
Philip Heymans Allé 1, 

2900 Hellerup, 

Telefon 41 91 91 91, 

www.forsikringogpension.dk

Christina Gordon Stephansen

Vibeke Borchsenius

Henvisningsmønsteret  
for de sundhedsforsikrede

2013:7

Analyserapport



 

 

Side 1 

Analyserapport 2013:7 

Henvisningsmønstret for 

de sundhedsforsikrede 

Forsikring & Pension 

Indhold 

1. Indledning og sammenfatning 3 

2. De praktiserende læger og sundhedsforsikringer 4 

3. Metode 5 

3.1. Variation i henvisningsmønstret 5 

3.2. Datagrundlag 6 

3.3. Økonometrisk model 8 

4. Resultater 8 

4.1. Deskriptiv analyse 9 

4.2. Effekten af at have en sundhedsforsikring på henvisningssandsynligheden 11 

4.3. Effekten af sundhedsforsikringer fordelt på regioner 13 

5. Diskussion 14 

6. Bilag 16 

7. Litteraturliste 23 

 

  



 

 

Side 2 

Analyserapport 2013:7 

Henvisningsmønstret for 

de sundhedsforsikrede 

Forsikring & Pension 

  



 

 

Side 3 

Analyserapport 2013:7 

Henvisningsmønstret for 

de sundhedsforsikrede 

Forsikring & Pension 

1. Indledning og sammenfatning1 

Denne analyse undersøger – ved hjælp af et unikt datasæt – hvorvidt patienter 

med en sundhedsforsikring har et andet henvisningsmønster fra alment prakti-

serende læge end patienter uden denne forsikring. Der fokuseres på de specia-

ler, som de sundhedsforsikrede ofte henvises til: Fysioterapi, radiologi og orto-

pædkirurgi.2 Forsikringen bruges også i et vist omfang til psykologhjælp og kiro-

praktik, men særlige forhold, beskrevet senere i rapporten, gør det ikke muligt 

at medtage disse specialer i analysen. 

En sundhedsforsikring kan bruges i forbindelse med undersøgelser og behand-

linger, hvor der foreligger en lægelig henvisning eller en lægelig godkendelse fra 

en alment praktiserende læge eller en speciallæge.3 De praktiserende læger 

fungerer derved som gatekeepers (patienternes indgang til sundhedsvæsenet), 

der sørger for, at kun lægefagligt begrundede undersøgelser/behandlinger udfø-

res. Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) har indgået en aftale med 

Forsikring & Pension, hvoraf det fremgår, at lægens vurdering af patientens un-

dersøgelses- og behandlingsbehov skal være uafhængigt af, om patienten har 

en sundhedsforsikring eller ej.4 Man skulle derfor som udgangspunkt ikke tro, at 

der er forskel på henvisningsmønsteret blandt de forsikrede og uforsikrede.  

I en spørgeskemaundersøgelse fra 2011 blandt godt 2000 praktiserende læger 

svarede 46 pct., at de føler sig presset til at give patienter med en sundhedsfor-

sikring en henvisning, de ellers ikke vurderer nødvendig. Og mere end hver 10. 

læge svarede, at de har givet patienter, der oplyser at have en sundhedsforsik-

ring, en henvisning uden nærmere undersøgelse eller udspørgen. Noget kunne 

derfor tyde på, at nogen læger udøver deres gatekeeper-funktion forskelligt over 

for sundhedsforsikrede og uforsikrede. Det vil denne analyse forsøge at under-

søge nærmere. 

Analysen finder, at: 

- Fra 2008 til 2011 har antallet af henvisninger til fysioterapi, radiologi og 

ortopædkirurgi ligget nogenlunde stabilt på omkring 2,3 mio. Over 80 

pct. af henvisningerne i perioden var til fysioterapi.  

- Lønmodtagere mellem 20 og 59 år fik i 2008 i gennemsnit 1,18 henvis-

ning, mens dette var steget til 1,28 henvisning i 2011. 

- De sundhedsforsikrede har 17,6 pct. højere sandsynlighed for at få en 

henvisning til en fysioterapeut end en tilsvarende uforsikret person med 

samme alder og køn mv. 

                                                

1 Kjeld Møller Pedersen, Kim Rose Olsen, Jens Gredal, Per Fraulund Sørensen og Jan V. 
Hansen takkes for kommentarer til et tidligere udkast af rapporten. Det er selvfølgelig ale-
ne os, der har ansvaret for den endelige rapport samt eventuelle fejl og mangler.   
2 Der haves ikke oplysninger om, hvorvidt en patient er henvist til speciallæge eller ej. 
Derfor antages det, at alle, der har haft en 1. konsultation til fysioterapi, radiologi og orto-
pædkirurgi, er henvist af praktiserende læge. 
3 Før 2012 var dette et krav for skattefritagelse i henhold til ligningsloven. Forsikring & 
Pension har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer for sundhedsforsikringsområdet. Af dis-
se fremgår det, at sundhedsforsikringsselskaberne baserer deres forretning på den alment 
praktiserende læges vurdering af patientens undersøgelses- og behandlingsbehov. Det be-
tyder som oftest, at der skal foreligge en lægehenvisning eller en lægelig anbefaling, før 
sundhedsforsikringen dækker en undersøgelse eller behandling.  
4 Jf. Aftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Forsikring & Pension om at-
testhonorarer mv. 
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- Når det gælder radiologi og ortopædkirurgi har forsikrede hhv. 6,2 pct. 

og knap 5,9 pct. større sandsynlighed for at få en henvisning end tilsva-

rende uforsikrede. 

- Kvinder har en højere henvisningssandsynlighed til fysioterapi og radio-

logi, men en lavere henvisningssandsynlighed til ortopædkirurgi sam-

menlignet med mænd. Henvisningssandsynligheden stiger med alderen 

for alle tre specialer. 

- Uddannelsesniveau og indkomst har signifikant betydning for henvis-

ningssandsynligheden, mens personens branchetilknytning ikke synes at 

have nogen betydning.  

- Hvor i landet man bor, har ligeledes signifikant betydning på sandsynlig-

heden for at få en henvisning. Dette skyldes dels, at sundhedsforsikrin-

ger er lidt af et ”storby-fænomen” dels, at de fleste specialklinikker er 

placeret i de større byer. 

Analysens resultater skal fortolkes med forsigtighed, da konstruktionen af data, 

herunder hvordan en henvisning er defineret, er behæftet med en vis usikker-

hed, jf. afsnit 3.2. Resultaterne diskuteres og fortolkes i afsnit 5. 

Rapporten er bygget op på følgende vis: I kapitel 2 gennemgås udvalgte resulta-

ter af en spørgerskemaundersøgelse fra 2011 blandt de praktiserende læger om 

lægernes henvisningspraksis over for de sundhedsforsikrede. Kapital 3 diskute-

rer først variationen i henvisningsmønstret i almen praksis, dernæst præsente-

res datagrundlaget og den økonometriske model. Kapitel 4 indeholder en de-

skriptiv analyse af data, og dernæst præsenteres resultaterne af den empiriske 

analyse. Til sidst i kapitel 5 diskuteres analysen og dens resultater. 

 

2. De praktiserende læger og sundhedsforsikringer 

De praktiserende læger er som udgangspunkt patientens indgang til både of-

fentlig og privat finansieret behandling inden for sundhedsvæsenet, jf. Forsikring 

& Pensions etiske retningslinjer. Den alment praktiserende læge skal således fo-

retage en lægelig vurdering af patienten uafhængigt af, om patienten har en 

sundhedsforsikring eller ej. Lægen henviser patienten videre til behandling eller 

udredning, hvis det ud fra en lægefaglig vurdering er relevant. 

Udbydere af sundhedsforsikringer har forpligtiget sig til kun at iværksætte læge-

fagligt begrundede undersøgelser og behandlinger5, jf. Forsikring & Pensions eti-

ske retningslinjer. Forsikrings- og pensionsbranchen har ingen interesse i, at 

sundhedsforsikringer fører til overbehandling. Overbehandling har mange uhel-

dige sideeffekter. Set fra patientens synsvinkel kan overbehandling skabe usik-

kerhed og utryghed, og i nogen tilfælde forværres vedkommendes helbreds-

tilstand. For selskaberne giver det forretningsmæssigt ingen mening at finansie-

re unødvendig behandling. Endelig er overbehandling medvirkende til, at res-

sourcerne i det samlede danske sundhedsvæsen ikke anvendes optimalt. 

