydelser, 

dermed eksisterer ingen incitament i at maksimere velfærden i samfundet.  

 

Ulemper kommer i form af: 1) privathospitalernes omkostningsstruktur er ikke verificerbare 

overfor regionerne, hermed eksisterer incitament til at angive højere omkostninger, da aflønnin-

gen delvis følger omkostningsstrukturen, 2) manglende kvalitetstjek, dermed eksisterer der inci-

tament til ”creaming” og ”skimping” og 3) aftaletaksten på privat hospitaler er ofte højere end 

på offentlige hospitaler uafhængig af den procedure, der anvendes, og da det offentlige ikke har 

indsigt i omkostningsstrukturen og procedurerne, eksisterer der således ikke incitament til ud-

giftskontrol. 
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Fordele kommer i form af: 1) varierende refusionsmodeller der udgør 95-100 % af DRG taksten, 

hvor hospitalerne ikke altid sikres maksimum refusion. Dette begrænser moral hazard, da privat 

hospitaler i lige så stor omfang som andre private udbydere eller monopolistiske virksomheder er 

gearet af profit maksimering, 2) idet private hospitaler og offentlige hospitaler har forskellige 

omkostninger må den tilhørende aftaletakst også afspejle ressourceforbruget og 3) læger der ar-

bejder på offentlige hospitaler bijobber på privat hospitaler og har dermed også incitament til at 

yde den optimale service og bekæmper dermed også fænomenerne ”creaming” og ”dumping”.   

 

Aflønning af den praktiserende sektor 

Praktiserende læger, specialister, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. driver selvstæn-

dige klinikker, der alle er autoriserede og er ansat af regionerne. Aflønningen af disse foregår 

ved forhandlingsbordet mellem de organisationer, der repræsenterer ovenstående faggrupper og 

regionens repræsentanter for løn og tariffer. Lønforhandlingerne finder sted hvert år og forhand-

lingen tager udgangspunkt i frekvensen af konsultationer, der finder sted i hver praksis. Afløn-

ningen i form af tariffer og gebyrer er forhandlet nationalt hver halve år, således finder prisdis-

kriminering ikke sted, hverken fra udbyderen eller køberens side. Praktiserende klinikker er pri-

vate, hvor det offentlige ikke altid har adgang til produktionsomkostningerne eller efterspørg-

selsfunktionen (privat information/adverse selection), og følgende model kan opstilles.  

 

For at simplificere modellen antages, at der eksisterer to klinikker på markedet mht. de margina-

le omkostninger. Den ene klinik har marginale omkostninger givet ved c
L
, mens den anden klinik 

har marginale omkostninger givet ved
 
c

H
, hvor c

H 
> c

L
. Yderligere antager jeg at omkostnings-

funktionen er givet ved C(Q
T
)=K+c

T
Q

T
, T={L,H} og denne kendes ikke af regulatoren. Det anta-

ges at de danske sundhedsforbrugere betegnes homogene mht. efterspørgslen, hvor nyttefunktio-

nen kan repræsenteres ved U(Q
T
). Når der eksisterer asymmetrisk information i markedet kom-

mer den mest efficiente løsning i form af menu af reguleringskontrakter, som designes til hver 

klinik, der eksisterer på markedet. Menu af reguleringskontrakter indeholder således specifikati-

oner omkring den pris (T) praktiserende læger kan opkræve, mængden (Q) af sundhedsydelser, 

der kan afsættes i markedet samt størrelsen på det offentlige subsidiet (S).  

 

Under asymmetrisk information tilbydes et menu af kontrakter {(T
L
, S

L
, Q

L
), (T

H
, S

H
, Q

H
)} i hen-

hold til teorien beskrevet i kapitel 4, hvori et indbygget incitament gør at klinikkerne vælger den 

kontrakt, som staten har designet til denne (self-selective scheme). Antag q angiver statens sub-

jektive sandsynlighed for at virksomheden producerer efficient (c= c
L
).  
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Dermed maksimerer staten velfærden i samfundet, der udgøres af forbruger overskuddet (V(P)) 

under de to virksomhedstyper, og virksomhedernes profit (Π(P)) givet q.  

 

                             Max                             {[q (U(Q
L
)-T

L
)+(1-q) (U(Q

H
)-T

H
)] 

                    {(T
L
, S

L
, Q

L
),(T

H
, S

H
, Q

H
)}                    

                    +[q(T
L
+S

L
-c

L
Q

L
-K)]+(1-q) (T

H
+S

H
-c

H
Q

H
-K)-(1+g)[qS

L
+(1-q)S

H
)]} 

[6.3] 

                            Ubb.             T
L
+S

L
-c

L
Q

L
-K ≥ 0                             

                            T
H
+S

H
-c

H
Q

H
-K ≥ 0                        (λ) 

                           T
L
+S

L
-c

L
Q

L
-K ≥ T

H
+S

H
-c

L
Q

H
-K   (μ) 

                             T
H
+S

H
-c

H
Q

H
-K ≥ T

L
+S

L
-c

H
Q

L
-K  (γ) 

                             U(Q
L
)-T

L
 ≥ 0                                 (α) 

                                                  U(Q
H
)-T

H
 ≥ 0                                (β) 

De to første bibetingelser er (PC) for de to praktiserende klinikker, der angiver break-even betin-

gelsen for hver af virksomhedstyperne. Bibetingelserne givet ved multiplikatorerne (μ) og (γ) 

angiver (IC) betingelserne, der tilsiger at ingen af klinikkerne ønsker at udgive sig for at være 

den anden type. De to sidste bibetingelser er (PC) for forbrugerne, der afhænger af hver type, 

som tilsiger at forbrugerne skal opnå positiv nytte. Af ovenstående program fremgår der ingen 

multiplikator for den første PC betingelse, men dette skyldes: (μ) og (λ)  T
L
+S

L
-c

L
Q

L
-K: 

 

T
L
+S

L
-c

L
Q

L
-K ≥ T

H
+S

H
-c

L
Q

H
-K ≥ T

H
+S

H
-c

H
Q

H
-K ≥ 0 

 

Hermed udelades PC betingelsen for den klinik med de lave marginale omkostninger fremover i 

nedenstående udregninger. 

 

Ved at opstille lagrange problemet og differentiere mht. {(T
L
, S

L
, Q

L
), (T

H
, S

H
, Q

H
)} fås følgende 

ligninger:        
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Af ovenstående ligninger deduceres, at (6.3) og (6.4) λ=g > 0 og μ=qg+γ > 0, begge betin-

gelser binder. Ligningerne (6.1) og (6.2) medfører at α= qg > 0 og β=(1-q)g > 0, dvs. forbruger-

nes PC betingelser binder. Ligningerne (6.5) og (6.6) kan nu udtrykkes som funktion af multipli-

katoren γ ved at substituere værdierne for λ, β, α og μ fås følgende udtryk. 

 

0
11

0
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)g)(q(

cc
)qg(c)Q('U
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Idet λ binder, (ICL), kan den tilsvarende ICH betingelse for den klinik med de høje marginale 

omkostninger ikke binde på samme tid, derfor gælder at γ=0. Hvis begge IC betingelser bandt 

samtidig, μ >0 og γ > 0, vil dette betyde at Q
L
=Q

H
. Dette forekommer ikke muligt her, da c

L
 < 

c
B
,
 
hvilket vil medføre at U’(Q

L
)-c

L
 > U’(Q

H
)-c

H
, og af ovenstående udtryk (6.7) og (6.8) obser-

veres at U’(Q
L
)-c

L
 ≤ 0 mens U’(Q

H
)-c

H 
>0. Dermed må γ=0, hvor IC betingelsen for den mindst 

efficiente klinik ikke binder. 

