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1. Indledning og sammenfatning1 

Det kan have alvorlige og langvarige konsekvenser at blive ramt af alvorlig syg-

dom eller ulykke. Først og fremmest kan sygdommen eller ulykken give varige 

mén. Men børn, som bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke, risikerer også at 

klare sig dårligere i skolen. Sygdomme kan give flere og lange fraværsperioder 

eller på andre måder påvirke barnets kognitive eller sociale udvikling, som kan 

have en negativ indvirkning på indlæringen og dermed også på karaktererne. Ka-

raktererne ved folkeskolens afgangsprøve kan ses som en indikator, der peger 

fremad og kan give en indikation af, hvordan det vil gå børn og unge senere i 

livet. Et dårligt resultat ved folkeskolens afgangsprøve er ikke nødvendigvis en 

hindring for at få en uddannelse og klare sig godt som voksen. Men et dårligt 

afsæt fra grundskolen kan gøre det sværere efterfølgende at få en uddannelse. 

Følgevirkningerne af sygdom eller ulykke i barndommen kan således have konse-

kvenser, som rækker langt ind i voksenlivet.  

 

I denne analyse undersøges det, hvordan karaktererne ved folkeskolens afgangs-

eksamen i dansk og matematik bliver påvirket, når et barn bliver ramt af en al-

vorlig sygdom eller ulykke. Alle børn født i Danmark fra 1994-2000 indgår i ana-

lysen og følges frem til, de afslutter grundskolen. Knap 5 pct. af børnene bliver 

ramt af en alvorlig sygdom eller ulykke, inden de fylder 15 år. I analysen indgår 

12 sygdomsgrupper som blandt andet kræft og epilepsi. 

 

Hovedresultaterne er: 

• Børn ramt af alvorlig sygdom eller ulykke har i gennemsnit et karaktergen-

nemsnit fra folkeskolens afgangseksamen, som er 0,4 karakterpoint lavere end 

raske børn. Det er den umiddelbare forskel på karaktergennemsnittet mellem 

syge og raske børn. 

• Når der korrigeres for barnets familiære baggrund og andre relevante faktorer, 

er karaktergennemsnittet 0,3 karakterpoint lavere blandt børn med alvorlig 

sygdom.  

• Faldet i karaktergennemsnit er forskellig for forskellige sygdomsgrupper. Børn, 

som har fået epilepsi, opnår i gennemsnit ca. 0,6 lavere karakterpoint, mens 

børn med muskel- og ledsygdomme i gennemsnit opnår 0,1 karakterpoint la-

vere eksamensresultat end børn uden sygdom.  

• Den negative effekt på karaktergennemsnittet er større, hvis sygdommen er 

mere alvorlig. Konkret anvendes antallet af indlæggelsesdage på hospital som 

indikator for, hvor alvorlig sygdommen er. Jo flere indlæggelsesdage på hos-

pital, jo større fald i karaktergennemsnittet. Eksempelvis betyder en alvorlig 

sygdom med 1 indlæggelsesdag et fald i karaktergennemsnittet på 0,2, mens 

et forløb med 10-100 indlæggelsesdage betyder et fald på 0,5 karakterpoint. 

 

Det er vanskeligt at måle den direkte betydning af en række sygdomme på folke-

skolekaraktererne i de tilfælde, hvor social arv og familiebaggrund har betydning 

for risikoen for at blive syg eller komme ud for en ulykke. Social baggrund eller 

familieforhold har ikke kun betydning for risikoen for at blive syg eller ramt af en 

ulykke. De forskelle mellem raske og syge børn, som dokumenteres i denne ana-

lyse, dækker også over forskelle i familiernes evne til at opdage sygdommen tidligt 

 
1 Analysen har været præsenteret på Nationaløkonomisk forenings årsmøde 2020. Vi takker 
for bemærkninger og kommentarer. Forsikring & Pension har alene ansvar for resultater og 
konklusioner. 
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og efterfølgende håndtere, at et barn er sygt. For det første er relativt ressource-

stærke familier typisk bedre til at opdage en sygdom tidligt. Det kan betyde, at 

sygdommen ikke når at udvikle sig lige så alvorligt. For det andet kan nogle fa-

milier være bedre rustet til at leve med alvorlig sygdom eller alvorlige mén efter 

en ulykke. Det er vigtigt at have sygdomsforståelse, og det kan eksempelvis være 

afgørende, at barnet løbende er korrekt medicineret. Det gælder således, at børn 

fra relativt ressourcestærke familier både har mindre risiko for at blive syge, men 

også klarer sig bedre, efter de er blevet syge i forhold til mindre ressourcestærke 

familier.  

 

I analysen tages der højde for den sociale gradient i både forekomsten af sygdom 

og forældrenes evne til at håndtere sygdomsforløbet efter det er opstået. Der 

inkluderes en række oplysninger i datagrundlagt, som kan bidrage til at forklare 

risikoen for, at et barn bliver ramt af alvorlig sygdom, og som også har en sam-

menhæng til, hvordan eleven klarer sig ved folkeskolens afgangseksamen. Oplys-

ninger om forældrenes uddannelsesniveau og socioøkonomiske stilling er sammen 

med familietype og barnets fødselsvægt eksempelvis vigtige oplysninger i forhold 

til både sygdomsrisiko og folkeskolekarakter2. 

 

Det vurderes, at resultaterne i analysen sandsynligvis undervurderer sammen-

hængen mellem alvorlig sygdom og folkeskolekarakterer. Det skyldes, at analysen 

i sagens natur alene omfatter elever, som tager folkeskolens afgangsprøve i dansk 

og matematik. En række børn og unge aflægger ikke prøve. Børn og unge, som 

bliver ramt af alvorlig sygdom, er overrepræsenteret i den gruppe, som ikke af-

lægger prøve. Det kan blandt andet skyldes, at de kan være for syge til at gå i 

skole. Det er imidlertid forhold, som det er vanskeligt at korrigere for statistisk.  

 

I næste afsnit beskrives metoden til at undersøge sammenhængen mellem alvor-

lig sygdom og folkeskolekarakterer. I afsnit 3 beskrives det anvendte data, og 

afsnit 4 præsenterer deskriptive statistikker af de centrale variable. I afsnit 5 præ-

senteres de empiriske resultater.  

 
2 Som det er tilfældet med empiriske analyser af denne form, kan resultaterne stadig være 

upræcise eller skæve (biased) for de sygdomme, hvor risikoen for at blive syg afhænger af 

uobserverbare sociale forhold, som også kan påvirke folkeskolekaraktererne, og som ikke 

er korreleret med de baggrundskarakteristika, vi kan observere i datagrundlaget.  



 

 

Side 5 

Analyserapport 2019:3 

Alvorlig sygdom og ulyk-
ker har indflydelse på 

børns muligheder i  

uddannelsessystemet 

 

Forsikring & Pension 

2. Sammenhæng mellem alvorlig sygdom og folkeskoleka-

rakterer 

I Danmark er der fri og lige adgang til uddannelsessystemet og til sundhedsvæs-

net. Der er 10 års undervisningspligt i Danmark, som begynder det år, hvor barnet 

fylder 6 år og afsluttes ved udgangen af 9. klasse med folkeskolens afgangseksa-

men. Folkeskolens afgangseksamen aflægges af alle elever i både folkeskole, pri-

vat- eller friskole. 

 

Folkeskolens afgangseksamen består af en række prøver. Der er obligatoriske 

prøver i fagene dansk, matematik og engelsk samt en naturvidenskabelig prøve, 

hvor fagene fysik/kemi, biologi og geografi indgår. De skriftlige eksamener er ens 

på tværs af skoler i et givent år. I denne analyse anvendes alene resultaterne fra 

de obligatoriske, skriftlige prøver i dansk og matematik. I de tilfælde, hvor en elev 

ikke har taget prøverne i dansk eller matematik i 9. klasse suppleres med oplys-

ninger om standpunktskarakterer (årskarakterer) eller 10. klassekarakterer, hvis 

det er muligt. Alle karakterer i analysen er givet efter 7-trinsskalaen. 

 

Oplysningerne om alvorlig sygdom eller ulykke stammer fra Landspatientregiste-

ret, og er baseret på diagnoser i forbindelse med kontakt til hospitalsvæsnet enten 

ved indlæggelser eller ambulant behandling.  

 

I forhold til at måle betydningen af alvorlig sygdom eller ulykke på folkeskoleka-

raktererne er det en analytisk fordel, at der er fri og lige adgang til både under-

visning og sundhedsvæsnet i Danmark. Det betyder, at der ikke er nogle formelle 

barrierer i forhold til at kunne gå i skole og tage en uddannelse. Ligeledes er der 

hellere ikke formelle barrierer for at få behandling, hvis man bliver ramt af alvorlig 

sygdom. Andre analyser har dog vist, at både på undervisningsområdet og inden 

for sundhedsvæsnet har social baggrund betydning (KORA, 2015; Thomsen og 

Andrade, 2016). Karaktererne, som elever opnår i skolen, afhænger blandt andet 

af forældrenes baggrund. På samme måde er der også en social ulighed i sundhed, 

som betyder, at nogle har større risiko for at blive ramt af alvorlig sygdom. Der 

er også en social ulighed i, hvordan familier er rustet til at klare alvorlig sygdom 

blandt et af familiemedlemmerne. For børn gælder det for eksempel, at social 

baggrund spiller en rolle i forhold til risikoen for at blive ramt af nogle sygdomme 

og ulykker. Børn, som kommer fra en familie med en svag social baggrund, har 

derfor større risiko for at få en alvorlig sygdom, og familien er dårligere rustet til 

at håndtere sygdomsforløbet, hvilket betyder sygdommen kan udvikle sig mere 

alvorligt. Samtidig klarer børn med svag social baggrund sig ringere i skolen. Ana-

lysen anvender derfor en lang række karakteristika om børn og deres forældre til 

i videst muligt omfang at korrigere for social baggrund for hermed at kunne isolere 

betydningen af at blive ramt af alvorlig sygdom for resultatet ved folkeskolens 

afgangseksamen. 

