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Do co-payments for adolescents affect the number of visits to the
physician?
To determine the advantages and disadvantages of co-payment for visits
to physicians, it is important to quantify the effect of co-payments on the
number of consultations. The article uses a change in the co-payment system
from 2010, when adolescents between 12 and 15 no longer had to pay a
co-payment, in order to estimate the effect of co-payment for this age group.
Using a difference-in-difference model and comparing against changes in
other age groups, the elimination of co-payments is estimated to have incre-
ased GP visits by 13 and 18 percent for males and females respectively.
Placebo tests show that the results are robust.
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For å gjøre en fornuftig avveining om fordeler og ulemper med egenandeler
ved legebesøk, er det viktig med kunnskap om i hvor stor grad egenandelen
påvirker antall konsultasjoner. Denne artikkelen analyserer endringene i antall
legebesøk for unge mellom 12 og 15 år etter 1. januar 2010 da man fjernet
egenandelen for denne gruppen. En sammenligning med nærliggende alders-
grupper som ikke opplevet endringer i prisene, tyder på at fjerningen av egen-
andelen økte antall registrerte legebesøk med rundt 13 % for gutter og 18 %
for jenter. Vi diskuterer så mulige problemer med metoden og tallgrunnlaget,
men ingen av disse synes å være så store at de vil endre hovedkonklusjonen om
at egenandeler påvirker antall legekonsultasjoner blant ungdom.
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INNLEDNING

Egenandeler på helsetjenester er kontroversielt. Noen mener at en gratis
tjeneste fører til et overforbruk. Andre er mer bekymret for at egenbetaling
skal gå ut over sårbare grupper og hindre nødvendig legehjelp. I avveiningen
mellom effektiv ressursbruk og enkel tilgang for alle, er det et behov for kunn-
skap om hvor sterkt endringer i egenandelen påvirker antall legebesøk. Slik
informasjon er ofte vanskelig tilgjengelig fordi det er etisk og politisk proble-
matisk å utføre eksperimenter med ulike betalingssystemer for helsetjenester
til barn og unge. Samtidig er det sjelden man observerer store prisendringer
for noen grupper samtidig som man har en relevant kontrollgruppe.

En reform gjennomført i Norge i 2010 gjør det mulig å identifisere
effekten av egenandeler for en spesielt interessant gruppe. Før 2010 var det
egenandel for alle fra 12 år, mens fra og med 1. januar 2010 fikk alle under
16 år fritak for egenandelen. Ved å analysere utviklingen i antall legebesøk
i de relevante aldersgruppene før og etter reformen, og ved å sammenligne
med utviklingen i de aldersgruppene som ikke var berørt, kan man beregne
i hvor stor grad endringen i egenandelen påvirket antall besøk hos legen og
dermed i hvilken grad ungdommer er sensitive til prisen på legebesøk. Disse
resultatene kan brukes i den politiske diskusjonen om bruk av egenandeler
som virkemiddel for å justere bruk og tilgang til helsetjenester.

En slik sammenligning som vi gjør i vår studie kan også ta hensyn til
ulike trender som gjør at antall besøk endres over tid. Vi viser hvordan dette
kan gjøres formelt, tester resultatene og diskuterer gjenværende utfordringer.
Hovedkonklusjonen er at hvis det registrerte antallet legekonsultasjoner
reflekterer det virkelige antallet, viser erfaringene fra reformen at fjerningen
av egenandelen økte antallet legebesøk blant unge med 13 prosent for gutter
i alderen 12 til 15 og 18 prosent for jenter i samme alder.

HVA SIER LITTERATUREN?

