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Økonomisk ulighed medfører ulighed i sundhed
Egenbetalingen i det danske sundhedssystem rammer lavindkomstgrupper markant – og det kan
tydeligt ses i data. Således taler mine forskningsresultater for, at der er plads til yderligere sundhedsforsikring (dvs. lavere egenbetaling) for lavindkomstgrupper i Danmark.
Kontanthjælpsmodtagere udskyder køb af medicin sidst på måneden
Få penge sidst på måneden får kontanthjælpsmodtagere til at udskyde købet af nødvendig medicin. Dette kan vi bl.a. se ved, at de udskyder købet af antibiotika, der bruges til behandling af
bakterieinfektioner. På dagen, hvor kontanthjælpen bliver udbetalt, har en kontanthjælpsmodtager 22% højere sandsynlighed for at indløse en recept på antibiotika. Dagen før udbetaling af
kontanthjælpen er der 8% lavere sandsynlighed for at de indløser en recept på antibiotika.
Det er vigtigt, at bakterieinfektioner bliver behandlet hurtigt og korrekt, da de ellers kan medføre
alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Den mest almindelige bakterieinfektion er urinvejsinfektion (blærebetændelse). Hvis en urinvejsinfektion ikke behandles rettidigt, kan den fx medføre
permanent nyreskade, blodforgiftning, eller øget risiko for lav fødselsvægt eller tidlig fødsel for
gravide.
Registerdata giver mulighed for grundige analyser
I mit forskningsprojekt har jeg sammenkoblet nogle af Danmarks enorme dataregistre. Ved hjælp
af folks CPR-nummer kan jeg finde alle kontanthjælpsmodtagere på en given dag og sammenkoble det med, hvornår de har været til lægen og hvornår de har købt forskellige typer medicin.
Det giver mig mulighed for at sammenligne mange personer over lang tid og på den måde minimere statistisk usikkerhed.
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Penge på kontoen er forklaringen
Et naturligt spørgsmål er om, kontanthjælpsmodtagere kun udskyder købet af den lægeordinerede medicin, der koster penge på apoteket, eller om de også udskyder lægebesøget, der er gratis.
Og ja, faktisk udskyder 10% lægebesøget. Det er dog langt fra nok til at forklare hele effekten på
22%. Vi ser, at folk, der går til lægen 1 dag før udbetalingsdag udskyder købet med 1 dag. Folk,
der går til lægen 2 dage før udbetalingsdag udskyder købet med 2 dage etc. Dette indikerer, at for
få penge på kontoen er en forklarende mekanisme for, hvorfor kontanthjælpsmodtagere udskyder
nødvendig antibiotikabehandling.
Børnene får deres medicin
Nogle sårbare patientgrupper har en øget risiko for komplikationer, hvis de udskyder nødvendig
antibiotikabehandling, fx gravide kvinder og børn. Blandt gravide kontanthjælpsmodtagere ser vi
samme effekt omkring udbetalingsdagen. Effekten er dog ikke til stede blandt kontanthjælpsmodtagernes børn, hvilket indikerer, at de sørger for at børnene får deres nødvendige behandling,
mens de går på kompromis med deres egen behandling.
Sundhedsforsikring for lavindkomstgrupper
Det danske sundhedsvæsen består af flere forskellige tilbud, hvor patienten har en egenbetaling
for behandling. Det gælder ved medicinkøb, men også fx ved tandlægebesøg, fysioterapi og psykologhjælp. Samtidig er flere sundhedsproblemer også lettere og billigere at tage i opløbet, da de
ellers kan udvikle sig til sværere lidelser, der også er dyrere at behandle. Det betyder, at når folk
udskyder (billig) behandling på kort sigt, fordi de ikke har nok penge på kontoen, kan det påvirke
deres sundhedstilstand negativt på lang sigt.