 

For at analysere sammenhængen mellem alvorlig sygdom og folkeskolekarakterer 

anvendes en statistik regressionsmodel. Udgangspunktet er en lineær model, hvor 

folkeskolekarakterer forklares af en indikator for alvorlig sygdom samt en række 

kontrolvariable: 

𝐹𝐾𝑖 = 𝛼 + 𝐼𝑖
′𝛽 + 𝑋𝑖

′𝛾 + 𝜖𝑖     (1) 

 

Her angiver 𝐹𝐾𝑖 karaktergennemsnittet i dansk og matematik for den enkelte elev 

og 𝐼𝑖 angiver en indikator, som er 1, hvis et barn får en alvorlig sygdom og 0 for 
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børn uden alvorlig sygdom. 𝑋𝑖 er en vektor af øvrige forklarende variable, som 

indeholder baggrundskarakteristika. Modellen estimeres både med og uden kor-

rektionen for baggrundkarakteristika, 𝑋𝑖
′𝛾. Estimatet af koefficienten 𝛽 er den cen-

trale parameter, som udtrykker den gennemsnitlige forskel på folkeskolekarakte-

rer blandt børn med alvorlig sygdom sammenlignet med børn uden alvorlig syg-

dom. 

 

Modellen udvides også til at beskrive forskellene på tværs af de 12 sygdomsgrup-

per. Det gøres ved at erstatte sygdomsindikatoren, 𝐼𝑖, med en vektor af dummy-

variable, 𝐼𝐷𝑖, for hver enkelt sygdomsgruppe: 

 

𝐹𝐾𝑖 = 𝛼 + 𝐼𝐷𝑖
′𝛽 + 𝑋𝑖

′𝛾 + 𝜖𝑖     (2) 

Indlæggelsesdage 

Antallet af indlæggelsesdage anvendes i analysen som en indikation for, hvor al-

vorligt sygdommen rammer det enkelte barn. Samtidig kan antallet af indlæggel-

sesdage give en indikation om, i hvilken grad sygdommen også kan føre til fravær 

fra skolen, som kan have betydning for karaktergennemsnittet. 

 

Modellen, som er angivet i ligning (1) og (2), kan udvides til at måle betydningen 

af antallet af indlæggelsesdage på karaktergennemsnittet. Udvidelsen består i, at 

der tilføjes et sæt af indikatorvariable, som hver angiver et interval af indlæggel-

sesdage, 𝐷𝐺𝑘,𝑖: 

 

𝐷𝐺𝑘,𝑖 =

{
 
 

 
 

1[𝐷𝑎𝑔𝑒𝑖 = 0], 𝑘 = 1

1[𝐷𝑎𝑔𝑒𝑖 = 1], 𝑘 = 2

1[2 ≤ 𝐷𝑎𝑔𝑒𝑖 < 10], 𝑘 = 3

1[10 ≤ 𝐷𝑎𝑔𝑒𝑖 < 100], 𝑘 = 4

1[𝐷𝑎𝑔𝑒𝑖 ≥ 100], 𝑘 = 5

 

 

Dermed kan modellen skrives 

 

𝐹𝐾𝑖 = 𝛼 + [𝐼𝑖 × 𝐷𝐺𝑘,𝑖]
′
𝛽 + 𝑋𝑖

′𝛾 + 𝜖𝑖     (3) 

Alder på diagnosetidspunktet 

Det er også muligt, at sygdomme har forskellige betydning for folkeskolekarakte-

rerne afhængig af, hvornår sygdommen indtræffer. På den ene side kan der være 

en formodning om, at alvorlig sygdom, som indtræffer tidligt i livet, sætter sig 

varige spor, fordi barnet tidligt ”falder bagud” og aldrig indhenter det tabte. På 

den anden side kan det være, at alvorlig sygdom, som indtræffer tæt på afslut-

ningen af folkeskolen, har en større betydning for, hvordan eleven klarer sig ved 

afgangseksamen, hvis sygdommen medfører meget fravær fra undervisningen. 

 

Barnets alder på diagnosetidspunktet er defineret som den alder, barnet har ved 

første besøg på hospitalet med en diagnose, der er inkluderet i denne undersø-

gelse. Der anvendes følgende aldersintervaller: 0-2, 3-5, 6-10 og 11-14 år. 

 

Konkret undersøges sammenhængen mellem folkeskolekarakterer og alder på di-

agnosetidspunktet ved at inkludere et sæt af indikatorvariable, som dækker for-

skellige aldersgrupper for diagnosetidspunktet, 𝐴𝐺𝑗,𝑖:  
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𝐴𝐺𝑗,𝑖 =

{
 

 
1[𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 = 0,1,2], 𝑗 = 1

1[𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 = 3,4,5], 𝑗 = 2

1[𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 = 6,7,8,9,10], 𝑗 = 3

1[𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 = 11,12,13,14], 𝑗 = 4

 

 

Ved at interagere variablene for alder på diagnosetidspunktet med sygdomsindi-

katoren kan modellen skrives: 

 

𝐹𝐾𝑖 = 𝛼 + [𝐼𝑖 × 𝐴𝐺𝑗,𝑖]
′
𝛽 + 𝑋𝑖

′𝛾 + 𝜖𝑖     (4) 

Identifikation 

For at måle sammenhængen mellem folkeskolekarakterer og alvorlig sygdom 

blandt børn korrekt kræves det, at estimatet til sygdomsindikatoren alene opfan-

ger betydningen af alvorlig sygdom. Det kræver, at der tages højde for alle for-

hold, som er korreleret med risikoen for at få alvorlig sygdom. Det gælder blandt 

andet sociale forhold, familiebaggrund eller negativ social arv, der er eksempler 

på forhold, som både øger risikoen for alvorlig sygdom og betyder dårligere ka-

rakterer ved afgangseksamen.  

 

I denne analyse er det en nødvendig antagelse, at de karakteristika om barnet og 

barnets forældre, der indgår som forklarende variable i modellerne, 𝑋𝑖, kontrolle-

rer for alle relevante sociale forhold. Det er en nødvendig betingelse for at kunne 

måle sammenhængen mellem alvorlig sygdom blandt børn og deres deraf føl-

gende resultater ved folkeskolens afgangseksamen.  

 

Der er i denne analyse flere kilder til, at resultaterne kan være biased. For det 

første gælder det, at forekomsten af nogle af de alvorlige sygdomme, som indgår 

i de 12 sygdomsgrupper, har en social gradient. Det vil sige, at risikoen for at 

blive ramt af sygdom ikke er rent tilfældig, men blandt andet kan skyldes barnets 

sociale baggrund. De samme sociale forhold vil typiske også have betydning for 

om barnet forventes at klare sig dårligere ved folkeskolens afgangseksamen. Hvis 

der ikke i tilstrækkelig grad tages højde for sociale forhold, vil det være en kilde 

til, at resultaterne lider under udeladt variable bias. Der kan peges på en række 

uobserverbare forhold relateret til livsstil (kost, rygning, motion) samt børn og 

forældres (kognitive) evner, som formentlig er korreleret med risikoen for at blive 

alvorligt syg og korreleret med ringere karakterer ved afgangseksamen. Eksem-

pelvis har forældre med lavere kognitive evner en øget sandsynlighed for at få 

børn med relativt lave kognitive evner, og børnene er samtidig i større risiko for 

at få en alvorlig sygdom (Bernal og Keane, 2008; Laursen m.fl., 2006). 

 

Den anden kilde til, at resultaterne kan være biased, er, at den sociale gradient 

ikke kun har betydning for risikoen for, at et barn bliver syg, men også for hvordan 

sygdommen udvikler sig efter diagnosetidspunktet. Dette vil gælde for alle syg-

domsgrupperne. En række studier peger på, at relativt ressourcestærke forældre 

er bedre til at opdage sygdomme tidligt og har en bedre sundhedsforståelse (Moth 

m.fl., 2008; Dewalt m.fl., 2007). Det kan betyde, at sygdommen ikke udvikler sig 

lige så alvorligt, før den bliver opdaget, og at barnet også klarer sig bedre efter 

diagnosetidspunktet og fx bliver rask eller rigtigt medicineret for at mindske syg-

domssymptomerne. Det gælder også i forhold til diabetes type 1 blandt danske 

børn. Børn klarer sig ringere i de nationale test i læsning og matematik, hvis syg-

dommen ikke er under kontrol målt ved langtidsblodsukkeret (Skipper m.fl., 

2019).  I denne analyse modelleres disse forhold ikke eksplicit, da det er forhold, 
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som finder sted efter sygdommen er opstået.3 Resultaterne i denne analyse indi-

kerer imidlertid, at forældrenes kompenserende adfærd har begrænset indflydelse 

på resultaterne.  

 

De uobserverbare forhold er i sagens natur ikke tilgængelige i datagrundlaget. Til 

gengæld er der omfattende oplysninger om forældres uddannelsesniveau og so-

cioøkonomisk status samt barnets fødselsvægt, som anses som gode indikatorer 

for forældrenes evner og dermed i nogen grad også er korreleret med de evner, 

børnene er født med (Erola m.fl., 2016). Barnets fødselsvægt er en god indikator 

på barnets medfødte sundhedstilstand og er korreleret med moderens adfærd un-

der graviditeten og således hendes evner som forælder (Currie m.fl., 2008; Gupta 

og Simonsen, 2007). Eksempelvis er rygning under graviditeten positivt korreleret 

med risikoen for, at barnet får luftvejssygdomme og negativ korreleret med fød-

selsvægten (Hermann m.fl., 2006). Derfor anvendes forældres baggrund og fød-

selsvægt ofte i litteraturen som approksimationer på en række uobserverbare for-

hold (Almond m.fl., 2017; Currie m.fl., 2008; Case og Paxson, 2010; Gupta og 

Simonsen, 2007; Fallesen og Bernardi, 2018). Det forventes på den baggrund, at 

den empiriske model er velegnet til at forklare sammenhængen mellem folkesko-

lekarakterer og alvorlig sygdom hos barnet.  

 

I det omfang, at de uobserverbare forhold er korreleret med de forklarende vari-

able vil disse forhold blive opfanget i modellen. En alternativ metode er at anvende 

statistisk matching til at bestemme en sammenlignelig gruppe af raske børn, som 

har samme sandsynlighed for at blive ramt af alvorlig sygdom eller ulykke, jf. 

appendiks 6.  