Fra tidligere studier vet man at effekten av egenandeler varierer mye
(Godager, Hagen og Iversen 2014; Iversen 2008; Johnsen 2004; Kiil og Houl-
berg 2014; O'Reilly, O’Dowd, Murphy, O’Neill, Shryane 2007). Et eksempel
på at egenandeler kan ha en stor effekt, er resultatene fra RAND Health Insu-
rance Experiment. I dette eksperimentet ble omtrent 8000 personer rando-
misert i grupper som fikk dekket alt, noe (25 eller 50 prosent), eller nesten
ingenting (5 prosent) av kostnadene ved konsultasjoner hos legen. Konklu-
sjonen var at gruppen som måtte dekke 95 prosent av kostnadene redu-
serte sitt forbruk av helsetjenester med 30 prosent i forhold til de som ikke
betalte (Manning, Newhouse, Duan, Keeler og Leibovitz 1987). Andre studier
fra andre land har konkludert med en mer beskjeden effekt. Schreyögg og
Grabka (2010) fant ingen effekt på antall legekonsultasjoner blant de som ble
berørt da Tyskland i 2004 innførte en egenandel på 10 Euro for første konsul-
tasjon per kvartal. Farbmacher og Winter (2013) mener at dette resultatet er
misvisende fordi man ikke har tatt hensyn til den spesielle ikke-lineære prisef-
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fekten som oppstår når det bare er en egenandel på den første konsultasjonen
hvert kvartal. Etter å ha justert for dette, mener han at antall besøk gikk ned
med mellom 4 og 8 prosent. Til sammenligning fant Chernew og Newhouse
(2008) at en egenandel på 5 dollar reduserte antall legebesøk med omtrent 9
prosent for pasienter i USA.

Noe av grunnen til at de resultatene varierer, er at de fokuserer på forskjel-
lige former for egenandeler, i forskjellige populasjoner og i veldig ulike helse-
systemer. I Tyskland var egenandelen en mindre fast sum per kvartal, mens i
RAND eksperimentet varierte egenandelen helt opp til 95 prosent av kostna-
dene. Videre har Iversen (2008) påpekt at effekten av egenandeler kan variere
avhengig av hvordan det påvirker tilbudssiden. I RAND studien hadde hver
enkelt lege få pasienter som betalte egenandeler, men hvis alle pasientene må
betale mer, og mange endret adferd, vil legene trolig tilpasse sin praksis. Et
dramatisk fall i antall besøk vil da kunne bli forsøkt kompensert ved at man
øker omfanget av andre besøk. Denne effekten er ikke inkludert i RAND
studien. I ulike systemer varierer også mulighetene for substitusjon, for
eksempel ved å dra direkte til sykehus, besøke skolehelsetjenesten eller helse-
stasjoner for ungdom. I Norge og andre land brukes legene som portvoktere
før man får lov til å komme på sykehus. I andre land, som USA, har legene i
mindre grad en slik portvaktrolle, og man kan dra rett til akuttavdelingen på
sykehuset for å få vurdert problemet uten å betale den samme egenandelen.
En slik ulikhet vil påvirke i hvor stor grad endringer i egenandelene påvirker
antall legebesøk.

Fordi effekten synes å variere i de ulike systemene, er det viktig å studere
konsekvensene med norske tall og ikke bare generalisere fra utenlandske
studier.1 For eksempel har Norge et tak som gjør at egenandelen faller bort
dersom de årlige helseutgiftene innenfor en kategori er over en viss sum (1980
kroner i 2012, 29 prosent av befolkningen fikk da et slikt frikort). På grunn
av dette, vil effekten av egenandeler på legebesøk i Norge være mindre enn i
land uten et slikt tak. I motsatt retning har vi at den norske egenandelen er
høyere enn, for eksempel, den tyske egenandelen (10 euro per kvartal). Ved
et vanlig legebesøk i Norge var egenandelen 132 kroner i 2009,136 kroner i
2010, 2011 og 2012 og den økte til 140 kroner i juli 2013.

