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Øget uddannelse giver  
danskerne et bedre helbred  
 

Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en 

god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden ligeledes forbedret 

med en uddannelse. Både målt på medicinforbrug og restlevetid, er der således en klar sam-

menhæng mellem uddannelse og helbred. Den forventede levetid for ufaglærte mænd, er så-

ledes næsten 4 år kortere end mænd med videregående uddannelser. Når man måler på me-

dicinforbrug over et helt liv, er forbruget 25-35 procent større for ufaglærte end for personer 

med en uddannelse. 

af chefanalytiker Jonas Schytz Juul  

og privatøkonom Mie Dalskov Pihl                                                                                    14. februar 2011 

Analysens hovedkonklusioner 

• Uddannelse giver positive effekter på løn og beskæftigelsen. Uddannede uanset uddan-
nelse, har ca. 10 år mere på arbejdsmarkedet i gennemsnit end ufaglærte.  

 
• Uddannelse kan ligeledes ses på helbred. Når man måler på medicinforbrug over et helt 

liv, er forbruget 25-35 procent større for ufaglærte end for personer med en uddannelse. 
Tager man højde for forskellen i sammensætningen af uddannelsesgrupperne, er medi-
cinforbruget ca. 20 procent større for ufaglærte sammenlignet med personer med ud-
dannelse  
 

• Når man måler den forventede levetid for ufaglærte mænd, viser det sig, at de lever næ-
sten 4 år kortere end mænd med videregående uddannelser. Sundhedstilstanden er altså 
dårligere for ufaglærte end uddannede, uanset om man ser på medicinforbrug eller på 
levetider. 
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Uddannelse giver mere i løn og et længere arbejdsliv 

Uddannelse er en meget sikker vej til øget velstand. Ikke kun for den enkelte, men ligeledes for sam-

fundet. Uddannelse giver bedre arbejdsmarkedstilknytning og højere lønninger.  

 

Med en uddannelse får man et mere stabilt arbejdsliv til en højere løn, hvilket er til gavn for både den 

enkelte og samfundet i helhed.     

 

Som det fremgår af tabel 1, har uddannelse positive effekter på løn og beskæftigelse. En ufaglært kan i 

gennemsnit se frem til en disponibel indkomst på 9,3 millioner kroner, hvor en person med en lang vi-

deregående uddannelse kan se frem til 17,6 millioner kroner i gennemsnit.  

 

Uddannelse kan ligeledes aflæses på længden af et arbejdsliv. Når man måler på længden af et ar-

bejdsliv, er det også de ufaglærte, der er placeret i bunden. En ufaglært har således i gennemsnit 26,9 

år på arbejdsmarkedet, hvor en person med en kort videregående uddannelse topper med hele 37,6 år. 

Dette fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1. Livsindkomst og antal års beskæftigelse fordelt på uddannelse 

  
Disponibel livsindkomst 

(18-80 år) 

Livsværditilvækst 

(18-80 år) 
Arbejdsliv (18-80 år) 

  Mio. kr. Antal år 

Ufaglærte 9,3 9,2 26,9 

Erhvervsuddannede 11 12,8 37,1 

Kort videregående uddannelse 11,8 13,7 37,6 

Mellemlang videregående uddannelse 13 14,7 36,1 

Lang videregående uddannelse 17,6 22 36,9 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets Lovmodelregister (2008) og kørsler i STATA.  

 

Uddannelse giver bedre helbred 

I den økonomiske litteratur har man i flere årtier peget på, at uddannelse ikke kun har positive effekter 

på løn og beskæftigelse. Der er efterhånden blevet forsket i mange eksempler på ikke-økonomiske ef-

fekter af uddannelse, som f.eks. at uddannelse har positiv indflydelse på den enkeltes helbred. 

 

Der er mange måder, hvorpå den enkeltes helbred kan måles. I Lovmodellens registerdata er det mu-

ligt at udtrække det årlige træk på sygesikringsydelser, det vil sige, hvad et besøg hos egen læge, spe-

ciallæge og tandlæge mv. koster. Det er ligeledes muligt at finde det årlige medicinforbrug pr. dansker. 

 

Disse to mål er i det følgende brugt til at beregne forbruget af sygesikringsydelser og medicin gennem 

livet for de forskellige uddannelser. Uddannelsesgevinsten målt på helbredet er fundet som forskellen 

mellem sundhedsudgifterne for de uddannede og kontrolgruppen.  
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Figur 1 og 2 viser sygesikringsforbruget og medicinforbrug for de forskellige uddannelser sammenlignet 

med kontrolgrupperne.  

 

I gennemsnit har ufaglærte et forbrug af sygesikringsydelser på 82.400 kr. over livet, mens personer 

med en kompetencegivende uddannelse typisk har et noget lavere forbrug.  