 

Det viser sig, at de sociale forhold er særligt korreleret med forekomsten af nogle 

af de 12 sygdomsgrupper, dette gælder eksempelvis ulykker og luftvejssyg-

domme. Modsat gælder det, at nogle af sygdommene er mere eksogene. Forstået 

på den måde, at sygdomsforekomsten formodes at være tilfældig, og at sygdom-

men ikke har anden social gradient end den kompenserende adfærd, der finder 

sted efter sygdommen er opstået, jf. ovenfor. Det gælder fx epilepsi, muskel- og 

ledsygdomme og kræft (Loft, 2011; Corman og Kaestner, 1992; Joesch og Smith, 

1997; Reichman m.fl., 2004; Holmbroe m.fl., 2006). Resultaterne i denne analyse 

indikerer, at forekomsten af disse sygdomme i datagrundlaget kan antages at 

være eksogene.   

 

Endelig er der en tredje kilde til, at resultaterne kan være biased. Det skyldes, at 

folkeskolekaraktererne i sagens natur alene kan observeres blandt de elever, som 

har været til eksamen. Det giver anledning til et sample selection problem, fordi 

de manglende folkeskolekarakterer blandt de elever, som ikke gik op til eksamen, 

ikke er tilfældigt fordelt mellem børn med og uden alvorlig sygdom. Eksamens-

deltagelsen blandt elever med alvorlig sygdom er i gennemsnit 87 pct. sammen-

lignet med 95 pct. blandt børn alle uden alvorlig sygdom. Det kan give upræcise 

resultater, fordi sandsynligheden for ikke at have en eksamenskarakter er korre-

leret med risikoen for at få en alvorlig sygdom.  

 

 
3 Vi kan ikke kontrollere for forhold, der opstår efter sygdom ér opstået (eksempelvis foræl-
dres skilsmisse, ændret social status, tab af forældre) af to primære årsager: 1) Sygdom 
opstår på forskellige tidspunkter for de sygdomsramte børn, og 2) Det er vanskeligt at af-
gøre, om ændringer i adfærd skyldes sygdom eller andre forhold.  
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For at mindske problemet med manglende eksamenskarakterer anvendes stand-

punktskarakterer, hvis de er tilgængelige. Endvidere anvendes som robusthed en 

metode, hvor der for manglende karakterer indsættes hhv. -3 og 12, som er den 

lavest og højest mulige karakter. Det skal give et billede af den maksimale usik-

kerhed på resultaterne som følge af de manglende observationer (Lee, 2009). 

Metoden har dog også den ulempe, at det medfører en større variation i den af-

hængige variable, som svækker regressionsmodellens forklaringskraft. 

3. Data 

Analysen er lavet på baggrund af Danmarks Statistiks registre og Landspatientre-

gisteret. De to datakilder bruges til at undersøge sammenhængen mellem alvorlig 

sygdom og folkeskolekarakter ved udgangen af grundskolen i 9. eller 10. klasse. 

 

Landspatientregisteret er indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen og registrerer hver 

gang en person har været i kontakt med det danske sygehusvæsen i forbindelse 

med fx undersøgelser eller behandlinger. Oplysningerne kan eksempelvis be-

skrive, hvornår og hvor patienten er blevet indlagt, antal indlæggelsesdage og 

patientens diagnoser. Diagnosen angives efter den internationale statistiske klas-

sifikation af sygdomme, ICD10. Landspatientregisteret indeholder også dødsregi-

steret, der indeholder information om alle afdøde personer med bopæl i Danmark 

og deres dødsårsag. 

Alvorlig sygdom og ulykker 

Begrebet alvorlig sygdom og ulykker afgrænses i denne analyse til alvorlige og 

kritiske sygdomme samt ulykker, der allerede i dag dækkes af enten de danske 

eller svenske forsikringsselskaber. I forsikringsbetingelserne refereres der til 

samme statistiske klassifikation (ICD10) som i Landspatientregisteret. Ulykker og 

visse sygdomme er i forsikringspolicerne ledsaget af et krav til méngrad eller al-

vorlighed. Landspatientregisteret har imidlertid ikke informationer om méngrad 

eller alvorlighed.  Alvorlighed og méngrad for ulykkestilfælde og de enkelte syg-

domstyper bestemmes alene på baggrund af diagnosekoder og ved at kombinere 

information fra Sundhedsdatastyrelsen, medicinsk litteratur (sundhed.dk), danske 

patientforeninger (Børnecancerfonden, Muskelsvindsfonden, Epilepsiforeningen 

osv.) og ved at observere antal indlæggelsesdage i data.  

 

Diagnoserne inkluderet i dette studie er opdelt i 12 sygdomsgrupper, der omfatter 

i alt 46 alvorlige sygdomme og ulykkestilfælde.  

  



 

 

Side 10 

Analyserapport 2019:3 

Alvorlig sygdom og ulyk-
ker har indflydelse på 

børns muligheder i  

uddannelsessystemet 

 

Forsikring & Pension 

Tabel 1. Alvorlige sygdomme inkluderet i studiet 

Sygdomsgrupper Eksempler på sygdomme i gruppen 

Kræft Leukæmi, hjernesvulst, bløddelssarkom, nyrekræft  

Epilepsi Epilepsi, status epilepticus 

Neurologiske sygdomme Meningitis, godartet hjernetumor 

Hjerneskader og -traumer Cerebral parase, apopleksi, hovedtraumer 

Rygmarvs- og nerveskader Frakturer og læsioner på rygsøjle og rygmarv, hemiplegi  

Øvrige trauma Knusningslæsioner, traumatisk amputationer, forbrænding 

Hjernerystelse, alvorlige Hjernerystelser med indlæggelse der overskrider 24 timer 

Muskel- og ledsygdomme Muskelsvind, leddegigt, Calves-legg-perthes 

Indre organer Kronisk nyreinsufficiens, colitis, leverfibrose 

Diabetes Diabetes type 1 og type 2 

Luftvejssygdomme Cystisk fibrose, tuberkulose, kronisk bronkitis 

Astma, alvorlig 
De 10 pct. med flest hospitalsbesøg, målt de første 4 år 

fra diagnosetidspunktet. 

Anm.: Appendiks 1 lister alle sygdomstyperne indeholdt i de 12 sygdomsgrupper. 

 
Sygdomsgrupperne hjernerystelse og astma er ledsaget af et minimumskrav til 

alvorlighed baseret på indlæggelsestid, da disse diagnoser oftest findes som milde 

tilfælde, hvor den sygdomsramte kan leve et helt almindeligt liv.  

Dannelse af sygdomsvariablerne 

Via Landspatientregisteret identificeres de børn, der er blevet diagnosticeret med 

en alvorlig sygdom eller ramt af en ulykke. Der inkluderes alle sygdomsgrupper, 

som fremgår af tabel 1 og som opstår hos børn i alderen 0-14 år. Det er muligt 

at analysere alle sygdommene samlet eller for hver af de 12 sygdomsgrupper. 

 

Et sygdomsforløb begynder første gang, der er registreret et besøg på et hospital 

med en diagnose, der tilhører én af de 12 sygdomsgrupper. Sygdomsforløbet slut-

ter sidste gang, der er registreret en kontakt med sygehusvæsnet med en diag-

nose inden for samme sygdomsgruppe. Der ses i analysen bort fra sygdomsforløb, 

som ikke er begyndt, når barnet fylder 15 år. Det vil sige, at barnet udelades fra 

analysen, hvis der registreres en diagnose inden for én af de medtagede syg-

domsgrupper efter barnet fylder 15 år. Eksempelvis kan et sygdomsforløb be-

gynde, når et barn indlægges med akut lymfatisk leukæmi. Det antages at være 

samme sygdomsforløb, hvis barnet senere er registreret med en kontakt med 

samme diagnose eller en anden form for leukæmi. Hvis barnet derimod er indlagt 

på hospitalet på grund af en anden form for kræft, fx lungekræft, som tilhører en 

anden sygdomsgruppe i denne analyse, så behandles det som et andet sygdoms-

forløb. Ét sygdomsforløb kan også bestå af to eller flere registreringer inden for 

samme sygdomsgruppe, selvom det er med flere års mellemrum. Det er alene 

barnets første sygdomsforløb, der indgår i analysen. 

 

Data viser, at der er en forhøjet risiko for, at børn, der én gang er diagnosticeret 

med en bestemt sygdom, kan få sygdommen igen. Et barn, der én gang er blevet 

diagnosticeret med kræft, har 25 pct. risiko for at blive diagnosticeret med kræft 

igen senere. Til sammenligning har børn uden forudgående kræftdiagnose 0,2 pct. 

risiko for at få en kræftdiagnose (ifølge det konkrete data i analysen).  
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Sandsynligheden for at få følgesygdomme, der her defineres som en anden diag-

nose inden for samme diagnosegruppe, er højest for børn, der lider af kræft (17 

pct.), sygdomme i indre organer (12 pct.) og endelig neurologiske sygdomme (7 

pct.).  

Børnepopulationen 

Analysen bygger på data fra perioden 1993-2018 og tager konkret udgangspunkt 

i alle børn født fra årgang 1994 til 2000, der boede i Danmark ved fødslen og indtil 

de afsluttede grundskolen. For hvert barn inkluderes oplysninger om deres foræl-

dre, som er opgjort på tidspunktet for barnets fødsel. Børnene kan følges hvert år 

fra fødslen og til de afslutter 9. eller 10. klasse.  

 

Der anvendes alene sygdomme, som opstår fra fødslen og frem til barnet fylder 

15 år. Det vil sige, at et sygdomstilfælde skal opstå mindst et år inden 9. klasses 

afgangseksamen. Hvis sygdommen opstår i perioden fra barnet fylder 15 år og 

indtil afslutningen af 9. klasse, indgår barnet ikke i analysen. Endelig begrænses 

data til kun at inkludere børn, som findes i uddannelsesregisteret og er registret 

med baggrundsoplysninger, jf. tabel 2. 