Selv om utgiftene til egenandelen er små for mange, vil det være visse
grupper som er spesielt utsatt og som gjør at det er viktig å undersøke i
hvor stor grad egenandelen påvirker antall konsultasjoner. Barn og unge er
en slik gruppe. I figur 1 vises gjennomsnittlig antall konsultasjoner for hver
aldersgruppe for menn og kvinner. Her ser vi at bruken av konsultasjoner
hos legen er voksende for både gutter og jenter etter fylte 12 år, og at antall
konsultasjoner blant jenter vokser betydelig mer enn blant gutter i denne

1. Selv om det ikke er publisert studier i Norge, eksisterer det en masteroppgave av Zerat-
sion med veiledning fra Knut Wangen, som fant at gjennomsnittlig antall legebesøk
per år, økte med 0,26 da egenandelen ble avskaffet (Zeratsion 2013). Knut Wangen har
også gitt nyttige kommentarer til denne artikkelen.
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aldersgruppen. For ungdom vil budsjettbetingelsene oftere være stram-
mere, samtidig som behovet for egne og private konsultasjoner hos legen
er voksende. Ifølge budsjettforslaget lagt fram for Stortinget ville reformen
«gjøre det enklere for ungdom i denne aldersgruppen å oppsøke lege eksem-
pelvis for psykiske tilstander, mistanke om seksuelt overførbare sykdommer,
spørsmål om prevensjon, uønsket graviditet og tilstander i forbindelse med
rus mv» (Prop 1 S, 2009–2010:18). Til tross for at gruppen kan være spesielt
utsatt, er det lite kunnskap om konsekvensen av egenandel for tenåringer. To
amerikanske artikler, Leibowitz, Manning, Keeler, Duan, Lohr og Newhouse
(1985) og Mauldon, Leibowitz, Buchanan, Damberg og McGuigan (1994),
fokuserer spesielt på egenandeler og legebesøk blant barn. Begge rappor-
terte at de som betaler høyere egenandeler har signifikant færre besøk, men
studiene er gamle og i et helt annet system enn det norske.

DATA OG METODE

I Norge har man god oversikt over antall legebesøk fordi man har elektroniske
registre og rapporteringssystemer. Denne ordningen administreres av Helse-
økonomiforvaltningen (HELFO) og analysene i denne artikkelen bygger på
data vi har fått fra deres administrative systemer (KUHR). Datasettet inne-

Figur 1 Antall konsultasjoner per person, over alder
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holder opplysninger om totalt antall rapporterte konsultasjoner2 hos fast-
legen for menn og kvinner i hver aldersgruppe i perioden 2006 til 2013. Til
sammen bygger resultatene på opplysninger fra 1,7 millioner legebesøk i disse
årene (blant 8–11 åringer) og 1,9 millioner besøk blant 12–15 åringer. Ved å
kombinere dette med informasjon fra SSB om antall personer i aldersgrup-
pene, regnet vi ut gjennomsnittlig legebesøk for menn og kvinner i ulike aldre
for hvert år mellom 2006 og 2013.

En mulig metode for å finne effekten av at egenandelen på 136 kroner
falt bort, er å se på antall besøk hos legen før og etter tiltaket ble gjennom-
ført. Den berørte aldersgruppen er barn fra 12 til 15 år, og tallene viser at
gjennomsnittlig antall legebesøk for denne aldersgruppen gikk opp med 12
prosent blant gutter (fra 0,81 til 0,90) og 14 prosent blant jenter (fra 0,96 til
1,10) når man sammenligner siste året med egenandel (2009) og første året
uten egenandel (2010).

Et problem med den enkle «før–etter»-sammenligningen er at den ikke
tar hensyn til mulige trender og effekter over tid. Hvis antall legebesøk stiger
jevnt over tid, kan deler av økningen skyldes denne trenden og ikke bort-
fallet av egenandelen. Det er derfor viktig å bruke metoder som tar hensyn til
slike trender over tid. Videre, dersom effekten vokser over tid som følge av at
flere blir klar over at det ikke lenger er en egenandel, er det ikke nok bare å
sammenligne 2009 og 2010.