Lægekartel bruger offentlig gabestok til at få medlemmer til at rette ind
En gruppe af konkurrerende virksomheder, der begrænser mængden af produkter på et marked
for at holde prisen oppe kaldes et kartel. I økonomisk konkurrenceteori antager vi normalt, at
virksomheder i karteller profitmaksimerer og straffer virksomheder, der prøver at bryde ud af
kartellet med økonomiske sanktioner. I virkeligheden kan sociale bånd mellem de konkurrerende
parter formentlig spille en stor rolle. Min forskning har vist, at et kartel kan udnytte sociale sanktioner ved at navngive og udskamme medlemmer, der ikke overholder kartelaftalen.
For at undersøge dette, tager jeg udgangspunkt i en sag fra 2011, hvor alle de praktiserende speciallæger i Danmark gik sammen og begrænsede antallet af ydelser, de leverede under den offentlige sygesikring for at holde enhedspriserne oppe. De håndhæver deltagelsen i aftalen ved at
sende e-mails til medlemmerne og offentligt navngive og udskamme de lægepraksisser, der afviger fra deres tildelte kvoter.
”Naming and Shaming” er ofte brugt til at udskamme lande, virksomheder eller personer, der
ikke opfører sig socialt acceptabelt. Det kunne fx være lande, der fungerer som skattely; banker,
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der faciliterer hvidvask; eller enkeltpersoner, der har begået sexchikane. Den offentlige gabestok
stammer tilbage fra middelalderen og var bl.a. tiltænkt offentlig ydmygelse.
Offentlige registre misbruges af kartellet
En anden interessant detalje er, at sagen omhandler ca. 1.000 læger i hele Danmark. Normalt består karteller kun af nogle få virksomheder, da mange medlemmer naturligt gør det sværere at
blive enige om et fælles produktionsniveau og fordeling af profitten. Mange medlemmer øger
også udfordringerne med at overvåge, hvem der ikke overholder aftalen. Her spiller data en vigtig rolle. De offentlige myndigheder gav brancheorganisationen adgang til registerdataoplysninger, så de (og jeg) kan følge produktionen på praksisniveau. Således kan brancheorganisationen
identificere de lægepraksisser, der ikke overholder deres tildelte kvote og sanktionere dem. Det
gør de ved at navngive og udskamme de læger og praksisser, der ikke overholder deres kvoter.
Konfiskerede e-mails og mødereferater
I mit forskningsprojekt udnytter jeg, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lavede en kontrolundersøgelse af Foreningen Af Speciallæger (FAS), hvor de konfiskerede diverse materialer. Dette
konfiskerede materiale, som bl.a. indeholder e-mails og mødereferater fra bestyrelsesmøder, giver mig en unik indsigt i, hvordan lægerne fordelte markedet imellem sig, deres interne diskussioner, samt hvordan de straffer medlemmer, der ikke retter ind. Herudover bruger jeg det, at hver
gang en patient behandles i Danmark kører de deres sundhedskort (sygesikringsbevis) igennem
hos lægen. Det betyder, at jeg ud fra vores store sundhedsregistre kan se præcis, hvor mange patienter hver enkelt praksis behandler.
Patienter med privat sundhedsforsikring kommer forrest i køen
Jeg viser, at når lægernes brancheorganisation sender e-mails ud til enkelte lægepraksisser, om at
de skal behandle færre patienter, så behandler de 3,5% færre offentlige patienter. Men da 24%
den danske befolkning er dækket af en privatsundhedsforsikring, kan lægerne omlægge en del af
deres arbejde til at behandle dem i stedet. Således ser vi, at de behandler 3,0% flere private patienter.
Budgetsikkerhed eller ulighed
Mine resultater viser, at offentlig budgetsikkerhed kan medføre en øget ulighed mellem patienter
med en arbejdsgiverbetalt privat sundhedsforsikring og patienter, der kun er dækket af den offentlige sygesikring.