 

Tabel 2. Populationen og bortfald 

Beskrivelse Antal 

Antal børn født i Danmark mellem 1994-2000 521.412 

 - Børn, der ikke observeres hvert år 61.078 

 - Børn, der udvandrer inden afslutning af 9. klasse  10.295 

 - Børn, der ikke indgår i datasættet med folkeskolekarakterer 17.953 

 - Børn, der først observeres i 9./10. klasse efter de er fyldt 18 3.972 

 - Børn, der hverken har karakter i dansk eller matematik  784 

 - Børn, hvis forældreoplysninger mangler 143 

 - Børn, der bliver syge efter de er fyldt 15 år 4.831 

Antal børn i analysen  422.354 

 - Heraf med beregnet gennemsnit for folkeskolens afgangsprøver 412.601 

Anm.: Frasorteringen tager for hvert trin udgangspunkt i tilbageværende antal børn. Børn, 

der dør, er med i analysen, selvom de ikke observeres frem til folkeskolens afgangseksamen. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 

 
Datagrundlaget er velegnet til at analysere sammenhængen mellem alvorlig syg-

dom hos børn og deres folkeskolekarakter. Fordelene er blandt andet, at data-

grundlaget er en fuldtælling, som dækker hele den danske befolkning. Omvendt 

så begrænser informationerne til den viden, der er i de administrative registre. 

Sammenlignet med spørgeskemadata indgår der eksempelvis ikke informationer 

om alvorligheden af de enkelte sygdomstilfælde, den sygdomsramtes livskvalitet 

eller andre subjektive mål forbundet med barnets individuelle sygdomsforløb. 

Karakterer 

Folkeskolekarakterer er i denne analyse et mål for børns evner, når de går ud af 

skolen, som måles ved præstationerne ved folkeskolens afgangseksamen. Der 

anvendes eksamenskarakterer i henholdsvis skriftligt dansk og skriftlig matematik 

ved afgangseksamen for skoleårene 2009-2017. Registreret med folkeskolekarak-

terer indeholder både eksamenskarakterer og standpunktskarakterer (givet 

mindst to gange i løbet af et skoleår). 
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Eksamenskarakterer betragtes ofte som det bedste mål for akademiske præstati-

oner, da både en lærer og en ekstern censor vurderer elevens præstationen. Dette 

minimerer usikkerhed eller skævheder, der kan tilskrives den enkelte lærers vur-

dering (Fallesen, 2015). I særdeleshed antages skriftlige eksaminer at være de 

bedste mål til kvantitative analyser, da prøverne hvert skoleår er identiske på 

tværs af skoler og således mere sammenlignelige end mundtlige eksaminer (Ni-

elsen og Rangvid, 2012).  

 

Karaktergennemsnittet i 9. klasse kan beregnes som følger, jf. uvm.dk (vægtnin-

gen for hvert fag er angivet i parentes):  

- Dansk beregnes på baggrund af tre skriftlige delprøver – læsning (25 pct.), 

retskrivning (25 pct.) og skriftlig fremstilling (50 pct.). 

- Matematik beregnes på baggrund af to delprøver – matematik uden hjælpe-

midler (50 pct.) og matematik med hjælpemidler (50 pct.). 

 

Der beregnes et gennemsnit for alle elever, der har enten eksamenskarakterer 

eller standpunktskarakterer i alle 5 skriftlige prøver. Folkeskolens afgangsprøver 

i 9. klasse kan tages af elever både i 9. eller 10. klasse. Det er også muligt at tage 

en 10. klasses afgangseksamen i 10. klasse. Ved 10. klasseprøven gives der én 

samlet karakter for den skriftlige del i hver fag. I denne analyse anvendes de først 

opnåede resultater på tværs af eksaminer. Hvis der ikke er eksamenskarakter, 

anvendes i stedet standpunktskarakterer. 

 

Der er 4,8 pct. af børnene i analysen, som ikke tager afgangseksamen i 9. eller 

10. klasse. Der er risiko for, at effekten af sygdom på folkeskolekarakteren un-

dervurderes, når disse ekskluderes. Det skyldes, at syge børn i højere grad end 

raske børn udebliver fra eksamen. Ydermere er standpunktskarakterer gennem-

snitligt lavere blandt dem, der ikke deltager i afgangseksamen sammenlignet med 

dem, der deltager. Hvor det er muligt anvendes standpunktskarakterer i de til-

fælde, hvor der er manglende eksamenskarakterer. Det giver mulighed for at im-

putere et karaktergennemsnit for 51,7 pct. af de elever, der ikke tager en af-

gangseksamen. For de resterende findes der ingen karakterer til at beregne et 

gennemsnit.  

Baggrundskarakteristika 

Der er medtaget en lang række baggrundskarakteristika for forældrene for at kor-

rigere for, at forældrenes evner og sociale baggrund både har indflydelse på risi-

koen for, at barnet bliver ramt af alvorlig sygdom og barnets præstationer i grund-

skolen. Det samme kan gælde om arvelige forhold, som påvirker børns helbred 

og begavelse. 

 

Baggrundsoplysningerne omfatter barnets køn, etnicitet, antal ældre søskende, 

fødselsår, familietype ved fødslen (bor hos enten begge forældre, en af forældrene 

eller ingen af forældrene) og fødselsvægt. Sidstnævnte er inkluderet som en in-

dikation for barnets sundhed ved fødslen, som også afhænger af moderens sund-

hed. Om forældrene inkluderes informationer om deres karakteristika ved barnets 

fødsel. Det omfatter moderens alder ved barnets fødsel, om faderen er kendt eller 

ukendt, om mindst en af forældrene er døde, forældrenes højeste uddannelsesni-

veau og forældrenes socioøkonomiske status. I appendiks 2 fremgår deskriptiv 

statistik over de anvendte variable fordelt på henholdsvis børn med alvorlig syg-

dom og børn uden alvorlig sygdom. 
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4. Deskriptiv statistik 

Der indgår 422.354 børn i analysen, som er født mellem 1994 og 2000. Det svarer 

til gennemsnitligt 60.300 børn pr. fødselsårgang. 398.138 børn gennemførte 9. 

klasses afgangseksamener i både skriftligt dansk og skriftlig matematik. For de 

resterende 24.171 børn findes 9. klasses standpunktskarakterer for 9.270 børn 

(38,4 pct.), 10. klasses eksamenskarakter for 4.549 børn (18,8 pct.) og 10. klas-

ses standpunktskarakterer for 599 børn (2,5 pct.). Dette fører til 412.601 børn 

med et beregnet gennemsnit, som indgår i analysen. 20.590 børn er blevet diag-

nosticeret med en alvorlig sygdom inkluderet i en af de 12 sygdomsgrupper, sva-

rende til 4,9 pct. af børnene, der indgår i analysen.  

 

Appendiks 2 viser en sammenligning af de syge og raske børn. Drenge og børn 

med lav fødselsvægt er overrepræsenterede blandt børn med alvorlig sygdom. 

Ligeledes er børn med alvorlig sygdom i højere grad fra familier med kun én for-

ælder, familier hvor forældrene har en kortere uddannelse, modtager sociale ydel-

ser eller er arbejdsløse. Dette er en indikation på, at alvorlige sygdomme ikke 

rammer tilfældigt blandt børn. 

 
Tabel 3 viser sygdomsforekomst samt karaktergennemsnit for børn med alvorlig 

sygdom fordelt på sygdomstyper og børn uden alvorlig sygdom. Af tabellen frem-

går også, hvor stor en del af hver gruppe som tager afgangseksamen og andelen 

med et beregnet karaktergennemsnit, når der også anvendes standpunktskarak-

terer, samt deres dødelighed.  

 

Blandt alle børn fra årgang 1994 til 2000 er karaktergennemsnittet i skriftligt 

dansk og matematik 6,6. For børn med alvorlig sygdom er karaktergennemsnittet 

for alle sygdomsgrupperne lavere. Børn, som får epilepsi eller luftvejssygdomme, 

har det laveste karaktergennemsnit på hhv. 5,9 og 5,7. Børn med kræftsygdom 

har den laveste eksamensdeltagelse, hvilket hænger sammen med at kræft har 

den højeste dødelighed, jf. tabel 3. 
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Tabel 3.  Børn med alvorlig sygdom - antal, eksamensdeltagelse og gen-

nemsnit 

 Antal børn Karak-

tergen-

nem-

snit 

9. kl. 

eksa-

mens-

delta-

gelse 

(pct.) 

Andel, 

bereg-

net   

gen-

nem-

snit 

(pct.) 

Dødelig-

hedsrate 

(pct.) 

Alle børn 422.354 6,6 94,3 97,7 0,3 

      

Børn uden sygdom 401.764 6,6 94,6 98,0 0,2 

      

Børn med sygdom 20.590 6,2 87,4 94,6 2,9 

Kræft 813 6,4 74,3 97,0 18,7 

Epilepsi 4.298 5,9 83,2 91,3 3,1 

Neurologiske sygdomme og 3.476 6,1 82,9 95,7 4,5 

hjerneskader      

Rygmarvs- og nerveskader 1.008 6,3 87,7 90,9 1,7 

Øvrige traumer 1.080 6,1 92,4 92,9 0,7 

Alvorlig hjernerystelse 1.663 6,3 92,2 97,5 0,2 

Muskel- og ledsygdomme 2.427 6,4 90,9 96,8 1,6 

Sygdomme i indre organer 742 6,4 90,8 97,0 2,4 

Diabetes 1.590 6,5 92,6 96,1 0,3 

Luftvejssygdomme 395 5,7 88,9 97,2 2,5 

Alvorlig astma 3.098 6,2 91,0 96,4 0,5 

      

Indlæggelse      

0 dage 7.021 6,3 91,1 95,1 0,6 

1 dag 3.254 6,3 89,9 94,4 1,7 

2-10 dage 5.703 6,2 89,0 93,5 1,6 

10-100 dage 4.104 5,9 80,8 86,5 5,4 

over 100 dage 508 6,0 57,5 61,6 29,7 

Anm.: ”Eksamensdeltagelse” viser andelen af børn, der har taget afgangsprøven i alle tre 

skriftlige prøver i dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling) og to skriftlige prøver i 

matematik (matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler) i 9. klasse. 

”Beregnet gennemsnit” viser andelen af børn, der er inkluderet i beregningen af gennem-

snittet – efter der er imputeret med standpunktskarakterer og 10. klasses eksamenskarak-

terer.  