 

Når der kontrolleres for baggrundsfaktorer, har uddannede i gennemsnit et mindre træk på sygesik-

ringsydelser på mellem 1.000 og 8.000 kr. Størst er sundhedsbesparelsen for personer med lang vide-

regående uddannelse, der har et forbrug på 10 procent under kontrolgruppens.  

 

Figur 1. Forbrug af sygesikringsydelser 

 
 

Anm.: Figuren viser det samlede forbrug af sygesikringsydelser fra 18-65 år. 
Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets Lovmodelregister (2008) og kørsler i STATA. 

 

I virkeligheden kunne man vente endnu større effekter. Grunden til, at der ikke er større sundhedsbe-

sparelser målt på sygesikringsydelserne, er bl.a., at man her ser på gennemsnittet inden for mange for-

skellige uddannelser, og der kan være stor spredning inden for de forskellige uddannelser, således at 

det på gennemsnittet måske ikke ser ud til, at uddannelse betyder så meget.  

 

For SOSU-assistenter er der eksempelvis ikke den store besparelse, mens der for mekanikere er stor 

forskel på sundhedstrækket mellem uddannede og ikke-uddannede.  

 

Figur 2 viser uddannelseseffekterne for helbred målt på medicinforbruget. Det ses, at effekterne her er 

langt større. For alle fire uddannelsesgrupper er der tale om gevinster på omkring 20.000 kr. i lavere 

medicinforbrug gennem livet, svarende til 20-25 procent. Igen skal det bemærkes, at der er meget stor 

spredning mellem uddannelsesgrupperne i forbrug og effekter.  
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Figur 2. Forbrug af medicin 

 

Anm.: Figuren viser det samlede forbrug af medicin fra 18-65 år. 
Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets Lovmodelregister (2008) og kørsler i STATA. 

 

Ufaglærte bruger markant mere medicin 

I tabel 2 er træk på sundhedsydelser vist. Som det fremgår af tabellen så er medicinforbruget målt over 

et helt liv er 25-35 pct. større for ufaglærte end for personer med en uddannelse. Tager man højde for 

forskellen i sammensætningen af uddannelsesgrupperne, er medicinforbruget ca. 20 pct. større for 

ufaglærte, sammenlignet med personer med uddannelse.  

 

Tabel 2. Træk på sundhedsydelser for uddannelsesgrupper  

 Samlet forbrug, 

uddannede 

Samlet forbrug, 

kontrolgruppe 

Merforbrug hos kontrolgruppen 

 1.000 kr.  1.000 kr.  1.000 kr.  Pct. 

Sygesikringsydelser     

Ufaglærte 82,4 - - - 

Erhvervsuddannede 79,3 80,4 1,1 1,3 

Korte videregående uddannelser 76,2 77,4 1,2 1,6 

Mellemlange videregående uddannelser 86,3 88,0 1,7 1,9 

Lange videregående uddannelser 73,1 80,8 7,7 9,6 

Medicinforbrug     

Ufaglærte 101,1 - - - 

Erhvervsuddannede 76,0 95,0 19,0 20,0 

Korte videregående uddannelser 67,9 89,1 21,2 23,8 

Mellemlange videregående uddannelser 73,1 94,7 21,6 22,8 

Lange videregående uddannelser 65,6 87,5 22,0 25,1 

Anm: Tabellen viser det samlede træk på sundhedsydelser ved de forskellige uddannelser fra 18 til 65 år. 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets Lovmodelregister (2008) og kørsler i STATA.  
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Uddannelse giver et længere liv 

Oveni, at ufaglærte har et højere medicinforbrug, så er den forventede levetid for ufaglærte mænd næ-

sten 4 år kortere end for mænd med videregående uddannelser. For kvinder er forskellen på levetiden 

mellem ufaglærte kvinder og kvinder med videregående uddannelse godt 2½ år.  

 

I 2009 er restlevetiden for 30-årige ufaglærte mænd 45,2 år, mens restlevetiden er 49,1 år for 30-

årige mænd med en videregående uddannelse. Der er således en levetidsforskel på 3,9 år mellem de to 

uddannelsesgrupper. Det fremgår af tabel 3, der viser den forventede restlevetid for 30-årige fordelt 

på uddannelsesgrupper. 

 

Tabel 3. Forventet restlevetid for 30-årige opdelt på uddannelsesgrupper 

  Mænd Kvinder 

    År     År   

Ufaglært   45,2     49,8   

Gymnasier   47,7     51   

Faglært   47,6     51,7   

Videregående   49,1     52,3   

Forskel mellem ufaglært og videregående 3,9     2,6   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Sundhedstilstanden er altså dårligere for ufaglærte end uddannede, uanset om man ser på medicinfor-

brug eller på levetider. 

 

 

 

 