 

Løsningen er givet ved:  

U’(Q
L
)= c

L
 

U’(Q
H
)= c

H
+qg((c

H
-c

L
)/(1-q)(1+g)) > c

H
 } 

 S
H 

= c
H
 Q

H 
+ K- T

H
 

S
L 

> c
L
 Q

L
 + K- T

L 

T
L
=U(Q

L
) 

 T
H
=U(Q

H
)  

 

Ovenstående løsning tilsiger, at når marginale omkostninger er lave, (c
L
), (allokativ effektivitet) 

afsættes der en optimal mængde sundhedsydelser til befolkningen (teknisk effektivitet), og om-

vendt når de marginale omkostninger er høje, (c
H
). Altså er der økonomisk ineffektivitet (alloka-

tiv og teknisk) når de marginale omkostninger forekommer relativt høje. Dvs. klinikken med c
H
 

producerer et output Q
H 

<Q
H*

, der er lavere i forhold til first-best solution. Af den givne løsning 

observeres at klinikken med de lave marginale omkostninger opnår informational rent, der tilsi-

ger at den mest efficiente klinik opnår positiv indkomst i form af at subsidiet, S > c
L
 Q

L
 + K- T

L
, 

altså strengt positiv profit. Dette skyldes, at under adverse selection problemstillingen, der øn-

sker den efficiente klinik at udgive sig for at være den mindre efficiente klinik. Dermed holder 

begrebet no distortion at the top og den efficiente kontrakt tilhører klinikken med de laveste  

 

(6.7) 

 

(6.8) 
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marginale omkostninger, og forvridninger forekommer i type H’s kontrakt ved at sætte c
H
 > c

H*
, 

mens type L klinik opnår positiv profit. Denne model kan i praksis afspejle mangel på ressourcer 

i et geografisk område, og dermed tillades økonomisk ineffektivitet hvis der tilsvarende kan til-

trækkes ressourcer og besættes ledige stillinger.  

 

Hvis regionerne skal gardere sig mod asymmetrisk information og moral hazard skal der indfø-

res en økonomisk mekanisme i form af straf når det fastlagte budget overskrides og ikke kan for-

klares som følge af en stigning i efterspørgslen. Viser det sig at en klinik har en omsætning langt 

over det gennemsnitlige budgetteret i regionen, sættes en undersøgelse i gang. Eksisterer der 

ingen logisk forklaring på den øgede efterspørgsel, som følge af f.eks. en stigning i visitations-

mønstret, stigning i en bestemt type service mv. leder det omgående til at regionen påfører den 

pågældende klinik en maksimum grænse af refusionsomkostningerne, der skal reducere overdre-

ven brug af sundhedsydelser. Denne problemstilling forekommer fordi to faktorer spiller ind: 1) 

konkurrenceform og 2) kontraktdesign.  

 

Ulemperne kommer i form af: 1) konkurrenceformen har indflydelse, idet den praktiserende sek-

tor udgøres af private udbydere, der til en vis grad besidder monopol magt, da disse klinikker er 

differentieret via ry, patient loyalitet mv. Kontraktdesignet baseres på delvis aflønning i form af 

FFS, der på ingen måde forbygger moral hazard, tværtimod støtter denne betalingsmekanisme 

og opfordrer til overforbrug af sundhedsydelser, 2) fænomenet SID fremkommer fordi konkur-

rencen på sundhedsmarkedet skærpes. I takt med at regionerne ønsker at begrænse sundhedsud-

gifterne via a) indførelse af mere konkurrence ved at øge udbuddet eller b) regulering, vil om-

sætningen hos private udbydere falde. Dette motiverer lægerne til at øge efterspørgslen efter 

sundhedsydelser ved at sende patienten til flere undersøgelser. Hvis forskydningen af efterspørg-

selskurven er stor nok, medfører dette forskydning af ligevægten, og resulterer i forhøjede priser. 

Dette er økonomisk ineffektivt og resulterer i et velfærdstab i samfundet og 3) praktiserende læ-

ger mener at basis gebyret per kontrakt er for lavt, hvor man ser frem til at øge basis gebyret 

samt ændre hele betalingssystemet. Dette leder til, at de modarbejder regionerne pga. af at afløn-

ningen ikke afspejler befolkningens efterspørgsel, der alligevel udmunder i et velfærdstab.  

 

Fordele i form af: Nogle praktiserende klinikker udelukkes fra økonomisk straf når aktivitetsni-

veauet overstiger ”knækgrænsen” i tilfælde af der eksisterer få udbydere i en bestemt region. 

Hermed har det offentlige designet en reguleringsmekanisme, der tager højde for manglende 

ressourcer. Gatekeeperen er den økonomiske mekanisme i kontraktdesignet, der skal forbygge 

overdreven brug af sundhedsydelser når der eksisterer asymmetrisk information. 
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Delkonklusion 

Formålet med dette afsnit er, at kvalificere bedømmelsen af frit valg ordning og af takstfinansie-

ring samt konkurrence mere generelt i hospitalssektoren. Belyse politiske målsætninger og ana-

lysere om der eksisterer en sammenhæng mellem disse og de økonomiske mekanismer, eller om 

der forekommer forvridninger i kontraktdesignet. Specifikt undersøges det, om aftalesygehusene 

udnytter intern omkostningsvariation i DRG/DAGS systemets grupper til at selektere. De nye 

styringsinstrumenter kan siges at etablere en målestokskonkurrence, hvor sygehusene konkurre-

rer imod samme målestok, nemlig DRG-/DAGS baserede afregningstakster. Tankegangen bag 

en sådan konkurrence i henhold til principal-agent teorien er, at nedbryde sygehussektorens in-

formationsasymmetri og manipulere incitamentsstrukturerne, så sygehusene agerer i fuld over-

ensstemmelse med de politiske målsætninger (defineret i starten af dette afsnit). Styringsinstru-

menterne og mere specifikt den udvidede frit valg ordning skal således kunne øge sygehussekto-

rens aktivitet og effektivitet.  

 

Bagsiden af styringsinstrumenterne kommer bl.a. i form af øget ulighed i patienternes behand-

lingsadgang. Argumentet er, at takstsystemet aldrig vil kunne tage fuldstændigt højde for variati-

onen i patienternes omkostningstyngde, men at der vil kunne være omkostningsvariation både 

mellem og internt i DRG/DAGS klassifikationerne, som afregningstaksterne ikke afspejler. Kon-

sekvensen er en skævvredet målestokskonkurrence, hvor hospitalerne ikke tilskyndes til at pro-

ducere optimalt, men til at selektere de patienter, som afregnes mest fordelagtig. Principal-agent 

teorien står magtesløs over for en sådan situation, hvor vandtætte incitamentsstrukturer viser sig 

at have en lille indvirkning, specielt når det kommer til privat hospitaler. Man må antage at fak-

torer som lægefaglige ambitioner og produktionsmæssige vilkår synes at kunne moderere selek-

teringsincitamentet på offentlige hospitaler. Ydermere er det svært at komme frem til en entydig 

konklusion vedrørende selekteringsproblemet, idet det både forekommer hos private udbydere 

såvel som offentlige hospitaler. Jeg må formode at fænomenet primært forekommer når udby-

derne er under økonomisk og finansielt pres, som følge af kombinationen karakteriseret ved sti-

gende konkurrence, indførelse af et takstbaserende system og frit valg ordningen. En af måderne 

at forbygge finansiel stres på er ved at de politiske interesser og målsætninger varetages og er 

forenelige med de bagvedliggende modeller, uden at der kommer forvridninger i kontrakten.  
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6.2. Analyse af de økonomiske mekanismer bag det offentlige sundhedssystem i USA 

I USA er ejerskabsformen på sundhedsmarkedet meget fremtrædende og har følgende betydning: 

1) hvilke forsikringsplaner hospitalerne gør brug af, 2) den behandlingskvalitet, der ydes til be-

folkningen og 3) adgang til sundhedsydelser. Ejerskabsformen for udbyderne af sundhedsydelser 

opdeles i private og offentlige leverandører. Private leverandører opdeles yderligere i for-profit 

(FP) og not-for-profit (NFP), hvor de offentlige leverandører karakteriseres i form af stat, del-

stat, lokale myndigheder m.v. Alle typer leverandører finansieres primært gennem private forsik-

ringer, offentlige sygesikringer eller brugerbetaling. Betalingsmekanismen i de offentlige støtte-

de programmer har stor betydning for allokeringen af ressourcerne til sundhedsydelser og den 

mulige omfordeling af disse fra rige til fattige og fra unge til den ældre befolkning. Som beskre-

vet i afsnit 2.1 finansieres de offentlige programmer gennem privat og offentlig finansiering, 

dermed er befolkningen pålagt en fast tarif, hvor risikoen pooles. 