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 

 

Der er forholdsvis stor variation i antallet af indlæggelsesdage for hvert sygdoms-

forløb på tværs af sygdomsgrupperne. Børn, som får kræft, har i gennemsnit næ-

sten 100 indlæggelsesdage, mens børn, som får en hjernerystelse, blot er indlagt 

2 dage i gennemsnit, jf. tabel 4. 
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Tabel 4. Indlæggelsesdage og barnets alder på diagnosetidspunktet  

Sygdom Antal indlæggelses- 

dage 

Barnets alder på 

diagnosetidspunktet 

 Gns. Std. fejl Gns. Std. fejl 

Epilepsi 7,6 22,2 6,2 4,5 

Neurologiske sygdomme og hjer- 7,6 19,7 4,4 4,4 

neskader     

Rygmarvs- og nerveskader 5,7 28,9 8,3 5,0 

Øvrige traumer 3,7 11,1 5,4 4,3 

Alvorlig hjernerystelse 2,3 5,2 5,0 4,3 

Muskel- og ledsygdomme 6,1 20,0 7,3 4,4 

Sygdomme i indre organer 19,6 36,5 10,2 4,0 

Diabetes 13,6 12,2 8,8 3,9 

Luftvejssygdomme 22,4 54,7 4,0 4,3 

Alvorlig astma 9,9 26,0 4,2 3,9 

Anm.: Antal indlæggelsesdage inkluderer kun indlæggelser, der skyldes sygdomme inklu-

deret i analysen. Ambulante besøg tæller ikke med i antal indlæggelsesdage.  

Kilde: Egne beregninger på registerdata.  

 
Barnets alder på diagnosetidspunktet varierer også på tværs af sygdomsgrup-

perne. For eksempel er børn, som bliver ramt af sygdomme i indre organer, i 

gennemsnit ca. 10 år på diagnosetidspunktet, mens børn med luftvejssygdomme 

er 4 år på diagnosetidspunktet. 

5. Estimationsresultater 

I det følgende præsenteres regressionsresultaterne, som viser sammenhængen 

mellem alvorlig sygdom og karaktergennemsnittet ved afgangseksamen.  

 

Hvis der alene ses på den direkte sammenhæng mellem alvorlig sygdom og ka-

raktergennemsnittet, så viser resultaterne, at elever med en af de 12 alvorlige 

sygdomme i gennemsnit har et karaktergennemsnit, som er 0,4 karakterpoint 

lavere end raske børn, jf. tabel 5.  

 

Når der korrigeres for barnets familiære baggrund ved hjælp af en række kontrol-

variable, ses det, at karaktergennemsnittet er 0,3 karakterpoint lavere blandt ele-

ver med alvorlig sygdom. Den indikerer, at sociale forhold på tværs af sygdom-

mene, som det er muligt at korrigere for, mindsker den umiddelbare korrelation 

mellem skolekarakterer og sygdom med godt 25 pct. 

 

Det er også muligt at undersøge betydningen for karaktergennemsnittet for hver 

af de 12 sygdomsgrupper. For de 12 sygdomsgrupper findes der en statistisk sig-

nifikant negativ sammenhæng mellem sygdom og karaktergennemsnittet. Den 

mest markante effekt ses for epilepsi, hvor estimatet er -0,63, når der kontrolleres 

for baggrundsforhold 

 

Det er også interessant at sammenligne resultaterne for de enkelte sygdomme i 

modellerne med og uden kontrolvariable, hhv. model 1 og model 2, for barnets 

familiære baggrund. I de tilfælde, hvor der er en begrænset forskel mellem resul-

taterne for en sygdomsgruppe med og uden kontrolvariable, kan det være en 
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indikation af, at sygdommen overvejende er eksogen og rammer nogenlunde ens 

eller tilfældigt på tværs af familieforhold. Det gælder særligt neurologiske syg-

domme, hvor forskellen på karaktergennemsnittet for sygdomsgruppen med og 

uden baggrundsvariable er insignifikant. Yderligere er betydningen af kontrolva-

riable stærkt begrænset for den estimerede effekt af kræft og epilepsi på børnenes 

folkeskolekarakterer. Det er i overensstemmelse med, at disse to sygdomme ram-

mer tilfældigt, og forekomsten kan dermed beskrives som eksogen, jf. afsnit 2. 

 

Familieforhold og sociale forhold kan have betydning for, hvordan familierne evner 

at håndtere sygdommen, når et barn er blevet syg, jf. afsnit 2. Resultaterne for 

de sygdomme, som opstår tilfældigt, indikerer, at familieforhold umiddelbart har 

begrænset betydning i forhold til, hvordan familierne og børnene, som bliver syge, 

er i stand til at håndtere sygdommen. Det kan muligvis også hænge sammen 

med, at alle familier formelt set har adgang til de samme behandlingsmuligheder 

i det danske sundhedsvæsen. 
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Tabel 5. Sammenhæng mellem alvorlig sygdom og folkeskolekarakterer 

Afhængig vari-

abel: Karak-

tergennemsnit 

Model (1) Model (2) Forskel 

Sygdom - alle -0,410*** -0,292***   -0,118*** 

Kræft   -0,162 -0,185** 0,023*** 

Epilepsi   -0,717*** -0,627*** -0,090*** 

Neurologiske 

sygdomme 

  -0,331*** -0,323*** -0,008 

Hjerneskader 

og -traumer 

  -0,542*** -0,398*** -0,144*** 

Rygmarvs- og 

nerveskader 

  -0,320*** -0,226*** -0,094*** 

Øvrige trau-

mer 

  -0,523*** -0,281*** -0,242*** 

Alvorlig hjer-

nerystelse 

  -0,318*** -0,110* -0,208*** 

Muskel- og 

ledsygdomme 

  -0,164*** -0,107** -0,057*** 

Sygdomme i 

indre organer 

  -0,227** -0,192** -0,035*** 

Diabetes   -0,109 -0,127** 0,018*** 

Luftvejssyg-

domme 

  -0,892*** -0,418*** -0,474*** 

Alvorlig astma   -0,355*** -0,156*** -0,199*** 

Kontrolvari-

able, 𝑋𝑖 

Nej Ja Nej Ja  

Karaktergen-

nemsnit 

6,573 6,573 6,573 6,573  

R2 (adjusted) 0,001 0,217 0,001 0,217  

Observationer 412.601 412.601 412.601 412.601  

Signifikansniveauer: * Signifikant på 10%. ** Signifikant på 5%. *** Signifikant på 1%. 

Anm.: Alle regressioner er estimeret ved OLS med heteroskedastisk robuste standardfejl. 

Kontrolvariable er defineret ved barnets fødsel og indeholder fødselsårgang, køn, herkomst, 

antal søskende, fødselsvægt, mors alder, familietype (bor ved begge forældre, kun én af 

forældrene eller ingen), om faderen er ukendt, forældrenes højest fuldførte uddannelse 

(igangværende medtages) og socioøkonomiske stilling. I kontrollerne er der yderligere en 

indikator for, om barnets forældre er døde inden 9. eller 10. klasse afsluttes. Estimater på 

alle kontrolvariable i model (2) findes i appendiks 3.  

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 

 
Ovenfor er det implicit antaget, at alle sygdomstilfælde er lige alvorlige også inden 

for hver sygdomsgruppe. Der er imidlertid grund til at undersøge, hvordan syg-

dommens alvorlighed påvirker karaktergennemsnittet. Alvorligheden approksime-

res med antallet af indlæggelsesdage, og der er grund til at tro, at flere indlæg-

gelsesdage giver flere fraværsdage fra skolen, og at det har en negativ betydning 

for karaktergennemsnittet. 
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Det viser sig, at børn, der alene er indlagt 0 eller 1 dage, i gennemsnit opnår 0,2 

point lavere karaktergennemsnit, jf. tabel 6. Men jo flere indlæggelsesdage, jo 

lavere karaktergennemsnit. Og efter mere end 10 indlæggelsesdage er karakter-

gennemsnittet omkring 0,5 karakterpoint lavere. 

 

Tabel 6. Betydning af antal indlæggelsesdage 

Afhængig variabel:  

Karaktergennemsnit 
Model (3) 

 

 Estimat Std. fejl Antal 

Sygdom x 0 dage -0,232*** [0,029] 7.021 

Sygdom x 1 dag -0,221*** [0,043] 3.254 

Sygdom x 2-10 dage -0,275*** [0,033] 5.703 

Sygdom x 10-100 dage -0,469*** [0,040] 4.104 

Sygdom x over 100 dage -0,553*** [0,130] 7.021 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Ja   

Karaktergennemsnit 6,573   

R2 (adjusted) 0,217   

Observationer 412.601   

Signifikansniveauer: * Signifikant på 10%. ** Signifikant på 5%. *** Signifikant på 1%.  

Anm.: Se anmærkning til tabel 5. 

Kilde. Egne beregninger på registerdata. 

 

Resultaterne ovenfor indikerer, at alvorlig sygdom med en længere indlæggelses-

periode påvirker karaktergennemsnittet negativt. Usikkerheden på estimaterne 

betyder, at der ikke er tegn på, at de første 10 indlæggelsesdage er signifikant 

forskellige fra 0 dage (alene ambulant behandling). 

 

I appendiks 4 er vist, hvordan karaktergennemsnittet varierer med antallet af 

indlæggelsesdage for hver enkelt sygdomsgruppe. Antallet af indlæggelsesdage 

har en negativ sammenhæng med karaktergennemsnittet for alle 12 sygdoms-

grupper. Det er ikke i alle tilfælde, at antallet af indlæggelsesdage er signifikant 

forskellige fra 0. Det kan blandt andet skyldes, at datagrundlaget er begrænset 

for nogle sygdomme, når der opdeles på antal indlæggelsesdage. 

 

Der kan gives et andet perspektiv på sammenhængen mellem alvorlig sygdom og 

karaktergennemsnittet ved at inkludere alderen på diagnosetidspunktet. Det giver 

mulighed for at undersøge, om der er forskel i karaktergennemsnittet afhængig 

af, om sygdommen indtræffer tidligt i barndommen eller tæt på afgangseksamen.  