I tillegg til å ta hensyn til trender og effekter over tid, bør metoden også
håndtere mulige andre endringer som kan påvirke antall konsultasjoner. For
eksempel vil et stort utbrudd av en smittsom sykdom kunne føre til flere
legebesøk, ofte i noen spesielle aldersgrupper. Økningen skyldes da ikke bare
bortfallet av egenandelen og for ikke å overdrive betydningen av egenandeler,
må man ha en metode som tar hensyn til denne muligheten.

En metode som i stor grad klarer å ta hensyn til de nevnte utfordrin-
gene, er såkalt difference-in-difference (DiD)-analyse. Metoden sammen-
ligner forskjellen i legebesøk, før og etter en reform, mellom de som er
berørt av tiltaket og de som ikke er berørt. På den måten fanger den opp
trender og andre utelatte faktorer så lenge begge gruppene påvirkes like mye
av de bakenforliggende faktorene. Et naturlig utgangspunkt er å sammen-
ligne utviklingen i antall legebesøk i den berørte aldersgruppen (12–15), med
utviklingen blant de aldersgruppene som er nesten like og har en lik utvikling
i antall legebesøk over tid. Figurene 2a og 2b viser utviklingen i antall lege-
besøk i disse to gruppene. Den viser at 8–11 åringer følger trenden til 12–15
åringer, for både gutter og jenter i perioden før reformen. I analysene som
presenteres i tabellene er det derfor valgt å bruke aldersgruppene 8 til 11 år
som kontrollgruppe.

Ligningen nedenfor viser modellen for en DiD-analyse. Y representerer
det årlige gjennomsnittlige antall legebesøk i en aldersgruppe (i) for år (t).

2. Konsultasjoner er definert som regninger som inkluderer disse takstene: 2ad, 2ak, 2ed,
2fk, 3ad, 621a, 621b, 621c, 621d, 622b, 623b, 623c, 623d.
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Di er en dummy som tar verdien én for de aldersgruppene som er berørt
av reformen. Tt er en dummy som tar verdien én for de årene reformen er
gjeldende, dvs. fra 2010 og utover. Koeffisienten på interaksjonsvariabelen
Di*Tt gir difference-in-difference-estimatet og måler da tilleggseffekten på
antall konsultasjoner for 12–15 åringer i årene etter 2009 sammenlignet med
kontrollgruppen (8–11 år).

Figur 2b viser utviklingen i antall legebesøk over tid for kvinner og menn og
den samme utviklingen i en nære aldersgruppe som ikke er berørt av endrin-
gene (8–11 åringer). Den viser en økning i antall besøk mellom 2009 og 2010
for den gruppen som er berørt. For å tallfeste denne forskjellen mer presist,
og se i hvor stor grad den er relatert til bortfallet av egenandel, vil vi bruke
den nevnte difference-in-difference-metoden. Vi estimerer først effekten for
gruppen 12 til 15 åringer samlet. Ettersom menn og kvinner har svært ulike
mønstre når det gjelder besøk hos legen modelleres de hver for seg. Til slutt
blir de enkelte aldersklassene modellert i en egen regresjon. På den måten kan
man se om effekten er forskjellig for en femten år gammel jente i forhold til
en tolv år gammel gutt.

Figur 2a Legebesøk; gjennomsnitt per år, 2006–2013
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EN KLAR ØKNING

Tabell 1 viser regresjonsresultatene, mens tabell 2 sammenfatter resultatene
ved å vise den prosentvise økningen som tilskrives bortfallet av egenan-
deler når man tar utgangspunkt i effekten man finner i regresjonsresultatene
og sammenligner med antall legebesøk året før reformen (2009). Kontroll-
gruppen i alle regresjonene er utviklingen blant 8–11 åringene for jenter og
gutter (hver for seg). Resultatene viser en statistisk signifikant økning i antall
besøk hos legen for alle de som er berørt. Det er en økning i antall besøk
på henholdsvis 12,9 og 18,3 prosent for 12 til 15 åringer samlet for gutter
og jenter. Effekten er størst for 15 år gamle jenter, med en økning på 24,5
prosent og minst for 13 år gamle gutter med en økning på 11,9 prosent. Gjen-
nomsnittlig økning for 12 til 15 åringer samlet fra 2009 til 2010 med utgangs-
punkt i regresjonsresultatene, er 19 prosent for jenter og 16 prosent for
gutter (se tabell 2).