 

Omkostningsmodellen for offentlige hospitaler  

Betalingsmekanismen bag offentlige ejede hospitaler er givet ved Prospective Payment System 

(PPS). PPS er designet på baggrund af DRG (Diagnosis Related Group) classification, og beteg-

nes et takstbaserende afregningssystem. Aflønning af hospitalerne er en forudbestemt fast takst-

rate, flat-rate DRG, per indlæggelse, der bestemmes af patientens diagnose klassificering, uaf-

hængig af hospitalets reelle omkostninger, givet ved: 

 

P(c)= P  

Ulemper ved takstbaserede finansiering: 1) under nogle omstændigheder er dækning af hospita-

lernes omkostninger langt under hvad servicen endeligt koster (P<MC), og i andre tilfælde er 

dækning langt højere end det koster (P>MC), 2) i langt de fleste tilfælde har de offentlige myn-

digheder fuld gennemsigtighed af hospitalernes omkostningsstruktur, men da offentlige instituti-

oner gør brug af DRG classification, forekommer begrebet upcoding. Dette er en betegnelse for 

patienter, der karakteriseres som komplicerede frem for simple, og udløser en højere takst til 

udbyderne. På denne måde kan hospitalerne snyde sig frem til en højere takst ved at karakterise-

re patienten som kompliceret, 3) refusionsmodeller, der baseres på faste takstsystemer er en må-

de at indføre økonomisk incitament helt ud i det kliniske arbejde, således vil udbyderne hele ti-

den opveje om den behandling, der tilbydes patienten vil øge hospitalets udgifter. Der forekom-

mer en forvridning i udbyderens incitament, der ikke længere tænker på patientens velbefindende 

men på sundhedsomkostningen og 4) forvridninger kan lede til begreber som selektering, der 

kommer i form af: a) creaming b) dumping og c) skimping. 
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På trods af at Medicaid/Medicare planerne pooler medlemmernes risiko, vil ovenstående tre kri-

terier alligevel skabe en opdeling blandt befolkningen (adverse selection), hvor de syge ikke kan 

forsikre deres finansielle risiko til en fair pris, selvom denne gruppe er villig til at betale prisen. 

Dette koster samfundet i sidste ende, da omkostningseffektivitet kommer på bekostning af be-

folkningens behandlingskvalitet og adgang til behandling. Hermed er løsningen i form af kon-

kurrence på sundhedsmarkedet resulteret i forvridninger hos udbyderne, hvor motivationen for at 

holde omkostningerne nede, er større end at holde befolkningen rask, og dermed eksisterer en 

tradeoff og et efficiens tab.  

 

Fordele ved takstbaserede finansiering: 1) der findes 506 DRG klassificeringer og taksten fast-

sættes nationalt, men der eksisterer også plads til revidering og modificering, hvor der tages hen-

syn til parametre som lokale lønninger, by, hospitaler vs. provinshospitaler, universitetshospita-

ler m.v., 2) offentlige ejede hospitaler behandler også personer uden nogen form for sundheds-

forsikring, betegnet uncompensated care, og disse modtager subsidier fra staten (40 %), 3) denne 

reguleringsmekanisme giver hospitalerne incitament til at minimere omkostninger, idet aflønnin-

gen forekommer på faste takster, der baseres på DRG klassificeringer og 4) et af hovedargumen-

terne for at inddrage markedsrelaterede mekanismer på sundhedsområdet er ideen om, at fri kon-

kurrence kan medvirke til at forbedre effektiviteten i forhold til at opnå mere behandling for 

pengene. Offentlige institutioner har ofte mindre incitament til at effektivisere driften, da disse 

oftest fokuserer på behandling frem for indtjening (lægeetikken prioriteres højere end forret-

ningsorienteringen). 

 

Free riders betegner de personer, der ikke har nogen sundhedsforsikring, men modtager behand-

ling delvis på offentlig regning. Free riders kan karakteriseres som den del af befolkning, der: 1) 

ikke har råd til en sundhedsforsikring 2) ikke egner sig til de offentlige sundhedsforsikringer 

eller 3) personer med lav risikotype, der ikke ønsker at være en del af forsikringsmarkedet grun-

det de høje præmier og lave dækninger, der findes i de forskellige forsikringsplaner. Idet free 

riders ikke kan eksluderes fra at gør brug af behandlinger på offentligt regning, består udfordrin-

gen i at designe en tarif (T(q(θ))), hvor free riders betaler deres andel af sundhedsudgifterne.  

 

Jeg tager udgangspunkt i ovenstående punkt 3), hvor forbrugerne antages at være heterogene i 

smagsparameteren, altså mht. at tegne en sundhedsforsikring givet ved:  

  ;  
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  indikerer at forbrugerne har en relativ lav efterspørgsel efter en sundhedsforsikring, imens er 

  indikation på det modsatte. Forbrugernes nyttefunktion afhænger nu af smagsparameteren θ, 

og det samme gør betalingsvilligheden. Forsikringsselskabernes omkostninger afhænger af 

smagsparameteren, da man skal tage højde for forbrugerens efterspørgsel dermed serviceres for-

brugerne efficient. Subsidiet, S, som staten yder til forsikringsselskaberne afhænger af smagspa-

rameteren, da nogle forsikringsselskaber har høje omkostninger, der ikke kan dækkes af præmie-

indtægterne, dermed ydes et tilsvarende højere tilskud.  

 

Regulatorens problem består i, at maksimere velfærden under bibetingelserne af 1) virksomhe-

den break-even og 2) begge forbrugere er villig til at deltage. 

 

                                Max      W(P) = V(P(θ))+Π(P(θ)) 
        (T

 
(θ),S (θ),Q

 
(θ))

 

                                                                    = {[θU(Q(θ))-T(q(θ))]+[T(q(θ))+S(θ)-cQ(θ)-K] } 

                 [6.1] 

                                   Ubb.   T(q(θ))+S(θ)-cQ(θ)-K ≥ 0 

 

              v(θ) ≡ θ(u(q(θ))-T(q(θ)) > 0 

 

v*(θ)> 0 resulterer i, at begge risikotyper deltager i markedet og investerer i en sundhedsforsik-

ring, hvor en optimal tarif, er en two-part tarif, hvor P=MC. Løsningen er at tilbyde et menu af 

two-part tariffer, givet ved: 

 

 kunder med en lav efterspørgsel tilbydes et lavt fast gebyr(A) og et højt MC pr. enhed 

 kunder med en høj efterspørgsel tilbydes et højt fast gebyr(A) og en lav MC per enhed.  

 

Tariffen betragtes her som udgiften til en sundhedsforsikring hvor præmien π =A, er forholdsvis 

lav til personer med type   (lav risikotype), og omvendt. I tilfælde af, at den lave risikotype bli-

ver syg skal vedkommende betale en højere pris for at modtage behandling. Således deltager 

begge risikotyperne i markedet, men denne løsning kræver at regulatoren har fuldt kendskab til 

risikotyperne og deres betalingsvillighed. Kriterierne 1) og 2) taler for indførelse af offentlige 

universale sundhedsforsikringer til hele befolkningen. En anden måde at få free riders til at beta-

le, er tvungen betaling gennem indkomstskatten, som der gøres brug af i Danmark, og på denne 

måde elimineres problemet med free riders. 
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Aflønning af praktiserende læger 

Praktiserende læger aflønnes i henhold til den traditionelle FFS plan, der tilsiger at enhver prak-

tiserende klinik selv kan prisfastsætte sine ydelser og services uden nogen øvre grænse på om-

kostningerne.  

 

Fordele/Ulemper ved aflønningen af praktiserende læger  

På trods af at de praktiserende læger skal fungere som gate-keeper eksisterer der en dobbelt rol-

le, og ineffektivitet i form af SID fremkommer i sådanne markeder (beskrevet i afsnit 6.1).  

1) under FFS planen har udbyderne intet økonomisk incitament til at begrænse unødvendig brug 

af services, fordi der eksisterer fuld refusion af alle omkostningerne.  