Uddrag af en endnu ikke-offentliggjort spørgeskemaundersøgelse fra 2011 viser, 

at de praktiserende læger ofte føler sig presset til at henvise personer med en 

sundhedsforsikring. Af de adspurgte læger svarede hele 46,3 pct., at de altid el-

ler ofte føler sig presset til at henvise patienter med en sundhedsforsikring til 

                                                

5 Gælder kun for sundhedsforsikringer med operationsdækninger de såkaldte arbejdssund-
hedsforsikringerne (tidligere ligningslovs-dækninger, jf. Fodnote 2). 
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behandling eller undersøgelse, som de ellers har vurderet ikke er lægefagligt 

begrundet, jf. Tabel 1.  

Over 70 pct. af lægerne mener, at patienter med en sundhedsforsikring altid el-

ler ofte er mere insisterende i forhold til at få en henvisning end patienter uden 

forsikringen. Hele 11,3 pct. – eller mere end hver 10. – af de adspurgte læger 

siger, at de altid eller ofte henviser de sundhedsforsikrede patienter uden nær-

mere undersøgelse eller eksamination.  

Tabel 1 Spørgerskemaundersøgelse blandt 2085 læger, 2011 (pct.) 

 
Altid 

Sker 
ofte 

Hverken 
eller 

Sker 
sjældent Aldrig 

Som praktiserende læge oplever 
jeg at være presset til at henvise 
patienter med sundhedsforsik-
ring til behandling eller undersø-
gelse, som, jeg vurderer, ikke er 
lægeligt indiceret 

2,78 43,53 28,19 21,09 4,41 

Patienter, som oplyser at have 
en sundhedsforsikring, insisterer 
mere på at få en henvisning end 
patienter uden 

9,65 62,30 17,24 9,51 1,30 

Patienter, som oplyser at have 
en sundhedsforsikring og ønsker 
henvisning, henviser jeg uden 
nærmere undersøgelse eller ud-
spørgen 

1,10 10,17 15,20 31,27 42,25 

Anm.: Upubliceret materiale fra: "Praktiserende læger og sundhedsforsikringer - opfattelse  
          og praksis afdækket via spørgeskemaundersøgelse” 

Kilde: Kjeld Møller Petersen, Syddansk Universitet 

Ved hjælp af et unikt datasæt med oplysninger om de sundhedsforsikrede og 

uforsikrede i 2010 samt deres henvisninger fra alment praktiserende læge, vil 

analysen i det følgende forsøge at give en statistisk belysning af eventuelle for-

skelle i henvisningsmønstret blandt de forsikrede og uforsikrede. 

 

3. Metode 

I dette afsnit diskuteres først, hvordan flere forskellige faktorer kan have betyd-

ning for, hvorvidt man får en henvisning. Dernæst præsenteres datagrundlaget 

for analysen og til sidst den valgte økonometriske model. 

3.1. Variation i henvisningsmønstret 

Flere faktorer kan forklare variationen i henvisningsmønstret i almen praksis. 

Dette har en rapport fra Dansk Sundhedsinstitut i 2008 (Olsen m.fl.) set nærme-

re på. Rapporten kortlægger henvisningsmønstret til speciallæge og sygehus og 

undersøger, om forskelle i personkarakteristika, socioøkonomisk status samt ud-

valgte lægepraksiskarakteristika kan forklare variationen i henvisningsmønstret i 

almen praksis. Rapporten finder, at samlet set forklarer patientkarakteristika 

omkring 50 pct. af variationen i henvisningsmønstret, mens praksiskarakteristi-

ka kun bidrager med 2 pct. Såkaldte udbudsfaktorer som fx lokal adgang til spe-
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cialelæge og sygehuse bidrager med mellem 13 og 20 pct. af forklaringen på va-

riationen i henvisningsmønstret. 

Når man kigger på forskelle i henvisningsmønstret blandt sundhedsforsikrede og 

uforsikrede, er der yderligere faktorer, der kan påvirke variationen. Der knytter 

sig to væsentlige adfærdsforskelle til forsikringsstatus, der kan påvirke henvis-

ningsmønstret: 

 Økonomisk incitament: Når det gælder fysioterapi, kiropraktik og psyko-

loghjælp er der typisk en egenbetaling – også selvom man henvises fra 

praktiserende læge. Denne egenbetaling skal den sundhedsforsikrede 

dog ikke selv dække, da udgiften hertil afholdes af forsikringsselskabet. 

Uforsikrede derimod skal betale egenbetalingen.6 De har dermed et øko-

nomisk incitament til at efterspørge færre henvisninger til disse behand-

linger, fx ved at vente og se tiden an.  

 Pågående forsikrede/eftergivende læger: Man kan forestille sig, at de 

sundhedsforsikrede vil være mere tilbøjelige til at presse på for at få en 

henvisning, og/eller at de praktiserende læger vil være mere eftergiven-

de over for de forsikrede ud fra det argument, at de forsikrede – i hvert 

fald ved henvisning til behandling på privathospital – ikke belaster hver-

ken de offentlige ventelister eller de offentlige finanser. 

Desuden kan der være forskelle i socioøkonomiske karakteristika blandt de for-

sikrede og uforsikrede. Forsikring & Pension har i flere analyser vist, at det at 

have en sundhedsforsikring er korreleret med bl.a. køn, uddannelsesniveau og 

indkomst – også selvom der udelukkende ses på gruppen af lønmodtagere, se fx 

Forsikring & Pension (2010) og Forsikring & Pension (2012). Hvis sådanne fakto-

rer samtidig påvirker henvisningsmønstret, er det vigtigt, at der tages højde for 

dette i den økonometriske analyse.  

Der er dog også mange andre faktorer end forsikringsstatus, der kan påvirke 

henvisningsmønsteret. Olsen m.fl. (2008) finder fx, at veluddannede og perso-

ner med høj indkomst har større sandsynlighed for at blive henvist til praktise-

rende speciallæge, mens personer med lav social status har større sandsynlig-

hed for at blive henvist til sygehus. Derudover kan geografi have betydning for, 

hvorvidt man bliver henvist eller ej (eller hvorvidt man gør brug af sin henvis-

ning eller ej), da der er kortere afstand til speciallæger i de større byer sammen-

lignet med på landet.  

3.2. Datagrundlag 

Der ses på henvisninger til de specialer, som sundhedsforsikringer ofte bruges i 

forbindelse med: Fysioterapi, radiologi og ortopædkirurgi (herefter betegnet som 

speciallæger under ét).7,8 Oplysninger om henvisninger til de tre specialer hen-

tes dels fra Sygesikringsregisteret, dels fra Landspatientregisteret (data for de 

offentlige hospitaler) og Minipas (data for privathospitalerne) for 2010. I Syge-

                                                

6 Er man medlem af sygeforsikringen ”danmark”, kan man modtage tilskud til visse be-
handlingsformer. 
7 Der ses bort fra henvisninger til psykolog og kiropraktor, som ellers også er nogle af de 
specialer, sundhedsforsikringer ofte bruges til. Nogle psykologer har dog ikke et yder-
nummer og vil derfor ikke fremgå af data. Til kiropraktik skal man ikke have en henvisning 
fra praktiserende læge, hvorfor det ikke giver mening at medtage dette speciale i analy-
sen. 
8 Se Bilag A for en liste over de 10 specialer, de sundhedsforsikrede oftest blev henvist til 
på privathospitalerne i 2010. 
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sikringsregisteret er alle besøg hos praktiserende læger samt speciallæger med 

eget ydernummer registeret. Men da der ikke findes direkte oplysninger om, 

hvorvidt en patient er henvist til speciallæge eller ej, antages det, at alle, der 

har haft en 1. konsultation til fysioterapi, radiologi og ortopædkirurgi, er henvist 

af praktiserende læge. Dette er samme tilgang, som benyttes i Olsen m.fl. 

(2008). Når det gælder radiologi og ortopædkirurgi, er der en del, der henvises 

til ambulant behandling, da der inden for disse specialer ikke findes mange pri-

vatklinikker. Oplysninger om disse henvisninger hentes fra Landspatientregiste-

ret samt Minipas. I Landspatientregisteret og Minipas er det registreret, hvorfra 

patienten er henvist, og udelukkende henvisninger fra praktiserende læge med-

tages.  