Figur 2b Legebesøk blant menn og kvinner; gjennomsnitt per år, 2006–2013
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Tabell 1: Regresjonsresultater

Kvinner Menn

12 år 13 år 14 år 15 år 12–15 år 12 år 13 år 14 år 15 år 12–15 år

Aldersklasse
(Dummy, Di)

–0,133*** –0,036* 0,109*** 0,319*** 0,065*** –0,118*** –0,082*** –0,058*** –0,036* –0,073***

(0,010) (0,014) (0,014) (0,015) (0,015) (0,011) (0,014) (0,016) (0,015) (0,017)

År
(Dummy, Tt)

0,072*** 0,072*** 0,072*** 0,072*** 0,072** 0,068*** 0,068*** 0,068*** 0,068*** 0,068**

(0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,022) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,022)

Tiltakets effekt
(Di*Tt)

0,131*** 0,154*** 0,197*** 0,245*** 0,183*** 0,121*** 0,119*** 0,129*** 0,148*** 0,129**

(0,026) (0,029) (0,029) (0,037) (0,037) (0,029) (0,024) (0,024) (0,027) (0,033)

Konstantledd 0,867*** 0,867*** 0,867*** 0,867*** 0,867*** 0.841*** 0,841*** 0,841*** 0,841*** 0,840***

(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,009) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,010)

Adj. R2 0,803 0,794 0,920 0,969 0,919 0,755 0,739 0,751 0,772 0,837
N 40 40 40 40 16 40 40 40 40 16

Robuste standard feil i parentes; * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

8–11 år som kontrollgrupper

Tabell 2 Beregnet økning i legebesøk fra 2009 til 2010 som følge av reformen

Alder Kvinner Menn

12 17,4 % 16,1 %
13 17,8 % 14,9 %
14 19,4 % 15,6 %
15 20,2 % 17,4 %

12–15 19,0 % 16,0 %

PLACEBOKONTROLL

For å sjekke om metoden virkelig fanger effekten av reformen og ikke bare
tilfeldige variasjoner, kan man kjøre såkalte placebokontroller der man enten
later som om reformen ble innført et annet år enn det den virkelig ble, eller
man kan bruke den samme metoden til å sammenligne aldersgrupper som
ikke er berørt. Hvis reformen virkelig har en effekt, og man later som om
den ble innført ett år før den virkelig ble innført, vil man fremdeles finne
en viss positiv effekt fordi antall konsultasjoner faktisk stiger i perioden etter
reformen sett under ett. En regresjon med ulikt startpunkt for reformen vil
derfor ikke kunne forvente å vise bare en effekt det året reformen virkelig ble
innført og ingen effekt i de andre årene. Det man vil forvente hvis det virkelig
var en effekt, og metoden fanger opp dette, er en voksende koeffisient frem
mot det året reformen virkelig ble innført, og en avtagende effekt deretter. Når
det gjelder en regresjon der man sammenligner grupper som ikke er berørt,
vil man derimot forvente å finne en nulleffekt i placebokontrollen, og bare
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en effekt når man sammenligner de aldersgruppene som er berørt med de
som ikke er berørt av reformen. For eksempel, hvis man sammenligner 8–11
åringer og 16–19 åringer i en difference-in-difference-regresjon, bør metoden
ikke finne en statistisk signifikant forskjell fordi ingen av gruppene er berørt
av reformen.