2) under den traditionelle FFS plan kan ineffektivitet i form at spildte ressourceforbrug (moral 

hazard) også være en indikation på at patienten føler sig mere sikker ved at gennemgå flere be-

handlinger. Altså kan patienten fejlagtig konkludere at flere behandlinger leder til bedre behand-

lingskvalitet, og dette skyldes den informationsasymmetri, der eksisterer mellem patienten og 

udbyderen. Dermed får patienten en fejlagtig tryghed ved at blive tilset flere gange, og dette er 

med til at drive sundhedsudgifterne i vejret.  

 

6.3. Analyse af de økonomiske mekanismer bag det private sundhedssystem i USA 

Private sundhedsforsikringer gavner både arbejdsgiveren og medarbejderen, hvor fordelen for 

medarbejderen ligger i, at forsikringen ikke beskattes, mens arbejdsgiveren kan fratrække udgif-

ten til forsikringen. Lavere markedsløn som følge af at medarbejderen ikke beskattes, men til 

gengæld er der en skattenedgang svarende til mindre løn. Dette resulterer i at arbejdsgiveren kan 

ansætte flere af to grunde: 1) fordi arbejdsgiveren kan substituere arbejdskraft med dyrt udstyr 

og 2) arbejdsgiveren kan afsætte flere varer i markedet når prisen er lavere, dermed ansætte flere. 

Det private sundhedsmarked består af tre parter, forsikringsselskaberne, udbyderne og befolk-

ningen, hvor forsikringsselskaberne fungerer som bindeled mellem udbyderen og borgeren. Ud-

byderne opdeles i for-profit- (FP) og not-for-profit organisationer (NFP).  

 

Organiseringen hos NFP 

NFP udbydere er organiseret forskelligt, blandt andet kan nævnes enkeltvirksomheder, kæder og 

partnerskaber dannet af et antal læger, samt de såkaldte managed care modeller i form af HMO. 

Indtægten fra NFP organisationer kommer typisk fra patientens egenbetaling, tredjeparts betalere 

samt indirekte offentlige støtte gennem skattemæssige fordele. NFP er private institutioner der 

ikke videregiver profit til den bagvedliggende ejerkreds, og er opbygget på grundlag af et behov  
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for sundhedsydelser (ofte med rødder i lokalsamfundet). Disse institutioner behandler personer 

uden en sundhedsforsikring, dog er disse ikke forpligtede ligesom offentlige hospitaler. Yderli-

gere modtager NFP kompensation i form af frivillige fradragsberettigede donationer og subsidier 

fra offentlige myndigheder. NFP indgår traditionelt ind i managed care planer, hvor aflønningen 

som bekendt baseres på et fast takstsystem.  

 

Aflønningen af hospitaler under managed care planer 

Managed care organisationer baserer også aflønningen af hospitaler under en prospektiv takstba-

serende afregningssystem med udgangspunkt i DRG classification, dog inddrages hospitalernes 

reelle omkostninger til en vis grad, der tager udgangspunkt i målestokskonkurrence (beskrevet i 

afsnit 6.1). Hertil de samme fordele og ulemper, der eksisterer i det danske sundhedsvæsen.    

 

Ulemper ved NFP kommer i form af: 1) til trods for, at NFP udbyderne ikke står over for et ind-

tjeningskrav præges denne ejerskabsform af de samme ulemper som FP udbyderne. Dette skyl-

des den grundlæggende refusionsmodel, hvor DRG takstbaserende afregningssystem kun delvis 

baseres på hospitalernes reelle omkostninger. Da NFP institutionerne ikke altid optjener profit, 

eksisterer der ingen overskudsgrad til at investere i teknologi, der kan billiggøre sundhedsydelser  

og forbedre kvaliteten, hvilket vil resultere i en forbedring i velfærden,  

 

2) behandlingen af patienter uden en sundhedsforsikring er omkostningskrævende. Idet der fin-

des ganske få offentlige ejede hospitaler, eksisterer der en tendens til at free riders søger behand-

ling hos NFP udbyderne,  

 

3) idet free riders er afhængige af uncompensated care har to udviklingstendenser påvirket mu-

ligheden for levering af velgørende behandling: a) øget konkurrence på udbyder markedet med-

fører større omkostningskontrol, hvor overskydende ressourcer til velgørenhed forsvinder pga. 

den finansielle stres NFP organisationerne udsættes for og b) et stigende antal NFP hospitaler 

konverteres til FP hospitaler, dermed også et skift i organisationens ejerskabsgrundlag fra be-

handlingsorienteret til forretningsorienteret og  

 

4) konvertering af ejerskabsformen resulterer i a) at der nu eksisterer færre hospitaler til at tage 

sig af free riders og b) den skattefritagelse for NFP organisationer er desuden en form for indi-

rekte støtte, og når denne omfordeling forsvinder, er det sandsynligt at finansieringen bliver mere 

regressiv. Altså forekommer en omfordeling fra de fattige til de rige og ikke omvendt som det 

burde være i et velfærdssamfund.  
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Fordelen ved NFP er, at disse institutioner fritages for betaling af ejendomsskat, virksomheds-

skat mv. og modtager samtidig skattesubsidier fra donationerne. Fordele i denne ejerskabsform 

svarer til nogenlunde de samme som under det danske takstafregningssystem (beskrevet i afsnit 

6.1).   

 

Aflønningen af praktiserende læger under managed care kontrakter 

Praktiserende læger aflønnes enten på akkordform (FFS), pr. tilmeldt patient (capitation) eller en 

blanding heraf, som det også kendes fra Danmark for alment praktiserende læger. Den kontrakt-

fastlagte aflønning kan være suppleret med en bonusordning, som også kan være negativ. 

 

Fordele/Ulemper af praktiserende læger under managed care kontrakter: 

1) moral hazard begrebet præger tydeligvis de offentlige programmer, men er også udbredt når 

en tredjepart som forsikringsselskaberne involveres, idet den finansielle risiko overføres fra pati-

enten til forsikringsselskaberne. Risikodelingen munder altid ud i moral hazard, da raske perso-

ner har en tendens til at efterspørge flere behandlinger, når der eksisterer en mindre variation i 

nettonytten. Der eksisterer en tradeoff mellem moral hazard og risikobæring, 

2) SID er også udbredt under managed care kontrakter og  

3) managed care kontrakter designes på en sådan måde at forsikringsselskaberne kan overvåge 

udbyderne, der til gengæld skal føre log over alle former for services og prøver, der tilbydes pa-

tienten. Det er primært HMO og PPO der forhandler med en fast DRG takstrate, imens er POS 

ikke så stringent. Udbydere, der indgår POS kontrakter aflønnes i henhold til ”discounted fees” 

for forskellige typer services som denne type forsikringsplan betaler. For at begrænse sit tab har 

praktiserende klinikker tegnet enten en forsikring eller ”stop-loss” provisions, hvor sidstnævnte 

begrænser tabet til $25.000 pr. år per patient og alt over dækkes af forsikringsselskabet. Forsik-

ring mod tab kan tegnes hvor som helst og begrænses ikke til det forsikringsselskab man har 

indgået et managed care kontrakt med.      

 

Organiseringen hos FP 

Private FP leverandører skal i et vist omfang varetage det forretningsmæssige hensyn og operere 

i både sygehusvæsnet, ambulante services, plejehjem mv. Der findes ligeledes forskellige kon-

struktioner, blandt andet investor-ejede hospitaler (aktieselskaber), hvor personalet (læger, syge-

plejersker, administrative ledere) tilbydes favorable vilkår for medejerskab. Private leverandører 

behandler ikke kun patienter med en privat sundhedsforsikring, men derimod også patienter der 

er forsikrede gennem offentlige programmer. Finansieringsmekanismen hos FP er en kombinati-

on af managed care planerne og FFS systemet.  
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Priserne på behandlinger hos FP organisationerne varierer og det skal ses i sammenhæng med de 

forskellige forsikringstyper, der eksisterer både private såvel som offentlige sundhedsforsikrin-

ger. Når FP behandler patienter, der indgår i offentlige programmer forekommer der en afreg-

ning baseret på en fast DRG takst mellem FP og de offentlige myndigheder (beskrevet i afsnit 

6.2).  