 

Resultaterne viser, at der er begrænset forskel afhængig af alderen på diagnose-

tidspunktet. Således er den gennemsnitlige reduktion i karaktergennemsnittet på 

0,29, hvis sygdommen indtræffer i de første to leveår, mens reduktionen i karak-

tergennemsnittet er 0,27, hvis sygdommen indtræffer i 11-14-årsalderen, jf. tabel 

7. Forskellen er ikke statistisk signifikant. 
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Tabel 7. Betydning af alder ved diagnosetidspunktet 

Afhængig variabel:  

Karaktergennemsnit 
Model (4) 

 

 Estimat Std. fejl Antal 

Sygdom x Alder ved diagnose 0-2 -0,287*** [0,032] 6.559 

Sygdom x Alder ved diagnose 3-5 -0,281*** [0,040] 3.888 

Sygdom x Alder ved diagnose 6-10 -0,324*** [0,034] 5.438 

Sygdom x Alder ved diagnose 11-14 -0,272*** [0,035] 4.705 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Ja   

Karaktergennemsnit 6,573   

R2 (adjusted) 0,217   

Observationer 412.601   

Signifikansniveauer: * Signifikant på 10%. ** Signifikant på 5%. *** Signifikant på 1%. 

Anm.: Se anmærkning til tabel 5. 

Kilde. Egne beregninger på registerdata. 

 

På baggrund af resultaterne om alder på diagnosetidspunktet kan der ikke peges 

på, om der er forskel på karaktergennemsnittet afhængig af, hvornår sygdommen 

indtræffer. Omvendt kan resultaterne også tolkes således, at alvorlig sygdom tid-

ligt i barndommen har en permanent effekt. Det er i overensstemmelse med teo-

rien om, at børn, der kommer bagud i skolen allerede fra begyndelsen, aldrig 

indhenter det forsømte, og at de er lige så hårdt ramt som børn, der bliver syge 

tættere på afgangseksamen. I appendiks 5 er vist resultaterne for alder på diag-

nosetidspunktet for hver af de 12 sygdomsgrupper. Der er tegn på, at for nogle 

af sygdomsgrupperne, eksempelvis neurologiske sygdomme, er det særligt, hvis 

sygdommen indtræffer tidligt i barndommen eller tæt af på afgangseksamen, at 

det har betydning for karaktergennemsnittet.  

 

Det er en særskilt udfordring, at resultaterne kan være biased som følge af mang-

lende eksamensdeltagelse. Det gør sig eksempelvis særligt gældende for kræft, 

hvor odds ratio for at deltage i eksamen er 0,15 sammenlignet med børn uden 

alvorlig sygdom, jf. tabel 8. Det afspejler, at dødelighed for kræft er relativt høj, 

jf. afsnit 4. 
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Tabel 8. Odds ratio for eksamensdeltagelse. 

Afhængig variabel: 9. klasses eksamensdeltagelse Odds ratio 

Kræft 0,155*** 

Epilepsi 0,294*** 

Neurologiske sygdomme 0,353*** 

Hjerneskader og -traumer 0,280*** 

Rygmarvs- og nerveskader 0,424*** 

Øvrige traumer 0,761*** 

Alvorlig hjernerystelse 0,727** 

Muskel- og ledsygdomme 0,586*** 

Sygdomme i indre organer 0,562*** 

Diabetes 0,704*** 

Luftvejssygdomme 0,551*** 

Alvorlig astma 0,657*** 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Ja 

Eksamensdeltagelse 0,943 

Observationer 422.354 

Signifikansniveauer: * Signifikant på 10%. ** Signifikant på 5%. *** Signifikant på 1%. 

Anm.: Odds ratio < 1 angiver, at børn, som er ramt af sygdom, i mindre grad aflægger 

prøve ved afgangseksamen. Opgørelsen omfatter børn, som aflægger prøve i både dansk 

og matematik i 9. klasse. 

Kilde. Egne beregninger på registerdata. 

 

For alle sygdomsgrupper gælder det, at der er en lavere sandsynlighed (odds ra-

tio<1) for at deltage i afgangseksamen sammenlignet med børn uden alvorlig 

sygdom. 

 

Ved at imputere manglende karakterer med henholdsvis det værst (-3) og bedst 

(12) mulige resultat er det muligt at give et billede på, hvor stor usikkerheden er 

på resultaterne som følge af manglende eksamensdeltagelse, jf. afsnit 2. 

 

Det viser sig, at det centrale estimat, som viser en reduktion i karaktergennem-

snittet på 0,3 karakterpoint, varierer mellem -0,79 og 0,06, hvis de manglende 

karakterer imputeres med henholdsvis -3 og 12, jf. tabel 9. Det bemærkes, at når 

der anvendes imputerede karaktergennemsnit, reduceres modellernes forkla-

ringsgrad. Det kan blandt andet skyldes, at der tilføres information (imputerede 

karaktergennemsnit), som er svagt eller negativ korreleret med det forventede 

karaktergennemsnit giver de forklarende variable i modellerne. Metoden med at 

imputere manglende karaktergennemsnit skal derfor alene ses som en metode, 

der forsøger at afgrænse den maksimale usikkerhed på resultaterne. 

  



 

 

Side 21 

Analyserapport 2019:3 

Alvorlig sygdom og ulyk-
ker har indflydelse på 

børns muligheder i  

uddannelsessystemet 

 

Forsikring & Pension 

Tabel 9. Følsomhedstest af selection bias 

 

Imputerede værdier for manglende ka-

rakterer 

Afhængig variabel: Karaktergennemsnit 
 

Baseline 

resultat 

Ringeste 

(-3) 

Bedste 

(12) 

Model (1) 
   

Sygdom -0,291*** -0,791*** 0,061*** 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Ja Ja Ja 

Karaktergennemsnit 6,573 6,340 6,686 

R2 (adjusted) 0,217 0,202 0,170 

Observationer 412.601 422.354 422.354 

Model (2)  
   

Kræft -0,248*** -1.935*** 0.929*** 

Epilepsi -0,654*** -1.405*** -0.020 

Neurologiske sygdomme -0,285*** -0.954*** 0.139 

Hjerneskader og -traumer -0,346*** -1.318*** 0.250*** 

Rygmarvs- og nerveskader -0,183** -0.801*** 0.149 

Øvrige traumer -0,291*** -0.350*** -0.204** 

Alvorlig hjernerystelse -0,097 -0.213*** -0.036 

Muskel- og ledsygdomme -0,091* -0.317*** 0.042 

Sygdomme i indre organer -0,164* -0.573*** 0.048 

Diabetes -0,134** -0.211*** -0.062 

Luftvejssygdomme -0,410*** -0.699*** -0.173 

Alvorlig astma -0,137*** -0.339*** -0.008 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Ja Ja Ja 

Karaktergennemsnit 6,573 6,340 6,686 

R2 (adjusted) 0,217 0,203 0,170 

Observationer 412.601 422.354 422.354 

Model (3)     

Sygdom x 0 dage -0,232*** -0,460*** -0,063* 

Sygdom x 1 dag -0,221*** -0,513*** 0,007 

Sygdom x 2-10 dage -0,275*** -0,642*** -0,011 

Sygdom x 10-100 dage -0,469*** -1,432*** 0,221*** 

Sygdom x over 100 dage -0,553*** -3,669*** 1,738*** 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Ja Ja Ja 

Karaktergennemsnit 6,573 6,340 6,686 

R2 (adjusted) 0,217 0,204 0,170 

Observationer 412.601 422.354 422.354 

Model (4) 
   

Sygdom x alder ved diagnose 0-2 -0,287*** -1,207*** 0,353*** 

Sygdom x alder ved diagnose 3-5 -0,281*** -0,710*** 0,034 

Sygdom x alder ved diagnose 6-10 -0,324*** -0,650*** -0,096** 

Sygdom x alder ved diagnose 11-16 -0,272*** -0,444*** -0,139*** 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Ja Ja Ja 

Karaktergennemsnit 6,573 6,340 6,686 
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R2 (adjusted) 0,217 0,202 0,170 

Observationer 412.601 422.354 422.354 

Signifikansniveauer: * Signifikant på 10%. ** Signifikant på 5%. *** Signifikant på 1%. 

Anm.: Se anmærkning til tabel 5.  

Kilde. Egne beregninger på registerdata. 
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Appendiks 1  

Sygdomsgrupper 
Karakter-

gennemsnit 

Std. 

fejl 

Obser-

vationer 
ICD10-koder 

Kræft     

Leukæmi/ALL 6,3 [2,5] 272 DC91 

Leukæmi/AML 6,1 [2,9] 33 DC92 

Leukæmi - andet 6,5 [2,4] 34 DC911, DC921 

Hjernesvulst 5,3 [2,2] 113 DC70-DC72 

Lymfekræft 6,9 [2,6] 41 DC81-DC85 

Non-Hodgkins Lymform 7,4 [2,5] 4 DC82, DC830-DC833, 

DC837, DC844 

Bløddelssarkom 6,5 [2,5] 73 DC40-DC41, DC47-DC49 

Nyrekræft 6,5 [2,6] 43 DC64 

Hodgkins Lymform 6,3 [2,7] 46 DC81 

Retinoblastorm 7,0 [3,1] 21 DC692 

Leverkræft 5,4 [3,0] 16 DC22 

Kræft - andet 6,3 [2,7] 236 Øvrige ICD10-koder mellem 

DC00-DC99 

Epilepsi     

Epilepsi 5,8 [2,7] 4.565 DG400, DG402-409 

Status epilepticus 6,0 [2,6] 73 DG41 

     

Neurologiske syg-

domme 

    

Meninggitis 6,3 [2,7] 639 DG00-DG01 

Godartet tumor i hjerne 5,9 [2,5] 96 DD32-DD33 

Godartet tumor i øvrige 

CNS 

7,5 [2,4] 20 DD321, DD334, DD337, 

DD353-DD354, DD421, 

DD430-DD434, DD437, 

DD439 

Hjerneskader og -trau-

mer 

    

Cerebral parese - hjerne-

skadet 

5,8 [2,6] 775 DG80 

Apopleksi 6,1 [2,7] 167 DI6 

Intrakranielle læsioner 6,2 [2,7] 1.134 DS061-DS069 

Øvrige hovedtraumer 6,1 [2,6] 670 DS027A, DS04, DS07-

DS08, DS18, DS020-DS021 

Rygmarvs og nerve-

skader 

    

Hemiplegi - halvsidig spa-

sticitet 

5,9 [2,6] 47 DG81 

Rygmarvsskader 6,1 [3,1] 63 DG82 

Fraktur/læsion på ryg-

søjle 

6,4 [2,7] 625 DS12, DS17, DS220, 

DS221, DS32, DT08 
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Sygdomsgrupper 
Karakter-

gennemsnit 

Std. 