Personer, der tilhører sygesikringsgruppe 2, har frit valg af speciallæge og behø-

ver derfor ikke en henvisning. Til gengæld skal de selv betale for besøg hos spe-

ciallægerne. Derfor er det udelukkende personer, der tilhører sygesikringsgruppe 

1, der er med i denne analyse. Ca. 98 pct. befolkning er gruppe 1-sikret, jf. Ol-

sen m.fl. (2008). 

Fra Danmarks Statistiks individregistre hentes oplysninger om personernes al-

der, køn, bopæl fordelt på landsdel, højeste fuldførte uddannelse, branchetil-

knytning og disponibel indkomst samt historiske helbredsvariable (diagnose ko-

der samt hospitalsindlæggelser) og antal konsultationer hos praktiserende læge 

det pågældende år. Vi ser udelukkende på lønmodtagere i alderen 20 til 59 år i 

2010.9  

Derudover kobles oplysninger om forsikringsstatus i 2010 på datasættet.10,11 En 

type af forsikringer tilbyder fri adgang til kiropraktor, fysioterapi og psykolog, 

uden, der på forhånd er krav om en henvisning fra den praktiserende læge. Det-

te kan skævvride henvisningssandsynligheden for de forsikrede, og personer 

med sådanne forsikringer fjernes gennem hele analysen. Det er desuden ikke 

muligt at koble brug af forsikring med lægebesøg. Vi ved altså ikke, om en for-

sikret, der er blevet henvist til speciallæge (praktiserende såvel som på privat 

hospitaler), rent faktisk har brugt sin forsikring i forbindelse hermed. Det findes 

dog rimeligt at antage, at de forsikrede vil gøre brug af deres forsikring i de til-

fælde, hvor det er muligt, dels fordi de kan undgå egenbetaling (hvor det er 

krævet), dels fordi de i mange tilfælde kan komme hurtigere i behandling via 

deres forsikring, jf. Forsikring & Pension (2012). 

Det er desuden vigtigt at kontrollere for forskelle blandt de praktiserende læger, 

således at eventuelle forskelle i henvisningsmønstret for de forsikrede henholds-

vis uforsikrede ikke skyldes forskelle i lægernes henvisningspraksis. Derfor kob-

les den enkelte persons praktiserende læge (identificeret ved ydernummeret) på 

datasættet. Det er ikke muligt at observere, hvilken læge der har udstedt hen-

visningen til speciallæge. Her antages det, at det er den læge (ydernummer), 

som personen har haft flest besøg ved i løbet af et år, der har givet henvisnin-

                                                

9 Der ses udelukkende på lønmodtagere, da næsten alle sundhedsforsikrede er lønmodta-
gere. 
10 Vi mangler oplysninger om ca. 10 pct. af de sundhedsforsikrede i 2010. Dette kan 
skævvride resultaterne, men i en retning, der betyder, at eventuelle effekter af sundheds-
forsikringer på henvisningsmønsteret undervurderes. 
11 Optimalt set ville vi gerne have haft data om de sundhedsforsikrede allerede inden de 
tegnede forsikringen. På den måde kunne man (fx i en difference-in-difference model) ha-
ve undersøgt, hvorvidt de fik flere eller færre henvisninger efter de blev forsikret. Dette 
har desværre ikke været muligt med det givne data. 
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gen. 85 pct. af individerne i datasættet har kun været hos ét ydernummer i lø-

bet af 2010.  

3.3. Økonometrisk model 

For at finde effekten af at have en sundhedsforsikring på sandsynligheden for at 

få en henvisning benyttes en simpel sandsynlighedsmodel, jf. Boks 1. En simpel 

sandsynlighedsmodel er valgt, fordi 99 pct. af data har enten 0 eller 1 henvis-

ning til de udvalgte specialer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Verbeek (2004) 

Der foretages separate estimationer for hvert af de tre specialer fysioterapi, ra-

diologi og ortopædkirurgi. I estimationerne kontrolleres der for køn, alder, børn, 

landsdel, uddannelse, branche, indkomst, historisk helbred samt antal konfron-

tationer hos praktiserende læge. For at tage højde for uobserverbar heterogeni-

tet blandt de alment praktiserende læger er standardfejlene cluster-korrigerede. 

Det vil sige, at individerne i analysen grupperes inden for den praktiserende læ-

ge (defineret ved ydernummer), de er tilmeldt. Fra Olsen m.fl. (2008) ved vi, at 

lægepraksiskarakteristika ikke forklarer mere end 2 pct. af variationen i henvis-

ningsmønstret, jf. afsnit 3.1. 

 

4. Resultater 

I dette afsnit diskuteres først en deskriptiv analyse af data, hvorefter resultater-

ne af den økonometriske analyse præsenteres. 

 {       }   (  
  ) 

Boks 1 Logit modellen 

Hvorvidt man får en henvisning eller ej, kan beskrives ved følgende binære 

variabel: 

   {
                            
                                                     

  

Sandsynligheden for at få en henvisning kan beskrives således: 

hvor  (  
  ) er en given funktion, som kun antager værdier mellem 0 og 1.    

er en vektor, som indeholder de socioøkonomiske karakteristika herunder en 

dummyvariabel for, om man har en sundhedsforsikring eller ej.  (  
  ) anta-

ges typisk at følge enten en normalfordeling, hvilket resulterer i en probit 

model, eller den logistiske fordeling, hvilket resulterer i en logit model. I den-

ne analyse bruges logit modellen. For yderligere information om binære 

valgmodeller henvises til Verbeek (2004). 

Estimaterne fra logit modellen siger hovedsageligt noget om, i hvilken retning 

et givet karakteristikum påvirker sandsynligheden for, om man får en henvis-

ning (dvs.     ). For direkte at kunne finde effekten på sandsynligheden for 

at få en henvisning af at have en sundhedsforsikring rapporteres resultaterne 

som Odds ratios (Bilag C). 
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4.1. Deskriptiv analyse 

Det samlede antal henvisninger til fysioterapi, ortopædkirurgi og radiologi har 

ligget nogenlunde stabilt i perioden 2008 til 2011 på omkring 2,3 mio. I gen-

nemsnit fik en lønmodtager mellem 20 og 59 år 1,18 henvisninger i 2008, mens 

dette tal i 2011 var 1,28 henvisninger, jf. Figur 1.  

Langt størstedelen af henvisningerne gik til fysioterapi. I alle fire år udgør hen-

visninger til fysioterapi mere end 80 pct. af alle henvisningerne. Dog udgør hen-

visninger til fysioterapi en relativ mindre andel af de samlede henvisninger i 

2011, end de gjorde i 2008. Andelen af henvisninger til radiologi er steget fra 9 

pct. i 2008 til 11 pct. i 2011, mens andelen af henvisninger til ortopædkirurgi 

har ligget nogenlunde konstant omkring 5-6 pct. i perioden. 

Figur 1 Udviklingen i henvisninger, 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. 

De sundhedsforsikrede havde i 2010 en gennemsnitlig henvisningssandsynlighed 

på 0,196, uden der er kontrolleret for alder, køn, uddannelse mv., mens denne 

for de uforsikrede var 0,187. I det følgende beskrives kort, hvordan udvalgte 

personkarakteristika samvarierer med henvisningssandsynligheden. 

Som det fremgår af Figur 2, har kvinder i gennemsnit lidt flere henvisninger end 

mænd. Desuden viser figuren, at personer med en kort videregående uddannel-

se (KVU) er den faggruppe, der henvises oftest. Faggruppen med færrest hen-

visninger er de ufaglærte efterfulgt af LVU’erne. Derfor er det heller ikke overra-

skende, at ansatte i den offentlige sektor i gennemsnit får flere henvisninger 

(1,4 henvisninger i 2010) end personer ansat i den private sektor (1,1 henvis-

ninger), da mange offentlig ansatte ofte er KVU’ere (sygeplejesker, lærere, poli-

tibetjente m.fl.). Da sundhedsforsikrede oftere er mænd, og mænd oftere er an-

sat i den private sektor, er disse forskelle også med til at forklare forskellen i an-

tal henvisninger mellem forsikrede og uforsikrede.  
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Figur 2 Gns. antal henvisninger fordelt på uddannelseskategorier, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen  

Det samlede gennemsnitlige antal henvisninger er lidt højere for de uforsikrede 

end for de forsikrede, jf. Figur 3. Dette kan blandt andet skyldes, at der er færre 

kvinder end mænd med en sundhedsforsikring. Dog får de forsikrede i gennem-

snit lidt flere henvisninger til fysioterapi end de uforsikrede. Til gengæld får de 

uforsikrede en del flere henvisninger til både ortopædkirurgi og radiologi.  