 

Ulemper ved FP kommer i for af: 1) de systemer, der finansieres af tredjepartsbetalere under FFS 

systemet uden nogen form for udgiftsloft skaber incitamenter til moral hazard blandt både pati-

enter og leverandører, idet ingen af parterne har incitament til at overveje evt. billigere alternati-

ver i en behandlingssituation. Moral hazard munder ud i effektivitetsproblemer, såfremt en gi-

vent behandlingsresultat kunne opnås ved brug af færre ressourcer, altså produceres ydelser til en 

pris P>MC, der hermed ikke er optimalt for velfærdssamfundet, 

2) fænomenet, betegnet Double-Dipping, fremkommer hos FP udbydere, idet disse benytter sig 

af flere ambulante behandlinger og hurtigere udskrivelse kombineret med langvarige hjemme-

hjælp til sine patienter. Dette leder også til moral hazard, når der ikke eksisterer en øvre udgifts-

grænse på Medicare’s refusionsregler under FFS systemet. Dvs. at faktureringen baseres på en 

flat-rate DRG kombineret med længerevarende hjemmehjælp med henblik på at modtage fuld 

refusion af omkostninger forbundet med hjemmehjælp. Ved denne kombination modtager udby-

derne en større indtægt end oprindeligt tiltænkt og denne form for snyd er svært at opdage for 

regulatoren. Omvendt kan det argumenteres, at færre indlæggelsesdage kan hænge sammen med 

en mere effektiv behandlingsproces drevet frem af et omkostningsorienteret fokus på basis af  

faste takster og  

3) FP bærer også præg af upcoding, og denne ulempe medfølger fordi a) konkurrencen skærpes 

på markedet via faste takstbaserede aflønningssystemer og b) personalet hos FP udbyderne del-

tager i højere grad i den administrative ledelse – og er dermed personligt selv finansielt involve-

ret. Dette kan medføre effektivitetsproblemer, hvis prisen ikke afspejler den reelle omkostning 

forbundet med behandlingen.  

 

Fordelen ved FP kommer i form af: 1) fri konkurrence i sundhedsvæsnet kan medvirke til at for-

bedre effektiviteten i forhold til at opnå mere behandling for pengene. Altså vil hospitaler baseret 

på FP ejerskab have et relativt større incitament til at effektivisere driften og dette skyldes to 

grunde a) indtjeningskravet til aktionærerne og b) personalet er ofte administrative ledere og 

medejere. Dermed er der givet et indirekte incitament til at forbedre velfærden i samfundet under 

forskellige prismekanismer. Ligeledes er det de samme incitamenter der danner grundlag for  
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snyd i form af double-dipping og upcoding og 2) der er større fokus på kontrol med sundhedsud-

gifterne.  

 

Aflønningen af praktiserende læger  

Forekommer under FFS planen, dertil samme fordele og ulemper for praktiserende læger, der er 

beskrevet i afsnit 6.2. 

  

Der eksisterer således et samspil mellem ejerskabsformen, afregningsformen og finansieringssy-

stemet, der medfører uønskede incitamenter når tredjepartsbetalere involveres. Idet FP udbyder-

ne udover at være private også er forretningsorienterede, indgår i højere grad kontrakter på basis 

af FFS og er mindre tilbøjelig til at indgå i managed care ordninger. Dette skal ses i lyset af, at 

der eksisterer en forklaringsårsag, hvor en bestemt ejerskabsform er forbundet med en bestemt 

afregningsmetode. Således skal FP udbyderne passe investorens interesse, hvor der er krav på et 

positivt afkast til aktionærerne. Et positivt afkast medvirker også til, at der kan investeres i bedre  

teknologi, der i sidste ende kan minimere omkostningerne (teknisk effektivitet), eller uddanne 

mere personale, der kan resultere i en bedre behandlingskvalitet til befolkningen.  

 

Ovenstående modeller relaterer sig primært til forsikringsmarkedet, dog vil bl.a. skatte subsidiet 

til private sundhedsforsikringer som det offentlige yder, også påvirke arbejdsmarkedet. Fæno-

menet job-lock er fremtrædende som følge af, at mange medarbejdere følger sig tvunget til at 

forblive i det samme arbejde af frygt for at miste sin sundhedsforsikring. Denne medarbejder 

immobilitet påvirker samfundet økonomisk som følge af:  

1) mindre produktive medarbejdere forbliver i det samme arbejde, dette leder til et lavere output 

i samfundet, 2) selvom alle medarbejder var lige produktive vil nogle forblive i samme arbejde 

pga. frygten for at miste sundhedsforsikringen, og dette ekskluderer fremtidige medarbejdere i at 

besætte stillingen (manglende mobilitet/turnover) og 3) de medarbejdere, der endeligt skifter 

arbejde kan risikere højere præmier, nægtet dækning eller lavere dækning mv. En anden ulempe 

er også at det kun er virksomheder med medarbejdere over 25 ansatte, der tilbyder deres medar-

bejdere en privat sundhedsforsikring, dvs. resten tilbydes ikke og må selv ud og tegne en (mang-

lende subsidiering fra arbejdsgiverens side). Dette er et reelt stort problem idet mange, der er 

uden nogen form for sundhedsforsikring også befinder sig på arbejdsmarkedet, og dette anses for 

at være samfundsomkostning.  
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Job-lock modellen kan repræsenteres ved følgende matrix fremstilling: 

 

 

 

 

 

Man kan forstille sig at hvis både manden og konen har private sundhedsforsikringer, der dækker 

hele husholdningen eksisterer der en større arbejdsmobilitet, end hvis det kun er den ene forsør-

ger, som har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, formelt defineret ved: 

(d-b)>(c-a) 

Delkonklusion 

Forsikringsselskabets involvering i managed care har til formål at eliminere dannelsen af mono-

poler ved selv at bruge sin markedsmagt overfor udbyderne. Faldende sundhedsudgifter ligger til 

grund for den faldende pris, og så længe udbuddet af serviceydelser ikke øges kan der fastholdes 

en konstant efterspørgsel. Når patienter er indlagt på basis af flat-rate DRG takst som det fore-

kommer under managed care planer medfører det at FP udbydere i jagten på indtjeningen sny-

der på vægten og underbehandler sine patienter, det samme ses for NFP udbydere. Det er gene-

relt svært at konkludere at der eksisterer den store forskel på de private ejerskabsformer, da disse 

udsættes for det samme finansielle pres, som følge af styringsinstrumentet.   

Desto stærkere konkurrenceudsætningen er for begge typer hospitaler (FP og NFP), desto min-

dre vil adfærdsforskellene mellem de to være. Måske skyldes det relevante markedssvigt i virke-

ligheden transaktionsomkostningerne tilknyttet netop det private ejerskab. Kontrakter mellem et 

sygehus og aktører i et lokalsamfund vil (næsten) altid være ukomplette, dvs. der vil være en 

række ikke verificerbare forhold i kontrakten. FP sygehuses ret til eventuelt overskud kan forøge 

FP sygehusets motiv til at bryde kontrakten på de uklare punkter, der er i kontrakten.  

 

Desto mindre tillid lokalsamfundet har til sygehuset (den kan være omvendt proportional med 

sygehusets økonomiske motiv til ’at snyde’), desto højere er transaktionsomkostningerne ved 

kontraktindgåelse. Vigtige, men dyrt verificerbare kontraktforhold for et lokalsamfund, kan 

f.eks. være behandlingskvalitet. Adverse selection begreberne er udbredt i alle tre forsikringspla-

ner, dog mest i HMO, da denne organisation selv ejer og driver sine hospitaler og er dermed me-

re økonomisk involverede. Profitterne øges ved at tiltrække sunde og raske unge frem, for ældre. 

Hermed opstår der en opdeling blandt befolkningens, hvor yngre og ældre henholdsvis vælger at 

være medlemmer af HMO og FFS, når HMO præmien er billigere end FFS præmien. 