Figur 3 viser resultatene fra difference-in-difference-analysen når man
antar at reformen ble innført i andre år enn det den virkelig ble, mens figur 4
viser en sammenligning der man bruker den samme metoden, men sammen-
ligner to grupper som ikke ble berørt av tiltaket. Over tid ser man at resul-
tatene er størst i 2010, og når man sammenligner grupper som begge skal
være uberørt, finner man ingen statistisk signifikant effekt. Dette tyder på at
resultatet ikke er utslag av statistiske tilfeldigheter: Metoden gir den største
effekten når man sammenligner de som er berørt med de som ikke er berørt
på det tidspunktet reformen kom, og ingen effekt når man sammenligner
andre grupper.

Figur 3 Placebo kontroll, ulike år er satt som år da reformen ble innført
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Det er også kjørt analyser hvor 12 til 15 åringer som er berørt av reformen blir
sammenlignet med andre kontrollgrupper for å se om effekten av reformen
endrer seg. Ved å inkludere aldersgruppene 3–11 år og 16–19 år som kontroll-
gruppe endret effekten seg fra 18 til 19,8 prosent for kvinner og fra 13 til 16
prosent for menn.

UREGISTRERTE BESØK OG ANDRE MULIGE PROBLEMER

Når man tolker endringene er det viktig å huske på at tallgrunnlaget
for analysen er endringen i antall registrerte besøk hos legen. Dersom
legene unnlater å registrere noen konsultasjoner, vil det i seg selv ikke
skape problemer så lenge det er tilfeldig fordelt. Det kan imidlertid være
en viss systematikk i underrapporteringen dersom leger i større grad lar
være å registrere et besøk når pasienten må betale egenandel. I den grad
dette skjer, vil endringene i de registrerte besøkene overdrive den virkelige
endringen.

For å undersøke denne muligheten tok vi kontakt med SSB og ulike leger
på allmennlegenes diskusjonsforum (EYR). Svarene tydet på at det ikke var en
utbredt praksis fordi legekontorene i stor grad har elektroniske systemer der

Figur 4 Placebo kontroll, sammenligning av ulike grupper som ikke er berørt av reformen
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man registrerer konsultasjoner.3 Noen oppga imidlertid at det kunne fore-
komme en viss underrapportering hvis pasienten måtte betale egenandeler.
For eksempel når en pasient er innom legekontoret med et raskt spørsmål,
når legen tror pasienten ikke kan betale, eller når foreldre har en konsulta-
sjon der de har med barn og tar opp sine egne og barnas helseproblemer i
en og samme konsultasjon. Da man fjernet egenandelen, kunne legene muli-
gens i noe større grad velge å registrere disse hendelsene som egne konsulta-
sjoner. Selv om dette ifølge legene ikke synes å være en utbredt praksis, kan
det ha bidratt til den endringen man observerer i de registrerte tallene da man
fjernet egenandelen. Det viser at man bør være noe varsom med å tolke hele
den målte effekten som et utslag av at flere pasienter oppsøkte legen når de
slapp å betale egenandel. Samtidig er effektene så store at selv om det skulle
forekomme en viss underrapportering, er det sannsynlig at også økonomiske
hensyn har hatt en effekt. For eksempel var den direkte virkningen av egen-
andeler enda større i RAND-studien enn det vi finner i de norske tallene.
Erfaringer med mindre endringer i egenandelene (5 dollar, 10 euro) enn den
norske endringen (130 kroner), førte også til endringer i legebesøk på nesten
10 prosent.

Mulige endringer i rapporteringsrutiner er en av mange mulige ting som
kan påvirke antall registrerte konsultasjoner. For eksempel viser det seg at
mange av de unge årsklassene hadde spesielt store økninger i antall legebesøk
i 2011. Dette kan skyldes en læringseffekt fordi man gradvis ble klar over at
egenandelen var fjernet, men økningen i 2011 var stor også i noen av de andre
årskullene som ikke var berørt av endringen (se Tabell 3). Tabellen avslører
også et noe utypisk fall i antall legebesøk i 2013. I tillegg til tilfeldige varia-
sjoner, er det er mange mulige forklaringer på disse fenomenene. Organisato-
riske og administrative endringer vil påvirke både antall legebesøk og måten
det føres på i statistikken. For eksempel er det trender i tallene for legebesøk
som skyldes overgangen fra papirbasert rapportering til elektronisk rappor-
tering.