Den primære sundhedssektor er i høj grad drevet af private erhvervsdrivende lægepraksisser, der
leverer ydelser til den danske befolkning, dækket af den offentlige sygesikring. Den offentlige
sektor ønsker budgetsikkerhed, hvilket bl.a. er blevet implementeret via budgetloven. I sundhedsvæsenet betyder det, at man ønsker at begrænse sundhedsudgifterne, som har været stigende
over de sidste mange år. Således er der blevet indført et rammebudget, der betyder, at hvis lægerne samlet set leverer flere ydelser end budgetteret, så falder enhedsprisen tilsvarende året efter. Men da lægerne er selvstændige kan de vælge at arbejde mindre (dvs. behandle færre patienter) eller behandle private patienter.
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Held, karriere og køn
Ens første job efter man har færdiggjort sin uddannelse kan påvirke ens liv og karriere i mange
år. Men uheld tidligt i karrieren påvirker kvinder hårdere end mænd på lang sigt.
Læger giver unik mulighed for at undersøge held tidligt i karrieren
Alle nyuddannede læger indgår i en lodtrækning, der fordeler dem til deres første job – klinisk
basisuddannelse (kbu), tidligere kendt som turnus. Disse jobs er fordelt ud over landet efter befolkningens størrelse, mens de nyuddannede læger er blevet uddannet i Aarhus, Odense eller København. Lægerne med de laveste lodtrækningsnumre vælger først, hvor de vil hen, mens dem
med de højeste numre vælger blandt de tilbageværende. Således ender de ”heldige” med at få en
stilling 50-100 km fra deres bopæl, mens de ”uheldige” ender med at få en stilling 250-300 km
fra deres bopæl. På kort sigt bliver mænd og kvinder ramt ens. Dvs. der er lige sandsynlighed for
at trække et lavt eller højt lodtrækningsnummer og dermed også at ende med en stilling langt fra
sin bopæl.
Kun kvinder påvirkes på lang sigt
Kvinder og mænd oplever på lang sigt – dvs. 10 år efter lodtrækningen – nogle forskellige konsekvenser af at trække et ”uheldigt” lodtrækningsnummer. Mændenes valg påvirkes ikke på lang
sigt. Men kvinder med høje lodtrækningsnumre påvirkes i flere dimensioner. For det første er de
mere tilbøjelige til at blive boende og arbejde i mere landlige områder (i forhold til andre kvinder
og mænd). For det andet har færre opnået en ph.d., som er en vigtig del af lægers videreuddannelse for at kvalificere sig til at blive speciallæge og få prestigefyldte ansættelser. For det tredje
har flere specialiseret sig i specialer, der i forvejen har en høj repræsentation af kvinder. For det
fjerde har kvinder, der ikke var i et parforhold ved lodtrækningen, fået flere børn, hvilket indikerer, at de ender med at nedprioritere karrieren til fordel for familien.
Rollemodeller forklarer disse mønstre
Vores bud på, hvorfor disse mønstre opstår, er, at lægerne med de høje lodtrækningsnumre bliver
mindre eksponeret for kvindelige rollemodeller. Dette fordi, der er er færre kvindelige vejledere
og færre ældre kvindelige læger med en ph.d. i de mindre attraktive områder. Derudover evaluerer kvinder med høje lodtrækningsnummer også deres vejledning signifikant dårligere. Tilsammen indikerer det, at rollemodeller kan spille en vigtig rolle.
Der er flere forskellige andre hypoteser, der kan forklare disse mønstre. Fx om kvinder og mænd
har forskellige præferencer for disse områder? Dette undersøgte vi også og fandt ingen beviser
for.
Kønsulighed eller ulighed i sundhed
Mange ønsker lige adgang til sundhedsydelser uanset, hvor man bor i landet. Det kræver, at der
er læger fordelt ud over hele landet. Lodtrækningen til det første job fordeler unge læger ud i
hele landet og får en del af dem til at blive der på lang sigt. Men lodtrækningen medfører også en
utilsigtet effekt på kønsuligheden, da det kun er kvinderne, der bliver påvirket på længere sigt.
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