fejl 

Obser-

vationer 
ICD10-koder 

Fraktur/læsion på ryg-

marv og nerver 

6,1 [2,5] 173 DS14, DS240-DS242, 

DS340-DS342, DT093-

DT094 

Øvrige traumer     

Traumatisk amputation 6,1 [2,7] 445 DS281, DS382-DS383, 

DS48, DS58, DS68, DS78, 

DS88, DS98, DT05 

Alvorlig forbrænding 5,9 [2,8] 349 DT203, DT213, DT223, 

DT243, DT253, DT293, 

DT303, DT311-DT319 

Knusningslæsion 6,2 [2,7] 268 DS26, DS280, DS380-

DS381, DS47, DS57, DS67, 

DS77, DS87, DS97, DT04 

 

Hjernerystelse, alvorlig 6,3 [2,6] 1.604 DS060 

     

Muskel- og ledsyg-

domme 

    

Muskelsvind 6,3 [2,6] 277 DG11-DG12, DG60, DG700, 

DG71 

Sklerose 5,3 [1,8] 13 DG35 

Lupus 6,5 [2,9] 24 DM32 

Leddegigt 6,7 [2,6] 1.405 DM05-DM09 

Calves-legg-perthes 5,9 [2,8] 623 DM91 

Blødersygdomme 6,7 [2,5] 54 DD66-DD67 

     

Sygdomme i indre or-

ganer 

    

Chrons sygdom 6,5 [2,6] 317 DK50 

Colitis 6,6 [2,7] 291 DK51 

Kronisk nyreinsuffciens 5,4 [2,7] 84 DN18-DN19 

Leversvigt 5,9 [2,9] 36 DK72 

Leverfibrose og -cirrose 5,7 [2,8] 16 DK717 

     

Diabetes     

Diabetes - type 1 6,5 [2,7] 1.527 DE10 

Diabetes - type 2 4,9 [2,5] 27 DE11 

Diabetes - andet 6,4 [2,9] 42 DE12-DE14 

     

Luftvejssygdomme     

Kronisk bronkitis mv. 5,9 [2,7] 114 DJ41-DJ43, DJ47 

Cystisk fibrose 6,7 [2,3] 85 DE84 

Diffuse lungesygdomme 6,6 [2,6] 58 DJ84 
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Sygdomsgrupper 
Karakter-

gennemsnit 

Std. 

fejl 

Obser-

vationer 
ICD10-koder 

Tuberkulose 4,9 [2,5] 143 DA15-DA6 

     

Astma, alvorlig 6,3 [2,6] 2.808 DJ45-DJ46 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 
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Børn med 

sygdom 

Børn uden 

sygdom 
Forskel 

Børnekarakteristika  --- Pct. ---  

Køn Pige 44,3 49,5 -5,1 

 Dreng 55,7 50,5 5,1 

Herkomst Danmark 92,4 92,7 -0,3 

 Vestlige lande 0,4 0,5 -0,1 

 Ikke-vestlige lande 7,1 6,8 0,4 

Antal sø-

skende  

ved fødsel 

Første fødte  42,5 42,1 0,4 

2. fødte 38,0 38,7 -0,7 

3. fødte 14,6 14,7 -0,2 

4. fødte  3,7 3,4 0,3 

 5. fødte 1,2 1,1 0,1 

Fødselsvægt Over 3000 gram 79,6 83,0 -3,4 

 2500-3000 gram 13,2 12,2 1,0 

 2000-2500 gram 4,0 3,2 0,8 

 1500-2000 gram 1,6 1,0 0,6 

 Under 1500 gram 1,6 0,6 1,0 

     

Forældrekarakteristika    

     

Familie status  Begge forældre  92,1 93,7 -1,6 

Ved fødsel Bor med én forælder  7,7 6,2 1,5 

 Bor uden sine forældre 0,2 0,1 0,1 

Faderen 

ukendt 

 1,4 1,1 0,3 

   -- Gns. --  

Moderens al-

der   

28,9 29,1 -0,2 

Ved fødsel    

   --- Pct. ---  

Moderens ud-

dannelse ved 

fødsel 

Grundskole og gymnasium 33,1 30,5 2,6 

Faglært 35,8 36,7 -0,9 

Kort videregående 3,7 3,7 0,0 

 Mellemlang videregående 19,3 20,7 -1,4 

 Lang videregående 6,8 7,2 -0,4 

 Uoplyst 1,3 1,2 0,1 

 Ingen data 0,0 0,0 0,0 

Faderens ud-

dannelse ved 

fødsel 

Grundskole og gymnasium 27,5 26,0 1,5 

Faglært 43,2 43,4 -0,2 

Kort videregående 6,0 6,0 0,0 

 Mellemlang videregående 10,6 11,8 -1,1 

 Lang videregående 8,8 9,7 -0,9 
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Børn med 

sygdom 

Børn uden 

sygdom 
Forskel 

 Uoplyst 2,1 1,9 0,3 

 Ingen data 1,6 1,3 0,4 

Moderens be-

skæftigelse 

ved fødsel 

Selvstændig 1,9 2,1 -0,2 

Lønmodtager højeste niveau 7,4 8,1 -0,8 

Lønmodtager mellemniveau 15,8 16,8 -1,0 

Lønmodtager grundniveau 37,6 38,2 -0,6 

 Andre lønmodtagere 4,0 3,9 0,1 

 Arbejdsløs 12,2 11,9 0,3 

 Studerende 6,9 6,9 0,0 

 Kontanthjælp, førtidspension mv.  13,4 11,3 2,1 

 Ingen data 0,7 0,7 0,0 

Faderens be-

skæftigelse 

ved fødsel 

Selvstændig 6,9 7,3 -0,3 

Lønmodtager højeste niveau 12,0 13,0 -1,0 

Lønmodtager mellemniveau 10,0 10,9 -0,9 

Lønmodtager grundniveau 43,3 43,9 -0,5 

 Andre lønmodtagere 8,6 7,9 0,7 

 Arbejdsløs 6,6 6,1 0,5 

 Studerende 3,9 3,8 0,2 

 Kontanthjælp, førtidspension mv.  6,5 5,5 0,9 

 Ingen data 2,1 1,7 0,5 

     

Forælder død  2,8 2,7 0,1 

Observationer  20.590 401.767  

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 
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Model (2) Std. fejl 

Kræft -0,185** [0,092] 

Epilepsi -0,627*** [0,040] 

Neurologiske sygdomme -0,323*** [0,087] 

Hjerneskader og -traumer -0,398*** [0,051] 

Rygmarvs- og nerveskader -0,226*** [0,080] 

Øvrige traumer -0,281*** [0,073] 

Alvorlig hjernerystelse -0,110* [0,060] 

Muskel- og ledsygdomme -0,107** [0,050] 

Sygdomme i indre organer -0,192** [0,089] 

Diabetes -0,127** [0,061] 

Luftvejssygdomme -0,418*** [0,120] 

Alvorlig astma -0,156*** [0,044] 

Fødselsår – 1994   

- 1995 -0,229*** [0,014] 

- 1996 -0,077*** [0,014] 

- 1997 -0,122*** [0,014] 

- 1998 -0,124*** [0,014] 

- 1999 0,110*** [0,014] 

- 2000 0,006 [0,014] 

Pige 0,566*** [0,008] 

Herkomst - Danmark   

Vestlige lande -0,084 [0,055] 

Ikke-vestlige lande -0,327*** [0,019] 

Første fødte    

- 2. fødte -0,482*** [0,009] 

- 3. fødte -0,743*** [0,013] 

- 4. fødte  -0,984*** [0,023] 

- 5. fødte -1,287*** [0,039] 

Fødselsvægt - Over 3000 gram   

- 2500-3000 gram -0,229*** [0,012] 

- 2000-2500 gram -0,274*** [0,022] 

- 1500-2000 gram -0,247*** [0,037] 

- Under 1500 gram -0,468*** [0,048] 

Mors alder ved fødsel 0,328*** [0,008] 

Mors alder ved fødsel2 -0,005*** [0,001] 

Faderen ukendt -0,507*** [0,097] 

En forældre død -0,374*** [0,024] 

Familiestatus - Begge forældre    

- Bor med én forælder  -0,543*** [0,018] 

- Bor uden sine forældre -0,724*** [0,127] 

Moderen uddannelse - Grundskole og gymnasium   

- Faglært 0,281*** [0,010] 

- Kort videregående 0,703*** [0,021] 
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Model (2) Std. fejl 

- Mellemlang videregående 0,784*** [0,014] 

- Lang videregående 1,233*** [0,019] 

- Uoplyst -0,154*** [0,038] 

- Ingen data 0,799*** [0,085] 

Faderens uddannelse - Grundskole og gymnasium   

- Faglært 0,221*** [0,010] 

- Kort videregående 0,613*** [0,018] 

- Mellemlang videregående 0,813*** [0,015] 

- Lang videregående 1,110*** [0,017] 

- Uoplyst -0,141*** [0,031] 

- Ingen data -0,156*** [0,053] 

Moderens socioøkonomiske stilling – lønmodtager grund-

niveau 

  

- Selvstændig 0,085*** [0,027] 

- Lønmodtager højeste niveau 0,420*** [0,017] 

- Lønmodtager mellemniveau 0,235*** [0,013] 

- Andre lønmodtagere -0,433*** [0,021] 

- Arbejdsløs -0,315*** [0,013] 

- Studerende 0,228*** [0,018] 

- Kontanthjælp, førtidspension mv.  -0,311*** [0,016] 

Faderens socioøkonomiske stilling – lønmodtager grund-

niveau 

  

- Selvstændig 0,012 [0,056] 

- Lønmodtager højeste niveau 0,257*** [0,016] 

- Lønmodtager mellemniveau 0,610*** [0,015] 

- Andre lønmodtagere 0,513*** [0,013] 

- Arbejdsløs -0,372*** [0,015] 

- Studerende -0,286*** [0,018] 

- Kontanthjælp, førtidspension mv.  0,371*** [0,021] 

- Ingen data -0,388*** [0,020] 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Ja  

R2 (adjusted)  0,217  

Observationer  412.601  

Anm.: Se anmærkning til tabel 5.  