Det er imidlertid ingen grunn til å tro at slike trender skulle berøre en
aldersklasse betydelig mer enn andre nærliggende aldersklasser. Dette er en av
forutsetningene for å kunne bruke 8 til 11 åringer som kontrollgruppe. Det er
derfor viktig å vurdere om andre spesielle hendelser, som ikke er inkludert i
modellen, heller ikke påvirket aldersgruppene forskjellig. En mulig hendelse
er svineinfluensaen som påvirket antall legebesøk i 2009. Slike hendelser vil
skape problemer for presisjonen i estimatene, men så lenge det ikke er noen
systematiske forskjeller i hvor mye hendelsene påvirker aldersgrupper som er
nesten like, vil det ikke skape skjeve resultater. Det er imidlertid en hendelse
som kan ha påvirket de som var 16 år og eldre i 2010 og påfølgende år. I juni
2010 ble det innført automatisk frikort for egenandel når man hadde nådd
taket for det man skulle betale selv, noe som førte til at flere fikk frikort.
Dette kan ha ført til at flere i denne aldersgruppen benyttet seg av flere lege-

3. Lege og stipendiat Kristian Amundsen Østby ga oss mye innsikt i disse mekanismene.
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besøk.4 Fordi det er en systematisk skjevhet i hvordan dette har påvirket
antall legebesøk så legger vi mest vekt på sammenligningen med 8–11 årin-
gene og mindre på sammenligninger hvor aldersgruppene 16 år og over er
brukt som kontrollgruppe.

Tabell 3 Endring i antall legebesøk per innbygger i ulike aldersgrupper

Kvinner Menn

Alder 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
8 0,1 % –1,6 % 12,0 % –4,1 % 0,1 % 1,7 % –1,3 % 11,7 % –3,5 % –2,6 %
9 2,3 % –3,8 % 11,8 % –1,1 % –1,7 % 6,8 % –5,4 % 12,5 % –2,7 % –0,3 %
10 5,5 % –0,9 % 9,1 % –1,6 % 0,5 % 8,6 % –1,5 % 9,0 % –2,1 % 0,6 %
11 0,8 % 4,0 % 9,4 % –3,5 % –0,2 % 1,3 % 1,9 % 9,6 % –1,5 % –1,3 %
12 1,1 % 14,9 % 11,1 % 0,0 % –0,4 % 4,3 % 11,3 % 14,4 % –1,6 % –3,3 %
13 3,1 % 13,7 % 8,5 % 0,7 % 2,2 % 5,3 % 11,3 % 7,7 % 1,6 % –1,1 %
14 3,8 % 15,6 % 7,8 % –0,9 % 3,5 % 6,4 % 12,2 % 7,0 % 0,3 % –0,2 %
15 0,2 % 15,1 % 10,9 % –0,2 % –1,4 % 6,8 % 13,2 % 9,5 % 0,7 % –5,2 %
16 0,7 % 3,8 % 7,7 % 0,4 % 0,0 % 5,5 % 1,8 % 8,1 % 0,9 % –2,5 %
17 –0,8 % 4,8 % 3,3 % 2,6 % 0,4 % 4,9 % 2,2 % 4,8 % 0,9 % –1,4 %
18 –1,5 % 1,5 % 5,4 % 1,2 % 0,0 % –1,3 % 0,7 % 3,0 % 2,1 % –1,8 %

