
Oppgave 1 
I en del land kan innbyggerne velge mellom flere helseforsikringsselskap. Typiske spørsmål 
økonomer er opptatt av er følgende: 1. Hvordan bør helseforsikringskontrakter utformes? 2. 
Hvordan ser faktiske helseforsikringskontrakter ut, og hvorfor har de den formen de har?  
 
a) Se på figur 2.1 i Hendrikse (s. 14). Hva slags type analyse forutsetter spm 1. og 2.?  
Helseforsikring blir ofte analysert ved hjelp av prinsipal-agentmodeller. Hvilke spillere er 
viktige i et helseforsikringsmarked? Hva er atferds- og rasjonalitetsforutsetningene i prinsipal-
agentmodeller? 
 
b) Anta at det er to typer aktører: forsikringsselskaper og innbyggerne i økonomien. Ett 
forsikringsselskap og en innbygger inngår en kontrakt om at selskapet dekker helseutgiftene 
dersom personen blir sjuk. Hvem er agent og hvem er prinsipal?  
 
c) Hva slags type informasjonsproblem har vi i følgende tilfeller (i – v)? 

- Er informasjonen symmetrisk fordelt?  
- I de tilfeller der det er informasjonsasymmetri, er det et skjult handling eller skjulte 

egenskaper?  
 

i) Sannsynligheten for å bli sjuk er genetisk bestemt. Fra forskning vet en at 
halvparten av befolkningen har sannsynlighet 0.2 for å bli sjuke, mens den andre 
halvparten har sannsynlighet 0.6. Den enkelt kjenner ikke egen sannsynlighet, og 
det er ikke mulig å bringe slik informasjon til veie. 
 

ii) Som i), men alle innbyggerne (men ikke forsikringsselskapene) kan kostnadsfritt 
undersøke om en er genetisk disponert (har høyere sannsynlighet) for å få en 
sjukdom.  

 
iii) Som ii), men trening og godt kosthold kan redusere sannsynligheten for å bli sjuk 

med 0.1 (uansett graden av sjukdomsdisposisjon en person har i utgangspunktet). 
Det er fullt mulig å dokumentere hva en spiser og hvor mye en trener.  

 
iv) Som iii), men det er ikke mulig å dokumentere eget kosthold og trening. 

 
v) Som iv), men alle har i utgangspunktet samme sannsynlighet (dvs. samme 

eksogene sannsynlighet) for å bli sjuk.  
 
 
d) For en rekke sjukdommer er det nå relativt enkelt å undersøke om en er genetisk disponert 
for å bli sjuk. Bør forsikringsselskapene få tilgang til slik informasjon?  
 
 



Oppgave 2 (del av eksamensoppgave vår 2004) 
 
 

 
 
 
Figuren illustrerer en modell som er kjent fra pensum.  Du blir bedt om å forklare fire 
begreper, helst både generelt og i tilknytning til denne spesielle modellen.  Det er ikke 
nødvendig å forklare alle detaljer i figuren, bare de som er relevante i forklaringen av de fire 
begrepene. 
 
(a)  Skjult atferd (hidden action) og konsekvensene av dette 
(b)  Risikoaversjon (risk aversion) og konsekvensene av dette 
(c)  Deltakerbetingelse (participation constraint) 
(d)  Insentivforenlighetsbetingelse (incentive compatibility constraint) 
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