Figur 3 Gns. antal henvisninger fordelt på forsikringsstatus, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen 

I figur 4 nedenfor ses det samlede gennemsnitlige antal henvisninger fordelt på 

forsikringsstatus og regioner. Figuren viser, at bopæl har stor betydning for det 

gennemsnitlige antal henvisninger for alle tre specialer. Fx er det gennemsnitlige 

antal henvisninger til radiologi mellem 0,12 og 0,18 i region Hovedstaden og re-

gion Nordjylland, men kun omkring 0,01 i region Sjælland.  
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Figur 4 Gns. antal henvisninger fordelt på forsikringsstatus og regioner, 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen 

I den økonometriske analyse i næste afsnit tages der højde for disse og andre 

relevante forhold, så det sikres, at det så vidt muligt kun er forsikringsstatus, 

der er skyld i eventuelle forskelle i henvisningssandsynligheden for de sundheds-

forsikrede og uforsikrede.  

4.2. Effekten af at have en sundhedsforsikring på henvisningssandsyn-

ligheden 

I det følgende præsenteres resultaterne af regressionsanalysen. Konstruktion af 

datasættet – særligt i forhold til hvordan en henvisning er defineret, jf. afsnit 

3.2 – betyder, at resultaterne skal fortolkes med forsigtighed. De fundne effek-

ter bør derfor ikke tolkes som nøjagtige forskelle i henvisningsmønstret blandt 

sundhedsforsikrede og uforsikrede, men snarere som en indikation af, i hvilken 

retning effekt af at have en sundhedsforsikring går, og i hvilken størrelsesorden 

den ligger. De refererede tal i afsnittet kan alle findes i Bilag C.  

I Tabel 2 nedenfor ses effekten af at have en sundhedsforsikring på sandsynlig-

heden for at få en henvisning til fysioterapi, radiologi samt ortopædkirurgi, efter 

der er kontrolleret for socioøkonomiske forskelle herunder alder, køn, uddannel-

se mv. Det ses af tabellen, at det at have en sundhedsforsikring har signifikant 

positiv betydning for at få en henvisning til såvel fysioterapi, radiologi og orto-

pædkirurgi. Effekten af at have en sundhedsforsikring er størst for henvisninger 

til fysioterapi. Her har de sundhedsforsikrede en mersandsynlighed på 17,6 pct. i 

forhold til de uforsikrede. For henvisninger til radiologi er mersandsynligheden 

6,2 pct. og til ortopædkirurgi 5,9 pct. 
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Tabel 2 Merhenvisningssandsynligheden for de sundhedsforsikrede, 
2010 

  Fysioterapi Radiologi Ortopædkirurgi 

Effekten af sundhedsforsikring 17,56 6,19 5,93 

(22,26) (10,25) (6,17) 

 
Anm.: Der er kontrolleret for alder, køn, bopæl fordelt på landsdel, uddannelse, branche  

          og disponibel indkomst samt antal konsultationer hos praktiserende læge og histo- 
          riske helbredsvariable. Der er foretaget cluster på praksisniveau. Tal i parentes vi- 
          ser z-værdien for det ovenstående estimat. Estimater med fed indikerer signifikans  
          på 1 pct. signifikansniveau. 
Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen 

Det står dermed klart, at de sundhedsforsikrede oftere får en henvisning til i 

hvert fald disse tre typer specialer sammenlignet med uforsikrede. 

Som Forsikring & Pension tidligere har påvist, jf. Forsikring & pension (2010) og 

Forsikring & pension (2012), har det at have en sundhedsforsikring en signifi-

kant forebyggende effekt samt reducerende effekt på det langvarige sygefravær. 

For at forsikringen kan have en forebyggende effekt, må det nødvendigvis være 

sådan, at forsikringen bliver brugt til forebyggende behandling fx fysioterapi. 

Som det blev nævnt i afsnit 3.1, har de uforsikrede et økonomisk incitament til 

at udskyde behandlinger, hvor der er en egenbetaling, herunder fysioterapi.12 

Dette gælder ikke de sundhedsforsikrede, for hvem forsikringsselskabet dækker 

udgifterne til egenbetaling. At de sundhedsforsikrede har en mersandsynlighed 

på 17,6 pct. for at få en henvisning til fysioterapi, er derfor ikke nødvendigvis 

ensbetydende med, at de forsikrede overhenvises til fysioterapeuter. Det kan 

snarere betyde, at de uforsikrede underhenvises. Da behandling hos fx fysiote-

rapi kan forebygge alvorlige lidelser, jf. Pedersen, M. S. & Arendt, J. N. (2012), 

kan det være et argument for, at de uforsikrede ikke henvises i tilstrækkelig 

grad. 

Når det kommer til radiologi og ortopædkirurgi, er der ingen egenbetaling, der 

giver de uforsikrede økonomisk incitament til at vente med behandling og se ti-

den an. Derfor burde henvisningsmønstret for disse specialer være ens for de 

sundhedsforsikrede og uforsikrede. Hvorvidt det, at de forsikrede har en mer-

sandsynlighed på henholdsvis 6,2 pct. og 5,9 pct. til radiologi og ortopædkirurgi, 

er tegn på overhenvisning af de forsikrede er svært at sige, da koefficienterne 

(mersandsynlighederne) ikke er større end de er, og da resultaterne er behæftet 

med en vis usikkerhed, jf. længere oppe. Hvis der er tale om overhenvisning af 

de forsikrede kan det fx skyldes, at de er mere pågående og/eller, at de almen 

praktiserende læger er mere eftergivende som nævnt i afsnit 3.1, og som resul-

taterne af spørgeskemaundersøgelsen fra 2011 blandt de praktiserende læger 

også indikerer, jf. kapitel 2.  

Resultaterne af regressionsanalysen viser, at ud over forsikringsstatus har en 

række andre faktorer ligeledes signifikant betydning for henvisningsmønstret, jf. 

Bilag C. Både køn og alder synes at have stor betydning for behovet for eller ef-

terspørgslen efter henvisninger til de tre specialer. Kvinde har signifikant større 

sandsynlighed for at få en henvisning til både fysioterapi og radiologi, men en 

signifikant lavere henvisningssandsynlighed til ortopædkirurgi sammenlignet 

                                                

12 Med 2,2 mio. medlemmer af sygeforsikring ”danmark”, hvoraf ca. 85 pct. er med i en 
tilskudsberettet gruppe, som yder tilskud til blandt andet fysioterapi, må det forventes, at 
egenbetalingen til fysioterapi for dem uden en sundhedsforsikring er minimal, og incita-
mentet til at vente og se tiden an derfor er begrænset. 
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med mænd. Sandsynligheden for at få en henvisning til et af de tre specialer sti-

ger med alderen. Også bopæl (fordelt på 11 landsdele) har signifikant betydning 

for henvisningssandsynligheden. Det at bo i en af de andre landsdele end Kø-

benhavn har fx negativ betydning for at få en henvisning til radiologi. Dette kan 

skyldes, at de fleste private radiologiklinikker ligger i Købehavn, hvorfor koncen-

trationen af radiologer (både offentlige og private) er større end andre steder i 

landet. 

Uddannelsesniveau (højeste fuldførte uddannelse) og indkomst har ligeledes af-

gørende betydning for henvisningssandsynligheden, mens personens branchetil-

knytning ikke synes at have nogen signifikant betydning. Når det kommer til 

henvisning til fysioterapi, har de gymnasialuddannede, faglærte og dem med en 

videregående uddannelse en øget henvisningssandsynlighed i forhold til de 

grundskoleuddannede. For dem med en kort videregående uddannelse (KVU) er 

mersandsynligheden størst. Omvendt falder henvisningssandsynligheden med 

uddannelsesniveauet, når det gælder ortopædkirurgi på nær for de faglærte, 

hvor forskellen ikke er signifikant. Opdelt på indkomstdeciler er der en signifi-

kant mersandsynlighed for at få en henvisning til fysioterapi, radiologi og orto-

pædkirurgi for 1. til 9. indkomstdecil i forhold til dem, der ligger i 10. indkomst-

decil. 