Metoden som er brukt antar at reformen ikke påvirker besøkene til kontroll-
gruppen (som aldri må betale noe) og de som er berørt (som alltid må betale).
Det er grunnlaget for at vi kan bruke dem som sammenligningsgrunnlag:
At de ikke er berørt av reformen. Et mulig problem er at reformen kanskje
kan berøre disse aldersgruppene indirekte. For eksempel ved at elleveåringer
i 2009 kan ha litt flere besøk enn elleveåringer i 2010 fordi man i 2009 tenkte
at «vi må gå nå mens det er gratis». Sekstenåringer i 2011 kan ha litt færre
enn sekstenåringer i 2010 fordi de tok ut så mange besøk som mulig i 2010
da de var femten og det var gratis. Dermed ser vi at reformen i teorien kan
påvirke antall besøk i de andre aldersgruppene, spesielt de som er nærme de
aldersgruppene som er berørt av reformen, dvs. tolv og femtenåringer. I noen
tilfeller er slike mekanismer viktige, men i dette tilfelle viser det seg at de har
liten betydning for resultatene. Når man tar bort elleveåringene fra kontroll-
gruppen, gir det ingen endring av hovedresultatet.

En siste faktor som kan komplisere konklusjonen, er om man betrakter
antall legebesøk som et nullsumspill der økningen i en gruppe fører til en
reduksjon i en annen gruppe: At legene tok imot færre besøk av elleveåringer
når pågangen fra tolvåringer ble større. Det blir da feil å anta at man har
en metode som sammenligner utviklingen blant dem som er berørt fordi de
antatt uberørte i virkeligheten er påvirket av reformens ringvirkninger. Dette
kan i noen tilfeller være en viktig mekanisme, men tallene antyder at lege-
besøk ikke er et nullsumspill. Antall totale legebesøk gikk opp i 2010 (3,8
prosent). Selv om det kan være visse nedjusteringer i noen aldersgrupper

4. Takk til Geir Godager som nevnte automatisk frikort som en mulig faktor.
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etter en slik reform, er det uansett interessant at egenandelen førte til en ny
fordeling av legebesøk mellom aldersgruppene. En annen variant av nullsum-
problemet, kan være at bortfallet av egenandeler øker bruk av legetjenester,
men reduserer bruken av andre helsetjenester, som besøk på helsestasjoner
for ungdom. Det er en mulighet vi ikke kan undersøke med de data vi har
tilgjengelig, men selv om man mener at det totale antallet kontakter med lege-
tjenesten ikke er endret, viser resultatene at fordelingen har dreiet mot flere
besøk hos fastlegen etter reformen.

KONKLUSJON: FOR ELLER MOT EGENANDELER?

På hvilken måte påvirker resultatene argumentet for og mot egenandeler? At
man får en økning i antall legebesøk etter å ha fjernet egenandelen, kan tolkes
på flere måter. Tilhengere av egenandeler vil si at økningen viser at det var
viktig å fjerne egenandelen fordi den hindret mange i å søke hjelp. Ettersom
økningen var størst for 15 år gamle jenter, kan man si at reformen var skred-
dersydd for den gruppen som var mest sårbar. Motstanderne vil kunne si at
økningen tyder på at reformen hadde en høy kostnad og at økningen også
indikerer et mulig overforbruk av et gode når det blir gratis. Målet med denne
studien var å kvantifisere og beskrive effekten reformen har hatt på det totale
antallet legebesøk for de berørte aldersgruppene. For å kunne si noe mer om
økningen er bra eller dårlig trengs det videre studier om hvilke implikasjoner
dette har hatt for 12 til 15 åringer. Med andre data kunne man undersøkt om
reformen førte til at flere gikk til fastlegen minst en gang eller om de som
allerede går til fastlegen går oftere. I tillegg vil videre studier kunne evaluere
økningen i fastlegebesøk mot eventuelle helsegevinster. Førte økningen til at
ungdom ble friskere? Funnet i denne studien har dermed ingen klar poli-
tisk implikasjon, men den faglige konklusjonen er klar: Egenandeler påvirker
antall legebesøk blant ungdom.
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