Tabel 4 Arbejdsgiver betalt 

sundhedsforsikring 

  Nej                    Ja 

Ingen anden sundhedsforsikring a                        b 

Andre sundhed forsikringer c                        d 



Økonomiske mekanismer bag sundhedssystemerne i Danmark og USA- herunder asymmetrisk information 

Mirela Ducić 

 
- 73 - 

 

7. Sammenligning af sundhedssystemerne 

I ovenstående analyse observeres de økonomiske teorier og analyser om konkurrenceudsætning i 

sundhedsvæsenet, der fokuserer på sammenhængen mellem konkurrence og effektivitet i sund-

hedsvæsenet, adgang samt fordelings- og lighedshensyn. Effektivitet omfatter dels omkostnings-

produktivitet, - at sundhedsydelserne produceres til de lavest mulige omkostninger, samt alloka-

tiv effektivitet, - at fordeling, omfang og kvalitet stemmer overens med befolkningens præferen-

cer. I dette afsnit drages paralleller mellem sundhedssystemerne, dertil fordele og ulemper. Kan 

landene lære noget af hinanden eller fungerer systemerne optimalt.  

 

I USA og Danmark eksisterer der forskellige politiske målsætninger, hvor aktivitetsniveauet på 

hospitalerne ønskes begrænset på det amerikanske marked, gælder det modsatte herhjemme. Det 

skal midlertidigt ses i lyset af, at der i USA udbydes mange differentierede services, der har dre-

vet de amerikanske sundhedsudgifter i vejret. Løsningen på problemerne i begge lande kommer i 

form af målestokskonkurrence, hvor man aflønner hospitalssektoren i henhold til et fast baseret 

afregningssystem med udgangspunkt i en diagnose klassificering. Det danske sundhedssystem 

såvel som de amerikanske managed care planer baserer aflønningen på DRG classification og 

gennemsnitlige omkostninger. De offentlige programmer (Medicare og Medicaid) i USA baseres 

på DRG classification uden hensyn til de reelle omkostninger.  

 

Idet man i Danmark ønsker at sikrer hele befolkningen lige og fri adgang til behandling - solida-

ritetsprincippet, tilbydes der en universal sundhedsforsikring, hvor staten finansierer sundheds-

udgifterne, der delvis agerer som udbyder. For at sikre solidaritetsprincippet er det regionerne, 

som ejer og driver de danske hospitaler, hvor der eksisterer fuld gennemsigtighed med udgifterne 

og indtægterne. Således eksisterer der ingen anden ejerkreds, der kan gøre krav på hospitalernes 

overskud. Selvom regionerne besidder fuld gennemsigtighed med omkostningerne, forekommer 

der alligevel ulemper i kontraktdesignet, forbundet med asymmetrisk information i form af ad-

verse selection.  

 

Udfordringerne, der møder staten kommer bl.a. i form af selekteringsproblemer, ufuldkommen 

dataindsamling og differentieret marginale omkostninger i geografiske områder. Den mest frem-

trædende, er selekteringsproblemet, hvor begreberne skimming, skimping og dumping forekom-

mer i hospitalssektoren. Idet store hospitaler i metropol byerne opererer med omkostninger som 

er højere end de estimerede gennemsnitlige marginale omkostninger for alle hospitaler på det 

danske marked, vil denne aflønningsform resultere i et underskud for nogle hospitaler. Dermed 

bliver mange medarbejdere omkostningsbevidste helt ud i det kliniske arbejde, således at dette  
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munder ud i selektering af patienterne. Denne type forvridning, som optræder i kontraktdesignet 

skyldes politiske målsætninger, der tilstræbes opfyldt. Nogle af statens politiske målsætninger er 

i konflikt med hinanden bl.a. udgiftskontrol vs. øget aktivitet og produktivitet. Idet man ønsker at 

øge aktivitetsniveauet gennem frit valg systemet kan det modarbejde målsætningen, der hidrører 

udgiftskontrol (baseres på faste takstsystemer), da der dedikeres flere ressourcer til at behandle 

flere patienter, der tilsvarende øger omkostningerne for hospitalerne.   

 

Formålet med målestokskonkurrence er at indføre mere konkurrence på sundhedsmarkedet, hvor 

der konkurreres på parametrene, pris og kvalitet. De hospitaler, der formår at reducere deres om-

kostninger optjener positivt profit og omvendt. På trods af at regeringen har reelle intentioner om 

at forbedre velfærden gennem konkurrence, eksisterer der ikke altid incitament fra hospitalernes 

side til at maksimere velfærden, idet dette forekommer på bekostning af forbigået profit mulig-

heder. Selekteringsproblemet er mest fremtrædende i de situationer hvor de ledende overlæger 

involveres i det kliniske arbejde, da disse er mere omkostningsbevidste. Hermed eksisterer der 

interne konflikter blandt personalet, forskellige afdelinger og interne grupper. 

 

Den allerstørste fordel ved det danske sundhedssystem kommer i form af lige - og fri adgang, 

hvor hele befolkningen kan få behandling, og dermed diskrimineres ikke mellem raske og syge 

medmennesker. Adverse selection fænomenet er fremtrædende i det danske sundhedsvæsen men 

begrænser sig til hospitalssektoren. Ikke desto mindre eksisterer der indbyggede incitamenter 

som skal sikre at forretningsorienteringen ikke dominerer, men at behandlingsorienteringen 

kommer i første række, som nogle gange forekommer på bekostning af profit maksimeringen.  

 

Fænomenet moral hazard begrænser sig til den praktiserende sektor, eftersom offentligheden 

ikke har adgang til omkostningsstrukturen, og aflønningen er en kombination af et fast honorar 

og FFS. Idet den danske befolkning ikke betaler direkte for at blive tilset af lægen, eksisterer der 

ikke samme omkostningsbevidsthed som der gør hos den amerikanske befolkning. I takt med at 

regionerne ønsker at begrænse sundhedsudgifterne via: 1) indførelse af mere konkurrence ved at 

øge udbuddet af praktiserende læger eller 2) regulering, vil omsætningen hos private udbydere 

falde. Dette motiverer lægerne til at øge efterspørgslen efter sundhedsydelser ved at sende pati-

enten til flere undersøgelser end nødvendigt (SID). Fordele i kontraktdesignet er, at der er et so-

lidaritetselement tilstede, hvor ingen udelukkes fra at søge behandling. Moral hazard fremkom-

mer i sundhedssystemer, hvor befolkningen ikke direkte betaler for den behandling, der modta-

ges. Mens adverse selection problemstillingen i det danske sundhedssystem er resultatet af den 

konkurrenceform og finansielle stres, som hospitalerne udsættes for. Den politiske målsætning,  
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der vedrører udgiftskontrol fremprovokerer selekteringsproblemet. Begge fænomener optræder 

på det danske sundhedsmarked i større eller mindre omfang, og på trods af at principal-agent 

teorien har indført forskellige incitamenter til at begrænse asymmetrisk information, kan disse 

ikke fuldt ud elimineres.  

 

Moral hazard kan delvis elimineres, hvis den danske stat indførte brugerbetaling hos de praktise-

rende læger, ligesom der eksistere hos de andre speciallæger i den praktiserende sektor. Befolk-

ningens andel skal være stor nok, idet en for lav selvrisiko ikke begrænser moral hazard. Om-

vendt risikerer staten at færre vil gå til lægen ved introduktion af brugerbetaling, specielt vil det 

gå ud over de svage og gamle i det danske samfund. Hvis staten ønsker at eliminere adverse se-

lection begrebet og dertil selekteringsproblemet forekommer dette ved at lade aflønningen af-

hænge af de reelle omkostninger. Men problemet ved netop FFS aflønningen er, at der ikke eksi-

sterer udgiftskontrol. Hermed observeres at der eksisterer tradeoff mellem moral hazard og ad-

verse selection begreberne. 