Antal konsultationer hos praktiserende læge har en positiv effekt på henvis-

ningssandsynligheden til alle tre specialer, dvs. jo flere konsultationer, desto fle-

re henvisninger. Det at have en alvorlig diagnose13 har positiv betydning for 

henvisningssandsynligheden til såvel fysioterapi, radiologi og ortopædkirurgi. 

Mens meget alvorlige diagnoser har negativ betydning for henvisningssandsyn-

ligheden til både radiologi og ortopædkirurgi og ingen signifikant effekt på hen-

visningssandsynligheden til fysioterapi. Hospitalsindlæggelser har negativ betyd-

ning for henvisningssandsynligheden til fysioterapi og ortopædkirurgi men posi-

tiv betydning for radiologi. 

Som et robusthedstjek er flere af de socioøkonomiske variable forsøgt krydset 

med variablen for forsikringsstatus fx en interaktionsvariabel for forsikringssta-

tus og køn. Dette har ingen signifikant effekt på analyses resultater. 

4.3. Effekten af sundhedsforsikringer fordelt på regioner 

Som analysen ovenfor viste, har bopæl (landsdel) signifikant betydning for hen-

visningssandsynligheden for de sundhedsforsikrede. Dette skyldes dels, at sund-

hedsforsikringer er lidt af et ”storby-fænomen” (de fleste sundhedsforsikrede 

arbejder og bor i og omkring de store byer fx København og Århus) dels, at de 

fleste specialklinikker er placeret i de større byer.  

I dette afsnit ser vi derfor nærmere på henvisningssandsynligheden for de tre 

specialer fordelt på regioner. I Tabel 3 nedenfor ses resultaterne fra logit model-

len præsenteret som odds ratios.  

  

                                                

13 For en opdeling af diagnoser se Bilag B. 
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Tabel 3 Merhenvisningssandsynligheden fordelt på regioner, 2010 

    Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 

Fysioterapi 
     

 
Effekt 18,21 19,19 18,76 17,00 19,75 

  
(12,82) (10,11) (10,21) (10,15) (7,72) 

Radiologi 
     

 
Effekt 4,39 21,18 4,54 2,91 2,53 

  
(4,13) (11,26) (4,00) (2,22) (1,32) 

Ortopædkirurgi 
    

 
Effekt 17,21 9,74 -0,69 -3,88 10,18 

  
(9,95) (4,15) (-0,33) (-2,24) (2,81) 

 

Anm.: Der er kontrolleret for alder, køn, uddannelse, branche og disponibel indkomst samt 
          antal konsultationer hos praktiserende læge og historiske helbredsvariable. Der er 
          foretaget cluster på praksisniveau. Tal i parentes viser z-værdien for det ovenståe- 
          nde estimat. Estimater med fed indikerer signifikans på 1 pct. signifikansniveau. 
Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen 

Henvisningssandsynligheden for fysioterapi varierer ikke meget på tværs af de 5 

regioner. Mersandsynligheden for de sundhedsforsikrede ligger på mellem 17,0 

pct. og 19,8 pct. fordelt på regionerne. På landsplan er denne 17,6 pct. jf. Tabel 

2. Med 1.358 fysioterapeutiske klinikker med et ydernummer i 201414 er adgan-

gen til fysioterapi alt andet lige også lettere tilgængelig og mere jævnt fordelt 

over hele landet end til andre specialer. 

For radiologi svinger henvisningssandsynligheden væsentlig mere. I region Sjæl-

land har de sundhedsforsikrede en mersandsynlighed på 21,2 pct. for at få en 

henvisning til radiolog sammenlignet med de uforsikrede, mens der i region 

Nordjylland ingen signifikant forskel er mellem de sundhedsforsikrede og de 

uforsikrede. I region Hovedstaden og region Syddanmark er mersandsynlighe-

den for de sundhedsforsikrede på omkring 4,5 pct. I Region Midtjylland er mer-

sandsynligheden på 2,9 pct. men dog kun signifikant på et 5 pct. signifikansni-

veau. 

Sandsynligheden for at få en henvisning til ortopædkirurgi er 17,2 pct. større for 

de sundhedsforsikrede i København og ca. 10 pct. i region Sjælland og region 

Nordjylland, mens der ingen signifikant forskel er i region Syddanmark. I region 

Midtjylland er der 3,9 pct. mindre sandsynlighed for de sundhedsforsikrede for 

at få en henvisning til ortopædkirurgi sammenlignet med de uforsikrede, men 

denne er dog kun signifikant på et 5 pct. signifikansniveau.. 

På landsplan findes 17 radiologiske klinikker med eget ydernummer og 34 orto-

pædkirurgiske klinikker. De private radiologiklinikker ligger primært i København 

og i Århus, mens de 34 ortopædkirurgiske klinikker ligger spredt ud over de 5 

regioner dog flest i region Hovedstaden (15 private klinikker). Derudover har de 

fleste af landets hospitaler ambulatoriske radiologiske- og ortopædkirurgiske af-

delinger. 

 

5. Diskussion 

I denne analyse har vi set nærmere på henvisningsmønstret blandt de sund-

hedsforsikrede og uforsikrede. Der fokuseres udelukkende på henvisninger fra 

                                                

14 http://www.medcom.dk/wm109864  

http://www.medcom.dk/wm109864
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alment praktiserende læge og udelukkende på henvisninger til de specialer, en 

sundhedsforsikring ofte bruges til nemlig fysioterapi, radiologi og ortopædkirur-

gi. Datarelaterede forbehold, når det kommer til hvordan en henvisning er defi-

neret, betyder, at man skal være varsom med fortolkningen af resultaterne. De-

finitionen af en henvisning er dog den samme som i Olsen m.fl. (2008). Her 

vurderes det, at ”[…]data til analyse af henvisning til sygehus alene tilnærmet 

afspejler det faktiske antal henvisninger fra almen praksis. Sammenlignet med 

resultater fra litteraturstudiet er det vores vurdering, at vi langt hen ad vejen 

har fået et troværdigt billede af sygehushenvisninger.” 

Resultaterne i den empiriske analyse tyder på, at de sundhedsforsikrede over-

henvises til såvel fysioterapi, radiologi og ortopædkirurgi. Forskellen i henvis-

ningssandsynligheden mellem de forsikrede og uforsikrede er størst for fysiote-

rapi. Med en mersandsynlighed på 17,2 pct. kan det ikke afvises, at de sund-

hedsforsikrede overhenvises hertil. For radiologi og ortopædkirurgi er mersand-

synligheden noget lavere. Selvom resultaterne er signifikante på 1 pct. signifi-

kansniveau, er det svært at konkludere, at der entydigt er tale om overhenvis-

ning af de sundhedsforsikrede til disse to specialer. Særligt fordi der til radiologi 

og ortopædkirurgi er tale om en overvægt af sygehushenvisninger, som er be-

hæftet med usikkerhed, jf. ovenfor.  

Overhenvisning er ikke nødvendigvis ensbetydende med overbehandling, hvis 

blot behandlingsforløbet stoppes allerede ved første konsultation hos speciallæ-

gen, fordi denne ikke vurderer videre behandling nødvendig. De alment prakti-

serende læger har dog en vigtig opgave i at leve op til deres rolle som gatekee-

pers og begrænse omfanget af overhenvisning, således at risikoen for overbe-

handling minimeres. Enhver henvisning skal være lægefagligt begrundet og uaf-

hængig af, om patienten har en sundhedsforsikring eller ej. Overhenvisning tje-

ner hverken patienterne, samfundet eller forsikringsselskaberne. 
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6. Bilag 

Bilag A Top-10 specialer, 2010 

I Danmarks Statistiks register for privathospitalerne i Danmark er det muligt at 

se, hvilke undersøgelser og behandlinger der er betalt af et forsikringsselskab. I 

2010 blev 17.076 patienter henvist af en almen praktiserende læge til undersø-

gelse eller behandling på privathospital betalt af deres sundhedsforsikring. I ta-

bellen nedenfor ses de 10 specialer, der oftest blev henvist til. 