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 
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Afhængig variabel: Karaktergennemsnit Model (3) 

 Estimat Std. fejl Observationer 

Kræft – 0 dage 0,554* [0,298] 59 

- 1 dage -0,466 [0,471] 30 

- 2 to 10 dage -0,303 [0,272] 93 

- 10 to 100 dage -0,127 [0,138] 323 

- over 100 dage -0,372** [0,156] 308 

Epilepsi– 0 dage -0,528*** [0,058] 1790 

- 1 dage -0,412*** [0,089] 800 

- 2 to 10 dage -0,709*** [0,078] 1058 

- 10 to 100 dage -1,184*** [0,122] 598 

- over 100 dage -1,602* [0,871] 52 

Neurologiske sygdomme – 0 dage -0,146 [0,221] 109 

- 1 dage 0,353 [0,298] 71 

- 2 to 10 dage -0,218* [0,131] 295 

- 10 to 100 dage -0,619*** [0,146] 303 

- over 100 dage -2,608*** [0,924] 17 

Hjerneskader og -traumer – 0 dage -0,243*** [0,068] 1362 

- 1 dage -0,485*** [0,128] 383 

- 2 to 10 dage -0,497*** [0,105] 585 

- 10 to 100 dage -0,894*** [0,164] 327 

- over 100 dage -2,319*** [0,749] 24 

Rygmarvs- og nerveskader – 0 dage -0,101 [0,102] 604 

- 1 dage -0,138 [0,189] 139 

- 2 to 10 dage -0,553*** [0,193] 181 

- 10 to 100 dage -0,995*** [0,352] 71 

- over 100 dage 0,31 [0,595] 13 

Øvrige traumer – 0 dage -0,248*** [0,093] 667 

- 1 dage -0,141 [0,180] 188 

- 2 to 10 dage -0,682*** [0,214] 108 

- 10 to 100 dage -0,335 [0,213] 116 

- over 100 dage - - - 

Alvorlig hjernerystelse – 0 dage - - - 

- 1 dage -0,095 [0,079] 940 

- 2 to 10 dage -0,117 [0,091] 683 

- 10 to 100 dage -0,419 [0,442] 38 

- over 100 dage - - - 

Muskel- og ledsygdomme – 0 dage -0,005 [0,067] 1249 

- 1 dage -0,119 [0,138] 298 

- 2 to 10 dage -0,322*** [0,106] 564 

- 10 to 100 dage -0,138 [0,142] 299 

- over 100 dage 0,126 [0,575] 17 

Sygdomme i indre organer – 0 dage -0,168 [0,226] 150 
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Afhængig variabel: Karaktergennemsnit Model (3) 

 Estimat Std. fejl Observationer 

- 1 dage 0,017 [0,259] 90 

- 2 to 10 dage -0,063 [0,169] 195 

- 10 to 100 dage -0,319** [0,132] 288 

- over 100 dage -0,749* [0,417] 19 

Diabetes – 0 dage -0,839** [0,350] 41 

- 1 dage -0,121 [0,522] 23 

- 2 to 10 dage 0,126 [0,085] 719 

- 10 to 100 dage -0,311*** [0,087] 806 

- over 100 dage - - - 

Luftvejssygdomme – 0 dage -0,586*** [0,207] 121 

- 1 dage -0,339 [0,400] 42 

- 2 to 10 dage -0,151 [0,228] 102 

- 10 to 100 dage -0,314 [0,233] 107 

- over 100 dage -1,454*** [0,486] 23 

Alvorlig astma – 0 dage -0,029 [0,080] 869 

- 1 dage -0,138 [0,145] 250 

- 2 to 10 dage -0,107 [0,072] 1120 

- 10 to 100 dage -0,352*** [0,087] 828 

- over 100 dage -0,850** [0,389] 31 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Ja   

R2 (adjusted) 0,217   

Observationer 412.601   

Anm.: Se anmærkning til tabel 6. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata.  
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Afhængig variabel: Karaktergennemsnit Model (4) 

 Estimat Std. fejl Observationer 

Kræft – alder 0-2 -0,188 [0,174] 322 

- Alder 3-5 -0,271 [0,181] 221 

- Alder 6-10 -0,094 [0,190] 199 

- Alder 11-16 -0,18 [0,182] 191 

Epilepsi– alder 0-2 -0,439*** [0,076] 1.455 

- Alder 3-5 -0,655*** [0,089] 823 

- Alder 6-10 -0,730*** [0,070] 1.408 

- Alder 11-16 -0,664*** [0,084] 952 

Neurologiske sygdomme – alder 0-2 -0,351*** [0,127] 367 

- Alder 3-5 -0,15 [0,229] 108 

- Alder 6-10 -0,353** [0,171] 190 

- Alder 11-16 -0,354 [0,222] 90 

Hjerneskader og -traumer – alder 0-2 -0,459*** [0,075] 1.259 

- Alder 3-5 -0,369*** [0,109] 565 

- Alder 6-10 -0,321*** [0,117] 531 

- Alder 11-16 -0,359*** [0,123] 391 

Rygmarvs- og nerveskader – alder 0-2 -0,437** [0,194] 117 

- Alder 3-5 -0,016 [0,218] 112 

- Alder 6-10 -0,211 [0,179] 205 

- Alder 11-16 -0,207* [0,111] 474 

Øvrige traumer – alder 0-2 -0,291** [0,119] 388 

- Alder 3-5 -0,059 [0,165] 221 

- Alder 6-10 -0,241* [0,144] 250 

- Alder 11-16 -0,561*** [0,170] 203 

Alvorlig hjernerystelse – alder 0-2 -0,06 [0,094] 599 

- Alder 3-5 -0,037 [0,123] 385 

- Alder 6-10 -0,202 [0,125] 371 

- Alder 11-16 -0,204 [0,15] 249 

Muskel- og ledsygdomme – alder 0-2 -0,014 [0,121] 426 

- Alder 3-5 -0,093 [0,106] 521 

- Alder 6-10 -0,280*** [0,094] 683 

- Alder 11-16 -0,011 [0,083] 766 

Sygdomme i indre organer – alder 0-2 -0,036 [0,384] 67 

- Alder 3-5 -0,897** [0,367] 44 

- Alder 6-10 -0,490*** [0,170] 177 

- Alder 11-16 -0,033 [0,111] 456 

Diabetes – alder 0-2 0,078 [0,204] 158 

- Alder 3-5 -0,362** [0,165] 226 

- Alder 6-10 -0,007 [0,097] 566 

- Alder 11-16 -0,195** [0,096] 646 

Luftvejssygdomme – alder 0-2 -0,514*** [0,171] 200 
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Afhængig variabel: Karaktergennemsnit Model (4) 

 Estimat Std. fejl Observationer 

- Alder 3-5 -0,398 [0,251] 84 

- Alder 6-10 -0,311 [0,317] 69 

- Alder 11-16 -0,222 [0,306] 47 

Alvorlig astma – alder 0-2 -0,215*** [0,066] 1.201 

- Alder 3-5 -0,166* [0,097] 578 

- Alder 6-10 -0,055 [0,082] 789 

- Alder 11-16 -0,162 [0,138] 240 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Ja   

R2 (adjusted) 0,217   

Observationer 412.601   

Anm.: Se anmærkning til tabel 7. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 
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Med det tilgængelige datagrundlag er det muligt at korrigere for en lang række 

forhold, som er bestemmende for børns karakterer ved folkeskolens afgangsek-

samen. Samtidig kan der være en række uobserverbare forhold, som det er van-

skeligt at korrigere for statistisk. Fx forældres evne til at opdage og håndtere et 

barns sygdom. Hvis der ikke i tilstrækkeligt omfang tages højde for disse forhold 

vil estimaterne, som udtrykker betydningen af alvorlig sygdom på karaktererne 

ved folkeskolens afgangseksamen være skæve eller biased.  

 

Der findes statistiske metoder, som kan være anvendelige under bestemte anta-

gelser. En metode er propensity score matching, som forsøger at spejle et ekspe-

riment, hvor børn tilfældigt rammes af alvorlig sygdom. I et eksperiment med 

tilfældig udvælgelse vil forskellen i karakterer mellem syge og raske børn kunne 

tilskrives sygdommen. I denne analyse anvendes metoden som en følsomheds-

analyse i forhold til den foretrukne lineære regressionsmodel. 

 

Propensity score matching tager udgangspunkt i en sandsynlighedsmodel, der be-

skriver sandsynligheden for, at et barn bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke. 

Konkret anvendes de samme forklarende variable som i analysen af folkeskoleka-

raktererne til at bestemme sandsynligheden for at et barn bliver syg. Alle børn i 

datagrundlaget – syge og raske – får beregnet en sandsynlighed for at blive syg. 

Næste trin er på baggrund af de estimerede sandsynligheder at matche de obser-

verede syge børn med børn uden sygdom, som har samme sandsynlighed for at 

blive syg. Denne metode vil på samme måde som den lineære regressionsmodel 

kunne opfang en del af de uobserverbare forhold, som er korreleret med de for-

klarende variable. Der kan imidlertid være uobservarbare forhold, som der ikke 

kan kontrolleres for. Derfor kan resultaterne baseret på matching modellen også 

være biased eller skæve på samme måde som den lineære regressionsmodel. 

 

Der konstrueres en syntetisk kontrolgruppe af raske børn ved at matche de 3 

nærmeste observationer (nearst neighbour) for hvert barn, der er i behandlings-

gruppen (bliver ramt af sygdom). Der matches med tilbagelægning.  

 

Børn, som bliver alvorligt syge (behandlingsgruppen), opnår et karaktergennem-

snittet ved folkeskolens afgangseksamen er 0,3 karakterpoint lavere end den mat-

chede kontrolgruppe, jf. tabel a. Resultatet er således på linje med resultatet fra 

den lineære regressionsmodel. 

 

Tabel a. Robusthedsanalyse 

Afhængig variabel: Karak-

tergennemsnit 
Model (1) Matching 

Sygdom -0,410*** -0,292***  -0,291*** 

Kontrolvariable, 𝑋𝑖 Nej Ja  - 

Karaktergennemsnit 6,573 6,573  6,573 

R2 (adjusted) 0,001 0,217  n.a 

Observationer 412.601 412.601  412.243a) 

Signifikansniveauer: * Signifikant på 10%. ** Signifikant på 5%. *** Signifikant på 1%. 

Anm.: Se anmærkning til tabel 5.  Model (1) er gengivet fra tabel 5.  

a) Antal observationer angiver common support eller antal mulige match. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 
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