 

Det amerikanske sundhedssystem opdeles i det private og offentlige sundhedsmarked, hvor det 

private sundhedsmarked fungerer som et integreret organ. Således integreres udbydere af sund-

hedsservices og finansiering af sundhedsydelser, hvor organisationerne arbejder mod en fælles 

målsætning, at minimere aktiviteten og sundhedsudgifterne. Implementeringen af målestokskon-

kurrence både i de offentlige programmer såvel som i managed care planer har givet de ameri-

kanske myndigheder mere kontrol med sundhedsudgifterne og begrænset aktivitetsniveauet på 

hospitalerne. Bagsiden af dette styringsinstrument i managed care planerne er, at udbyderne og 

forsikringsselskaberne i fællesskab vælger at selektere patienterne. Således opstår følgende se-

lekteringsproblemer: 1) at hospitalerne undgår undersøgelser og behandlinger ("skimping"), 2) at 

undgå de mest ressourcekrævende patienter i en gruppe ("dumping") eller 3) ved at tiltrække de 

"letteste" patienter i en gruppe ("cream skimming"). Alle tre begreber er kendt som adverse se-

lection, der kan munde ud i øget ulighed for det syge individ og forringelse af behandlingskvali-

teten, som utilsigtede konsekvenser. Da det amerikanske sundhedsmarked primært er privatiseret 

kan udbyderne opdeles mellem NFP og FP organisationer med forskellige kontrakt design. NFP 

organisationerne er mest tilbøjelig til at indgå i managed care planer og omvendt for FP. 

 

 Idet managed care planerne aflønner i henhold til en fast rate per medlem, betyder mere volume 

mindre profit. Dermed forekommer der konsekvenser i form af, at manglende profit ikke medfø-

rer nogen overskudsgrad til at investere i teknologi, der kan billiggøre sundhedsydelser og for-

bedre kvaliteten, hvilket vil resultere i en forbedring af velfærden. Free riders er afhængig af  
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uncompensated care, dermed eksisterer to udviklingstendenser, som kan påvirke muligheden for 

levering af velgørende behandling. Den første udviklingstendens afhænger af den øgede konkur-

rence på udbydermarked, der medfører større omkostningskontrol, hvor overskydende ressourcer 

til velgørenhed forsvinder pga. den finansielle stres, NFP organisationerne udsættes for. Den 

anden udviklingstendens er, at et stigende antal NFP hospitaler konverteres til FP hospitaler, og 

dermed også et skift i organisationens ejerskabsgrundlag fra behandlingsorienteret til forret-

ningsorienteret. Konvertering af ejerskabsformen resulterer i at der eksisterer færre hospitaler til 

at tage sig af free riders.  

 

Fordelen ved managed care planerne er at der eksisterer omkostningsbevidsthed hos udbyderne 

helt ud i det kliniske arbejde. Yderligere fritages NFP institutionerne for betaling af ejendoms-

skat, virksomhedsskat mv. og modtager samtidig skattesubsidier fra donationerne. Disse donati-

oner anvendes til at investere i ny teknologi, der kan højne kvalitets og behandlingsniveauet, 

eller bruges på at behandle flere personer uden en sundhedsforsikring. Dermed forbedres velfær-

den i samfundet. Konsekvenserne af FP ejerskabsformen er nogenlunde de samme som ved 

NFP, dog mere omfattende.  

 

Systemer, der finansieres af tredjepartsbetalere under FFS planer skaber incitament til moral 

hazard blandt både patienter og udbydere, idet der ikke eksisterer noget udgiftsloft. Dette mun-

der ud i effektivitetsproblemer, såfremt et givent behandlingsresultat kunne opnås ved brug af 

færre ressourcer. FP udbydere gør især brug af Double-Dipping, hvor ambulante behandlinger 

kombineres med langvarig hjemmehjælp. Dette leder også til moral hazard når der ikke eksiste-

rer en øvre udgiftsgrænse på Medicare’s refusionsregler under FFS systemet. Ved denne kombi-

nering modtager udbyderne en større indtægt en oprindeligt tiltænkt.  

 

Hos FP udbyderne observeres fænomenet upcoding, hvor patienten bliver klassificeret som 

kompliceret frem for simpel, dermed udløses en højere DRG takst end oprindeligt tiltænkt. FP 

udbyderne gør mere brug af dette fænomen end NFP, idet personalet hos FP udbyderne i højere 

grad deltager i det administrative ledelse - og er personligt selv finansielt involveret. Denne form 

for snyd resulterer i allokativ ineffektivitet, hvis prisen ikke afspejler den reelle omkostning for-

bundet med behandlingen.  

 

Kan systemerne lære af hinanden 

Af ovenstående ses, at asymmetrisk information er fremtrædende i begge sundhedssystemer, dog 

eksisterer der en tendens til, at præge det amerikanske sundhedssystem mere end det danske.  
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Dette skyldes ejerskabsforholdet, da det amerikanske sundhedsmarked er privatiseret, hvor staten 

ikke har indsigt i omkostningsstrukturen. Hermed foreligger der mindre kontrol fra statens side 

med både forsikringsselskaberne og udbyderne, og når disse fungerer som en integreret enhed, 

med det formål at få kontrol med udgifterne, og maksimerer deres profitter, står principal-agent 

teorien magtesløs overfor de utilsigtede konsekvenser, der opstår.  

 

Ejerskabsforholdet har ikke nogen betydning for incitamentsstrukturen og aflønningen i det dan-

ske sundhedsvæsen. Den danske stat finansierer og udbyder sundhedsydelser til befolkningen, 

imens fungerer den amerikanske stat som regulator på det strategiske niveau, der primært vareta-

ger interessen for den del af befolkningen, som indgår i offentlige programmer. Resten af den 

amerikanske befolkning er overladt til det private forsikringsmarked, hvor der tegnes en arbejds-

giverbetalt sundhedsforsikring med diverse organisationer. Disse organisationer udgør et net-

værk af udbydere og forsikringsselskaber, der diversificerer risiciene, og samarbejder mod et 

fælles mål. Altså varetager disse organisationer ikke altid befolkningens interesse, og når organi-

sationerne udsættes for finansiel stres gennem diverse refusionsmodeller, eksisterer der tendens 

til at snyde på vægten og selektere patienterne. Selekteringsproblemet er mest fremtrædende i det 

amerikanske sundhedssystem, idet personalet ofte selv er finansielt involveret, omvendt er per-

sonalet på de danske hospitaler ikke finansielt involveret og mere behandlingsorienteret end for-

retningsorienteret.  

 

Nøgleordet i det amerikanske sundhedssystem er valgfrihed, mens det danske sundhedssystem 

har fokussen på fri og lige adgang. Netop denne valgfrihed er skyld i at over 40 mio. amerikane-

re står udenfor forsikringsmarkedet. Herhjemme frygtes amerikanske tilstande, hvis sundheds-

markedet privatiseres, som følge af at staten ønsker at begrænse de stigende sundhedsudgifter. 

Den danske stat må opveje de fordele og ulemper, som forekommer med privatiseringen, idet 

man tydeligvis ikke kan eliminere asymmetrisk information. Fordelen ved privatiseringen kom-

mer i form af minimering af moral hazard begrebet i den praktiserende sektor, omvendt kommer 

ulemperne i form af at færre mennesker vil gå til lægen. Dermed må staten påregne efficiens tab, 

således vil der eksistere tradeoff mellem risikobæring og moral hazard, hvor der skal designes en 

omkostningsfordelingsregel, der hverken opfodrer til overforbrug af sundhedsydelser eller til 

ikke at deltage i markedet. Moral hazard blandt den danske befolkning forekommer, idet der 

ikke eksisterer omkostningsbevidsthed hos patienterne. I stedet for falder valget af udbydere i 

henhold til bopælsregionen, hvor prisen ikke påvirker valget af udbydere. Ved frit valg systemet 

er patienten lidt kvalitetsbevidst, idet kortere ventetider er en indikation på effektive behand-

lingsprocedurer. 
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Den amerikanske stat kan også tage ved lære af det danske sundhedssystem, da en universal sy-

gesikring vil eliminere free riders problemet i USA. Et tvungent skattebidrag vil have den fordel 

at free riders ikke dræner den amerikanske statskasse samt sætte en begrænsning på de stigende 

præmier på offentlige programmer. Dette medfører selvfølgelig flere raske medmennesker som 

er arbejdsdygtige, dermed et fald i de stigende sundhedsudgifter, og et større output i samfundet. 

Yderligere vil asymmetrisk information reduceres betydeligt, da incitament strukturen bliver me-

re relevant og kan have betydelighed for behandlingsorienteringen frem for forretningsoriente-

ringen. Således er principal-agent teorien bedre rustet til at stå imod de utilsigtede konsekvenser 

kontraktdesignet medfører.  