Diagnostisk radiologi 8.355 

Ingen specialeangivelse 4.398 

Ortopædisk kirurgi 1.778 

Neurokirurgi 1.656 

Oto-, rhino-, laryngologi 442 

Kardiologi 75 

Reumatologi 69 

Klinisk biokemi 60 

Urologi 56 

Intern medicin 49 

I alt 17.076 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Bilag B Opdeling af diagnoser 

Sygehusbenyttelsesregisteret giver oplysninger om personernes diagnosticerede 

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

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

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

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

afgrænset i to grupper: 

Alvorlige diagnoser udgøres af sygdomsgrupper, der ikke nødvendigvis altid 

har alvorlige konsekvenser. Følgende sygdomme er inkluderet: Sukkersyge, 

sygdomme i blod og bloddannende organer, neuroser, personlighedsforstyrrelser 

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

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

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

kæmiske hjertesygdomme, symptomatisk hjertesygdom, andre hjertesygdom-

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

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

sygdomme i urinorganer, leddegigt og beslægtede sygdomme, knoglemarvsbe-

tændelse og andre knoglesygdomme, sygdomme i brusk mellem ryghvirvler, 

bevægelsessystem og bindevæv, brud af lårbenshals og anden eller uspecificeret 

intrakraniel læsion. 

Meget alvorlige diagnoser udgøres af sygdomsgrupper, som altid må anses 

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

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

hjerteinfarkt og karsygdomme i hjerne. 
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Bilag C Estimationsresultater, Odds ratios 

  Fysioterapi Radiologi Ortopædkirurgi 

  Koef. z-værdi Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

Sundhedsforsikret 0,1756 22,26 0,0619 10,25 0,0593 6,17 

   Personkarakteristika: 
      Kvinde 0,1919 25,88 0,5021 65,36 -0,1906 -22,04 

1-2 børn -0,0009 -0,12 -0,0064 -1,16 -0,0342 -4,05 

>2 børn -0,0478 -3,91 -0,1279 -12,62 0,0031 0,22 

30-39 år 0,1415 12,25 0,0260 2,71 0,0761 5,85 

40-49 år 0,2937 24,65 -0,0636 -5,36 0,3728 28,31 

50-59 år 0,3279 27,27 0,0804 6,15 0,5172 38,98 

   Uddannelseskategorier: 
      Gymnasie 0,0862 6,33 -0,2130 -20,91 -0,1012 -6,39 

Faglært 0,1282 13,83 -0,0019 -0,28 0,0189 1,88 

KVU 0,1830 12,29 0,0125 1,12 -0,0355 -2,08 

MVU 0,1678 14,68 0,0109 1,24 -0,0920 -7,35 

LVU 0,1445 10,12 0,0086 0,74 -0,2871 -15,76 

   Brancher: 
      Industri, råstof og forsyning -0,0458 -1,24 0,0430 1,55 0,0712 1,70 

Bygge og anlæg 0,0789 1,99 0,0503 1,65 0,2057 4,65 

Handel, transport mv. -0,0358 -0,98 0,0203 0,73 0,0354 0,86 

Information og kommunikation -0,0568 -1,44 0,0059 0,20 -0,0170 -0,37 

Finansiering 0,1866 4,81 0,0695 2,36 0,0879 1,98 

Ejendomshandel 0,0439 0,99 0,1450 4,40 0,0694 1,36 

Erhvervsservice -0,0206 -0,56 0,0693 2,44 0,0434 1,03 

Off. adm., underv. og sundhed 0,0057 0,16 0,1219 4,40 0,1398 3,42 

Kultur, fritid og anden service 0,0189 0,48 0,0687 2,32 0,1181 2,69 

Uoplyst -0,0693 -0,26 0,1388 0,75 0,0870 0,29 

   Indkomstdeciler (disponibel indk.): 
     1. indkomstdecil 0,0798 3,23 0,1257 7,88 0,0683 2,58 

2. indkomstdecil 0,1991 8,19 0,3726 22,89 0,0931 3,65 

3. indkomstdecil 0,2722 11,78 0,4407 27,54 0,1242 4,91 

4. indkomstdecil 0,3056 13,28 0,4547 28,45 0,1231 5,07 

5. indkomstdecil 0,3096 13,51 0,4631 28,97 0,1175 4,67 

6. indkomstdecil 0,3236 13,91 0,4322 26,46 0,1157 4,71 

7. indkomstdecil 0,3283 13,96 0,4114 25,04 0,1094 4,31 

8. indkomstdecil 0,3424 14,35 0,4051 24,20 0,0887 3,48 

9. indkomstdecil 0,3270 13,49 0,4272 23,84 0,0762 2,90 

   Landsdele: 
      Københavns omegn 0,0939 4,54 -0,4573 -21,43 0,0910 3,83 

Nordsjælland 0,2538 11,97 -0,4921 -19,34 -0,0476 -1,81 

Bornholm -0,1438 -1,96 -0,7617 -14,92 -2,4062 -26,38 

Østsjælland 0,1968 5,77 -0,9469 -27,51 0,0849 3,00 

Vest- og sydsjælland 0,0711 2,91 -0,9748 -45,91 -0,0229 -0,76 

Fyn -0,0902 -3,31 0,0068 0,23 0,3597 15,02 

Sydjylland 0,0685 2,59 -0,0599 -1,84 0,2364 9,87 

Østjylland 0,1137 5,38 -0,5016 -22,57 0,2515 11,39 

Vestjylland 0,1829 6,19 -0,2964 -5,96 0,2743 10,33 

Nordjylland 0,1504 6,01 0,1894 8,18 -0,1100 -4,10 

   Helbredsindikatorer: 
      Alvorlig diagnose 0,1307 4,93 0,1284 6,70 0,1660 5,58 

Meget alvorlig diag. 0,0731 1,74 -0,1310 -3,95 -0,2864 -5,13 

Hospitalsindlæggelse -0,0674 -6,36 0,1132 14,21 -0,0392 -3,00 

Antal besøg, prak. Læge 0,0278 63,96 0,0354 88,27 0,0274 59,46 

_konstantled -3,4010 -76,00 -2,2184 -64,65 -3,3416 -67,57 

Antal observationer 1.370.948 1.370.948 1.370.948 
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Henvisningsmønstret for 

de sundhedsforsikrede 

Forsikring & Pension 

Bilag D Estimationsresultater for region Hovedstaden, Odds ratios 

  Fysioterapi Radiologi Ortopædkirurgi 

  Koef. z-værdi Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

Sundhedsforsikret 0,1821 12,82 0,0439 4,13 0,1721 9,95 

   Personkarakteristika: 
      Kvinde 0,1763 13,20 0,3918 30,27 -0,2295 -14,55 

1-2 børn -0,0130 -0,97 -0,1288 -13,04 -0,1047 -6,59 

>2 børn -0,1005 -4,28 -0,2767 -13,70 -0,1042 -3,16 

30-39 år 0,1371 6,69 0,1712 11,21 0,0091 0,38 

40-49 år 0,3330 15,63 0,0845 4,66 0,3348 13,27 

50-59 år 0,3971 18,81 0,2086 9,69 0,5269 20,35 

   Uddannelseskategorier: 
      Gymnasie 0,1416 6,40 -0,1759 -10,86 -0,0601 -2,25 

Faglært 0,1443 8,23 -0,0715 -5,59 0,0677 3,20 

KVU 0,2659 10,18 -0,0304 -1,53 0,0339 1,07 

MVU 0,2099 10,43 -0,0336 -2,24 -0,0360 -1,54 

LVU 0,1645 7,29 0,0242 1,27 -0,2061 -6,85 

   Brancher: 
      Industri, råstof og forsyning -0,1161 -0,76 0,2179 1,80 0,1691 0,84 

Bygge og anlæg 0,1388 0,91 0,2544 2,05 0,3608 1,79 

Handel, transport mv. -0,0281 -0,19 0,2266 1,86 0,1099 0,55 

Information og kommunikation -0,0578 -0,38 0,2472 2,03 0,1166 0,57 

Finansiering 0,1388 0,91 0,3006 2,48 0,2510 1,26 

Ejendomshandel -0,0929 -0,60 0,3162 2,54 0,1573 0,76 

Erhvervsservice -0,0261 -0,17 0,2857 2,36 0,1802 0,91 

Off. adm., underv. og sundhed 0,0184 0,12 0,3158 2,60 0,2203 1,11 

Kultur, fritid og anden service 0,0125 0,08 0,3413 2,78 0,2256 1,11 

Uoplyst -0,9214 -1,49 0,4308 1,50 0,0674 0,12 

   Indkomstdeciler (disponibel indk.): 
     1. indkomstdecil 0,0283 0,72 0,0778 3,14 0,0680 1,57 