 

En anden løsning på free riders problemet kommer i form af at begrænse privatiseringen og lade 

delstaterne varetage udbuddet af sundhedsydelser, således kan nogle af serviceydelserne out-

sources. På denne måde eksisterer der ikke en lige så stor tradeoff hos udbyderne, mellem at væ-

re forretningsorienteret og behandlingsorienteret. Aflønningen i de offentlige programmer er 

mere stringent end i managed care planerne, hvor der eksisterer mulige forbedringer i kontrakt-

designet. Således kan Medicare/Medicaid tage ved lære, og basere aflønningen af de offentlige 

udbydere på målestokskonkurrence, som delvis tager udgangspunkt i hospitalernes reelle om-

kostninger. Hermed eksisterer der mindre incitament fra personalets side til at snyde, og dermed 

minimeres asymmetrisk information i form af adverse selection. 

 

Af analysen i kapitel 5 & 6 hersker der ingen tvivl om at ingen af sundhedssystemerne er fejlfrie, 

dog er der en tendens til, at problemerne med kontraktdesignet er mere fremtrædende i det ame-

rikanske sundhedsvæsen end i det danske. Dette er resultatet af kontraktdesignet, konkurrence-

formen og ejerskabsformen på sundhedsmarkedet, hvor begge sundhedssystemer plages af sam-

me typer markedssvigt. De indbyggede økonomiske incitamenter overgås og modarbejdes af 

kontraktdesignet, der leder til utilsigtede konsekvenser, hvor principal-agent teorien har mulig-

hed for forbedringer (beskrevet for oven). Hermed kan konkluderes at systemerne ikke altid fun-

gerer optimalt, men at der ikke eksisterer alternativer for fuldendte sundhedssystemer, dog er der 

mulighed for forbedringer, og dermed minimere asymmetrisk information.   
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8. Konklusion 

I mit speciale har jeg undersøgt problemstillingerne ved forskellige økonomiske mekanismer bag 

sundhedssystemerne i henholdsvis Danmark og USA. Selvom systemerne baseres på forskellige 

principper, eksisterer der i begge sundhedssystemer samme typer markedssvigt i form af asym-

metrisk information som moral hazard og adverse selection.  

 

Det danske sundhedssystem baseres på solidaritetsprincippet, dermed er det staten der finansierer 

og leverer sundhedsydelser til den danske befolkning. Dette sikrer alle borgere samme behand-

lingsmuligheder, hvor der ikke prisdiskrimineres mellem borgernes sundhedstilstand. Kontrakt-

designet i hospitalssektoren tager udgangspunkt i målestokskonkurrence, hvor konkurrence 

fremhæves som virkemidlet, der kan effektivisere sygehusvæsenet, øge kvaliteten og reducere 

omkostningerne. Andre gange fremhæves konkurrence som roden til alt ondt, der resulterer i 

forvridninger i kontraktdesignet - dvs. overbehandling, ensidig fokus på pris frem for kvalitet, 

samt selekteringsproblemer. Fra analysen i kapitel 5 & 6 ses både fordele og ulemper i kontrakt-

designet under fuldkommen konkurrence. Fordele i form af højere aktivitet og mere produktivitet 

på offentlige hospitaler som følge af målestokskonkurrence og frit valg systemet, medfører at 

ventelisterne og behandlingstiden reduceres.  

 

Ulemperne kommer i form af selekteringsproblemer, mangelfuld dataindsamling og differentie-

ret marginale omkostninger i geografiske områder. Den mest fremtrædende i det danske sund-

hedsvæsen er selekteringsproblemet, hvilket også er den sværeste at forbygge gennem økonomi-

ske incitamenter. Selektering forekommer, idet refusionsmodellen baseres på et fast afregnings-

system med udgangspunkt i diagnose klassificeringen, og til en vis grad i hospitalernes reelle 

omkostninger. Nogle hospitaler optjener en positiv profit, mens andre hospitaler optjener en ne-

gativ profit. Idet personalet ikke er medejere, eksisterer hermed ingen anden ejerkreds end regio-

nerne, der kan gøre krav på hospitalernes overskud, derfor er personalet behandlingsorienteret. 

 

Kontraktdesignet hos de praktiserende læger præges af moral hazard, idet aflønningen er en 

kombination af et fast honorar og FFS. Dertil kommer ulemper i form af SID, når konkurrencen 

skærpes på udbydemarkedet. Fordelen ved dette kontraktdesign er at ingen udelukkes fra at søge 

behandling og der eksisterer frit valg blandt udbyderne i hjemmeregionen. Kontraktdesignet for-

bygger økonomisk ineffektivitet i form af økonomisk straf når den praktiserende læge leverer 

ydelser til P>MC, således er der implementeret en økonomisk mekanisme, der maksimerer vel-

færden i samfundet. Det amerikanske sundhedssystem baseres på valgfrihed, hvor befolkningen 

efter eget ønske inddeler sig i forskellige forsikringsplaner. Medicare og Medicaid programmer  
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baserer aflønningen af hospitalssektoren på faste takstsystemer med udgangspunkt i diagnose 

klassificeringen, uafhængig af hospitalernes reelle omkostninger. Hertil følger samme forde-

le/ulemper som under det danske sundhedssystem. Yderligere fordele kommer i form af et skat-

tesubsidie fra staten når der bruges ressourcer på uncompensated care. Managed care planer 

baserer deres aflønning af udbydere på målestokskonkurrence og delvis på udbydernes reelle 

omkostninger, hvor der eksisterer samme fordele og ulemper som i det danske sundhedssystem.  

 

Adverse selection problemerne i form selektering er mest fremtrædende i det amerikanske sund-

hedssystem, specielt hos FP udbydere. Dette skyldes at personalet er finansielt involveret, hvor 

disse tilbydes favorable medejervilkår. Incitamentet leder til, at der eksisterer en større omkost-

ningsbevidsthed hos FP frem for NFP udbydere. Selektering medfører opdeling af befolkningen 

i syge og raske patienter, hvor de syge risikerer at der slækkes på behandlingskvaliteten som får 

utilsigtede konsekvenser. I forvejen er USA’s største sundhedsproblem at over 40 mio. amerika-

nere står udenfor forsikringsmarkedet, derfor vil selektering medføre en endnu større opdeling af 

den amerikanske befolkning i A og B mennesker. 

På det amerikanske sundhedsmarked har stigende konkurrence på udbydermarkedet således 

medført flere konsekvenser og forvridninger i kontraktdesignet, end fordele for befolkningen, 

hvor en universal sundhedsforsikring vil løse nogle af de problemer det amerikanske sundheds-

marked står overfor. Omvendt eksisterer der også et tradeoff mellem moral hazard og adverse 

selection, hvor risikobæringen eller omkostningsfordelingsreglen skal være fair for både udbyde-

ren/forsikringsselskabet og patienten. En fair police vil være med til at eliminere overforbruget 

af sundhedsydelser, og måske endda få flere til at deltage i forsikringsmarkedet, hvilket vil med-

føre flere raske mennesker og mere velfærd i samfundet. 

  

Den danske stat kan tage ved lære, hvor moral hazard kan minimeres ved at introducere bruger-

betaling hos den praktiserende læge, idet denne besidder gatekeeper funktionen. Således eksiste-

rer mulige forbedringer i begge sundhedssystemer, men der kan ikke forventes et fuldendt sund-

hedssystem, idet der altid eksisterer muligheder, hvor personalet kan manipulere med incitamen-

tet og dermed undvige de opstillede retningslinjer. Manipuleringen forekommer når der eksiste-

rer asymmetrisk information og finder sted i både det danske såvel som det amerikanske sund-

hedssystem. Jeg kan hermed konkludere at til trods for at konkurrence på sundhedsmarkedet har 

den hensigt at gavne både udbyderen såvel som befolkningen, forekommer der alligevel forvrid-

ninger i kontraktdesignet. Hermed står principal-agent teorien magtesløs overfor de utilsigtede 

konsekvenser, der forekommer som en kombination af kontraktdesignet, konkurrenceformen og 

de politiske målsætninger.  
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