2. indkomstdecil 0,1202 2,96 0,2504 9,58 0,0259 0,55 

3. indkomstdecil 0,2331 6,27 0,3292 12,55 0,1037 2,39 

4. indkomstdecil 0,2728 7,33 0,3700 14,49 0,1487 3,46 

5. indkomstdecil 0,2893 7,70 0,3857 14,63 0,1411 3,38 

6. indkomstdecil 0,3280 8,63 0,3491 13,18 0,1522 3,60 

7. indkomstdecil 0,3409 9,16 0,3376 12,84 0,1182 2,77 

8. indkomstdecil 0,3635 9,36 0,3221 11,88 0,1185 2,73 

9. indkomstdecil 0,3734 9,74 0,2785 9,98 0,0981 2,19 

   Helbredsindikatorer: 
      Alvorlig diagnose 0,1793 3,87 0,0695 2,05 0,2504 4,72 

Meget alvorlig diag. 0,2217 3,19 -0,1922 -3,24 -0,1983 -2,03 

Hospitalsindlæggelse -0,0803 -4,12 0,0988 6,98 -0,0338 -1,43 

Antal besøg, prak. Læge 0,0309 37,36 0,0345 47,19 0,0293 32,68 

_konstantled -3,3643 -21,48 -2,5237 -20,43 -3,4750 -16,91 

Antal observationer 438.988 438.988 438.988 
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Henvisningsmønstret for 

de sundhedsforsikrede 

Forsikring & Pension 

Bilag E Estimationsresultater for region Sjælland, Odds ratios 

  Fysioterapi Radiologi Ortopædkirurgi 

  Koef. z-værdi Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

Sundhedsforsikret 0,1919 10,11 0,2118 11,26 0,0974 4,15 

   Personkarakteristika: 
      Kvinde 0,1603 8,79 0,7143 31,27 -0,1442 -6,12 

1-2 børn 0,0258 1,37 -0,0638 -3,82 -0,0188 -0,86 

>2 børn -0,1085 -3,39 -0,2603 -7,82 -0,0317 -0,80 

30-39 år 0,1393 4,53 -0,2687 -10,51 0,0655 1,77 

40-49 år 0,2596 8,33 -0,6558 -23,79 0,3375 9,46 

50-59 år 0,2754 8,91 -0,6184 -21,79 0,4439 11,09 

   Uddannelseskategorier: 
      Gymnasie 0,0915 2,35 -0,0973 -2,91 -0,0841 -1,89 

Faglært 0,1055 4,27 0,0455 2,11 0,0093 0,38 

KVU 0,1863 5,30 0,1335 3,66 0,0598 1,30 

MVU 0,1520 5,12 0,1349 5,05 -0,1016 -3,14 

LVU 0,1574 3,67 0,1805 4,44 -0,3413 -6,54 

   Brancher: 
      Industri, råstof og forsyning 0,0745 0,82 0,0004 0,00 0,0265 0,23 

Bygge og anlæg 0,2265 2,37 0,0562 0,63 0,2533 2,10 

Handel, transport mv. 0,1347 1,52 -0,0017 -0,02 0,0024 0,02 

Information og kommunikation 0,2517 2,61 0,0362 0,37 0,0151 0,12 

Finansiering 0,2758 2,82 0,1368 1,63 0,0988 0,83 

Ejendomshandel 0,2569 2,25 0,1300 1,30 -0,0573 -0,41 

Erhvervsservice 0,1719 1,86 0,0608 0,72 -0,0040 -0,03 

Off. adm., underv. og sundhed 0,1400 1,60 0,0752 0,94 0,1071 0,97 

Kultur, fritid og anden service 0,1128 1,15 0,0500 0,56 0,0725 0,60 

Uoplyst 0,5994 1,16 -0,4586 -0,59 -0,6043 -0,59 

   Indkomstdeciler (disponibel indk.): 
     1. indkomstdecil 0,0853 1,03 0,2504 3,80 0,0174 0,19 

2. indkomstdecil 0,1789 2,44 0,4791 7,81 0,0444 0,52 

3. indkomstdecil 0,2541 3,55 0,5483 8,92 0,0214 0,26 

4. indkomstdecil 0,3147 4,25 0,5918 9,27 0,1221 1,56 

5. indkomstdecil 0,3542 4,95 0,5817 9,09 0,0391 0,47 

6. indkomstdecil 0,3637 5,11 0,5816 9,54 0,0622 0,77 

7. indkomstdecil 0,3583 5,13 0,5760 9,21 0,0565 0,67 

8. indkomstdecil 0,3953 5,53 0,5476 8,39 0,0848 1,00 

9. indkomstdecil 0,3281 4,46 0,6549 9,78 0,1124 1,33 

   Helbredsindikatorer: 
      Alvorlig diagnose 0,1423 2,07 0,0303 0,53 0,1561 1,99 

Meget alvorlig diag. -0,0109 -0,10 -0,4112 -3,86 -0,5528 -3,59 

Hospitalsindlæggelse -0,0650 -2,62 0,2021 9,27 -0,0097 -0,27 

Antal besøg, prak. Læge 0,0263 25,10 0,0340 29,51 0,0258 23,10 

_konstantled -3,3990 -30,14 -3,0865 -30,33 -3,2552 -23,86 

Antal observationer 193.699 193.699 193.699 
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Henvisningsmønstret for 

de sundhedsforsikrede 

Forsikring & Pension 

Bilag F Estimationsresultater for region Syddanmark, Odds ratios 

  Fysioterapi Radiologi Ortopædkirurgi 

  Koef. z-værdi Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

Sundhedsforsikret 0,1876 10,21 0,0454 4,00 -0,0069 -0,33 

   Personkarakteristika: 
      Kvinde 0,2150 12,67 0,4638 34,53 -0,1593 -8,82 

1-2 børn 0,0264 1,60 0,0097 0,89 -0,0171 -0,94 

>2 børn 0,0441 1,65 -0,0812 -4,29 0,0093 0,31 

30-39 år 0,1670 6,60 -0,0234 -1,30 0,0929 3,65 

40-49 år 0,3208 12,07 -0,0747 -3,59 0,3755 14,94 

50-59 år 0,3563 13,08 0,1053 4,92 0,4932 19,60 

   Uddannelseskategorier: 
      Gymnasie 0,0493 1,53 -0,2340 -10,61 -0,1207 -3,34 

Faglært 0,1026 5,15 0,0245 1,89 -0,0212 -1,11 

KVU 0,1006 2,85 0,0484 2,15 -0,0920 -2,57 

MVU 0,1237 4,61 0,0767 4,40 -0,1037 -4,10 

LVU 0,0855 2,15 0,0799 2,98 -0,2723 -6,35 

   Brancher: 
      Industri, råstof og forsyning -0,0316 -0,43 0,0373 0,84 0,0672 0,95 

Bygge og anlæg 0,0138 0,17 0,0322 0,65 0,2245 2,97 

Handel, transport mv. -0,0770 -1,08 -0,0174 -0,38 0,0679 0,99 

Information og kommunikation -0,1207 -1,36 -0,0577 -1,00 -0,1027 -1,18 

Finansiering 0,2788 3,47 -0,0034 -0,07 -0,0179 -0,22 

Ejendomshandel 0,0996 1,11 0,1065 1,70 0,0667 0,71 

Erhvervsservice -0,0738 -1,00 0,0502 1,08 0,0430 0,58 

Off. adm., underv. og sundhed -0,0601 -0,84 0,1091 2,41 0,1509 2,19 

Kultur, fritid og anden service -0,0635 -0,79 0,0161 0,32 0,1404 1,82 

Uoplyst 0,3484 0,56 0,0622 0,13 0,5166 0,84 

   Indkomstdeciler (disponibel indk.): 
     1. indkomstdecil 0,2380 4,01 0,1403 4,14 0,0887 1,61 

2. indkomstdecil 0,3109 5,54 0,3455 10,35 0,0942 1,84 

3. indkomstdecil 0,3620 6,56 0,3853 12,26 0,1363 2,64 

4. indkomstdecil 0,3974 7,44 0,3716 11,85 0,0659 1,33 

5. indkomstdecil 0,3828 7,04 0,3965 12,84 0,0739 1,44 

6. indkomstdecil 0,4005 7,53 0,3483 10,78 0,0897 1,80 

7. indkomstdecil 0,3976 7,21 0,2822 8,81 0,0770 1,45 

8. indkomstdecil 0,3975 7,40 0,2742 8,19 0,0433 0,82 

9. indkomstdecil 0,3706 6,67 0,2383 6,52 0,0110 0,21 

   Helbredsindikatorer: 
      Alvorlig diagnose 0,2308 4,05 0,1795 4,73 0,1916 3,02 

Meget alvorlig diag. 0,0716 0,76 0,0055 0,09 -0,2253 -1,94 

Hospitalsindlæggelse -0,0293 -1,28 0,0776 4,83 -0,1015 -3,60 

Antal besøg, prak. Læge 0,0275 28,55 0,0364 39,71 0,0276 30,28 

_konstantled -3,4669 -36,62 -2,1544 -39,17 -3,0114 -36,84 

Antal observationer 285.732 285.732 285.732 

 

  



 

 

Side 21 

Analyserapport 2013:7 

Henvisningsmønstret for 
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Bilag G Estimationsresultater for region Midtjylland, Odds ratios 

  Fysioterapi Radiologi Ortopædkirurgi 

  Koef. z-værdi Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

Sundhedsforsikret 0,1700 10,15 0,0291 2,22 -0,0388 -2,24 

   Personkarakteristika: 
      Kvinde 0,2047 13,08 0,6372 36,56 -0,1937 -11,66 

1-2 børn 0,0109 0,69 0,0019 0,16 0,0050 0,31 

>2 børn 0,0186 0,79 -0,1322 -5,88 0,0920 3,55 

30-39 år 0,1382 5,90 -0,0374 -1,86 0,1068 3,97 

40-49 år 0,3011 12,87 -0,1755 -6,81 0,3879 14,08 

50-59 år 0,3578 14,86 -0,0499 -1,73 0,5263 20,00 

   Uddannelseskategorier: 
      Gymnasie 0,0212 0,73 -0,2178 -9,34 -0,1050 -3,37 

Faglært 0,1337 7,16 0,0302 1,95 0,0112 0,57 

KVU 0,1246 3,89 0,0183 0,77 -0,1034 -3,18 

MVU 0,1509 6,44 0,0651 3,40 -0,1468 -5,61 

LVU 0,1159 3,75 0,1023 3,86 -0,3701 -9,65 

   Brancher: 
      Industri, råstof og forsyning 0,0139 0,21 -0,0145 -0,26 0,0325 0,48 

Bygge og anlæg 0,0856 1,23 -0,0451 -0,75 0,0678 0,91 

Handel, transport mv. -0,0440 -0,67 -0,0435 -0,79 -0,0091 -0,13 

Information og kommunikation -0,2104 -2,72 -0,0600 -0,95 -0,0944 -1,15 

Finansiering 0,2495 3,39 -0,0252 -0,40 -0,0964 -1,21 

Ejendomshandel 0,1290 1,47 0,1482 2,03 0,0798 0,83 

Erhvervsservice -0,0155 -0,23 -0,0199 -0,35 -0,0113 -0,16 

Off. adm., underv. og sundhed 0,0278 0,42 0,0558 1,04 0,1074 1,60 

Kultur, fritid og anden service 0,0432 0,59 -0,0277 -0,47 0,0726 0,97 

Uoplyst -0,3545 -0,48 0,2261 0,50 0,7724 1,51 

   Indkomstdeciler (disponibel indk.): 
     1. indkomstdecil 0,0856 1,70 0,0766 2,22 0,0543 1,03 

2. indkomstdecil 0,2435 4,78 0,3963 11,20 0,1409 2,83 

3. indkomstdecil 0,3114 6,36 0,4741 13,44 0,1615 3,12 

4. indkomstdecil 0,3078 6,39 0,5033 14,26 0,1469 2,95 

5. indkomstdecil 0,3282 6,90 0,4967 14,30 0,1673 3,17 

6. indkomstdecil 0,3337 6,74 0,4674 12,90 0,1396 2,75 

7. indkomstdecil 0,3312 6,58 0,4637 12,37 0,1631 3,18 

8. indkomstdecil 0,3399 6,58 0,4385 11,82 0,1235 2,42 

9. indkomstdecil 0,3113 5,80 0,5033 12,33 0,1079 1,94 

   Helbredsindikatorer: 
      Alvorlig diagnose -0,0196 -0,34 0,2441 5,70 0,0234 0,39 

Meget alvorlig diag. -0,0464 -0,49 -0,1291 -1,61 -0,2842 -2,45 

Hospitalsindlæggelse -0,0684 -3,10 0,1353 7,78 -0,0277 -1,11 

Antal besøg, prak. Læge 0,0276 31,63 0,0334 39,03 0,0275 29,02 

_konstantled -3,3039 -40,58 -2,6436 -39,83 -3,0591 -37,03 

Antal observationer 315.648 315.648 315.648 
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Bilag H Estimationsresultater for region Nordjylland, Odds ratios 

  Fysioterapi Radiologi Ortopædkirurgi 

  Koef. z-værdi Koef. z-værdi Koef. z-værdi 

Sundhedsforsikret 0,1975 7,72 0,0253 1,32 0,1018 2,81 

   Personkarakteristika: 
      Kvinde 0,2351 10,93 0,4753 27,97 -0,2462 -7,34 

1-2 børn 0,0363 1,68 0,0004 0,03 -0,0164 -0,56 

>2 børn -0,0197 -0,55 -0,1114 -4,24 -0,0308 -0,67 

30-39 år 0,1104 3,09 -0,0040 -0,14 0,1185 2,63 

40-49 år 0,2095 5,44 0,0052 0,18 0,4200 9,55 

50-59 år 0,1964 4,95 0,1245 4,32 0,5711 12,92 

   Uddannelseskategorier: 
      Gymnasie 0,0670 1,54 -0,2549 -9,42 -0,1323 -2,02 

Faglært 0,1378 5,38 -0,0081 -0,46 0,0081 0,25 

KVU 0,2158 4,78 0,0035 0,11 -0,0024 -0,04 

MVU 0,1446 4,28 -0,0338 -1,42 -0,0830 -2,01 

LVU 0,1147 2,33 -0,1255 -3,45 -0,2912 -4,00 

   Brancher: 
      Industri, råstof og forsyning -0,1027 -1,25 0,1288 2,05 0,2753 2,07 

Bygge og anlæg -0,0078 -0,08 0,1130 1,54 0,3741 2,67 

Handel, transport mv. -0,0766 -0,94 0,0877 1,39 0,2722 2,08 

Information og kommunikation -0,1477 -1,55 0,0546 0,80 0,0753 0,52 

Finansiering 0,1754 1,98 0,0564 0,77 0,3987 2,87 

Ejendomshandel 0,0973 0,85 0,1892 2,47 0,4272 2,64 

Erhvervsservice -0,0753 -0,86 0,1403 2,10 0,1994 1,50 

Off. adm., underv. og sundhed -0,0289 -0,37 0,1949 3,12 0,3684 2,83 

Kultur, fritid og anden service 0,0483 0,51 0,1433 2,02 0,2986 2,33 

Uoplyst 0,5417 0,95 0,1505 0,33 
     Indkomstdeciler (disponibel indk.): 

     1. indkomstdecil -0,0070 -0,09 0,2182 4,91 0,0105 0,11 

2. indkomstdecil 0,1935 2,51 0,4252 9,20 -0,0060 -0,06 

3. indkomstdecil 0,2260 3,22 0,4928 10,53 -0,0002 -0,00 

4. indkomstdecil 0,2840 3,88 0,4878 10,55 0,0191 0,23 

5. indkomstdecil 0,2256 3,18 0,4856 10,27 0,0368 0,46 

6. indkomstdecil 0,2088 3,02 0,4665 9,92 -0,0018 -0,02 

7. indkomstdecil 0,2569 3,24 0,4363 9,52 0,0274 0,32 

8. indkomstdecil 0,2707 3,69 0,4470 9,60 -0,0216 -0,23 

9. indkomstdecil 0,3472 4,47 0,4727 9,00 -0,0725 -0,83 

   Helbredsindikatorer: 
      Alvorlig diagnose 0,0906 1,13 0,1119 2,13 0,1636 1,65 

Meget alvorlig diag. -0,0334 -0,25 -0,0462 -0,53 -0,3436 -1,81 

Hospitalsindlæggelse -0,0987 -2,82 0,1052 4,46 0,0558 1,17 

Antal besøg, prak. Læge 0,0249 20,61 0,0358 33,76 0,0232 14,49 

_konstantled -3,1056 -30,10 -2,1207 -28,37 -3,5621 -23,28 

Antal observationer 136.881 136.881 136.881 
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