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Folk, der ryger, sætter indirekte en lav pris på deres liv, men det kan nu 
diskuteres, om det er en frivillig risiko, man påtager sig, når man bevæger sig 
ud på de danske landeveje. Det er jo nødvendigt for hovedparten af 
befolkningen for at komme på arbejde, skriver kronikøren 

Mange vil mene, at et liv er uvurderligt, og såfremt der skal sættes en pris på et liv, 
må man ikke gøre forskel på folk. Det kan der være noget rigtigt i set fra en etisk 
synsvinkel, men ikke desto mindre sættes der direkte og indirekte vidt forskellig pris 
på et liv, når der foretages investeringer, der reducerer dødeligheden og dermed 
redder liv.  

Det er åbenbart, at investeringer i sundhedssektoren foretages for at redde 
liv/mindske dødeligheden, men også investeringer inden for miljø (drikkevand, 
luftforurening) og trafik mv. påvirker naturligvis dødeligheden. Nu gælder det 
generelt, at i valget mellem forskellige investeringsmuligheder må man tilstræbe at 
"få mest for pengene". Sagt på anden måde skal pengene placeres, hvor det er 
billigst at redde et liv. Vi antager her, at der er taget hensyn til andre fordele og 
ulemper ved en investering end de, der påvirker dødeligheden. Prisen på et liv 
findes bl.a. gennem undersøgelser, der viser, hvad man er villig til at betale for at 
reducere sandsynligheden for at dø i løbet af en periode. Undersøgelser i USA i 
1980'erne nåede frem til en pris på et liv på ca. 25 mio. kr., dog med stor variation 
fra undersøgelse til undersøgelse.  

Risikoreducerende investeringer burde dermed foretages i USA, hvis de kostede 
mindre end 25 mio. kr. pr. reddet liv. Det var langt fra tilfældet. I virkeligheden viste 
risikoreducerende investeringer en variation i prisen på et liv i 1980'erne fra ca. 1 
mio. kr. til godt en ½ mia. kr. Investeringer i sikkerhedsseler var en billig måde at 
redde liv på, mens investeringer inden for bl.a. miljø forudsatte en meget høj pris på 
et liv, hvis de skulle være rentable.  

Det er typisk, at der inden for miljøområdet fastlægges nogle grænseværdier, som 
ikke må overskrides. Om disse grænseværdier er fornuftige set ud fra en økonomisk 
synsvinkel, er enten slet ikke undersøgt eller baseret på meget mangelfulde 
undersøgelser. Et dansk eksempel er på sin plads her. Miljøhysteriet gået for vidt, 
var overskriften på en artikel i JP i foråret. Ifølge artiklen skal der anvendes ½ mia. 
kr. på at fjerne tjærerester fra en stor del af haverne i det idylliske Skagen, fordi 
grænseværdien for tjære i jorden er overskredet. At fjerne tjæreresterne betegnes af 
både de berørte indbyggere, embedsmænd samt visse politikere som vanvid, da 
tjæren hverken truer grundvandet eller beboernes helbred. Man skal spise to kg af 
jorden i Skagen for at indtage samme mængde tjære, som findes i to pakker 
cigaretter. Der er næppe tvivl om, at ½ mia. kr. kan anvendes langt bedre på anden 
vis, hvis formålet er at højne sundhedstilstanden. "Tjæresagen" er et godt eksempel 
på, at man indirekte sætter en meget høj pris på et liv. Sandsynligheden for, at 
nogen skulle blive syg eller dø af tjærejorden er ganske givet meget lille. 
Drivhuseffekten er et eksempel på, at prisen på et liv ikke alene indgår direkte i 
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beregningerne, men også har stor betydning for resultatet. Drivhuseffekten, der bl.a. 
fremkommer som følge af højere C0{-2} i atmosfæren, resulterer som bekendt i en 
højere temperatur, hvilket antages at medføre flere sygdomme og dødsfald. To 
kendte drivhusforskere er nået frem til en årlig omkostning i forbindelse med 
dødsfald/sygdomme i USA som følge af drivhuseffekten på 80 mia. kr. henholdsvis 
300 mia. kr., og den væsentligste forklaring på forskellen hos de to forskere er, at 
den ene sætter prisen på et liv over dobbelt så højt som den anden. At prisen på et 
liv i denne sammenhæng har stor betydning er åbenbar, idet dødsfald/sygdomme 
udgør over halvdelen af de omkostninger, som drivhuseffekten skulle indebære.  

De fleste dødsfald som følge af drivhuseffekten forventes imidlertid at finde sted i 
ulandene. Hvad er prisen på et liv her? Anlægges en etisk synsvinkel, er indbyggere 
i ulande og ulande lige meget værd, men det er de ikke set fra en økonomisk 
synsvinkel. Folk i de vestlige lande er villige til og har råd til at betale mere for at 
reducere dødssandsynligheden end folk i ulandene. Man ser da også, at prisen på 
et liv i drivhusberegningerne typisk gøres afhængig af et lands indkomstniveau. Fx 
varierer prisen på et liv fra knap 2 mio. kr. i de fattigste ulande til godt 20 mio. kr. i de 
rigeste ilande hos en forsker i drivhuseffekten. Investeringer i at lægge en bremse 
på drivhuseffekten kommer især de fremtidige generationer i ulandene til gode. En 
pris på knap 2 mio. kr. for at redde en fremtidig ulandsborger er ganske givet en høj 
pris sammenlignet med, hvad det ville koste at redde et liv i dag i de fattigste ulande 
ved fx at investere i bedre drikkevandsforsyninger. Det er vel ikke etisk korrekt at 
sætte en høj pris på en fremtidig ulandsborger og indirekte en meget lav pris på en 
nuværende ulandsborger?  

Herhjemme har der været en del debat om vores drikkevand og bl.a. pesticider har 
været i søgelyset som en trussel mod vores drikkevandsreservoirer. Et udvalg har 
beregnet, at en udfasning af pesticider vil koste mellem 10 og 30 mia. kr. om året, 
hvilket svarer til 1/3 henholdsvis samtlige omkostninger på landets sygehuse. Mindre 
doser af pesticider er næppe en større trussel mod vores helbred, så en total 
udfasning af pesticider vil i realiteten være ensbetydende med indirekte at sætte en 
meget høj pris på et liv.  

Prisen på et liv på sygehusene er ganske givet relativ lav. Sagt på anden måde er 
det formentlig relativ billigt at øge den gennemsnitlige levetid ved at investere mere i 
sundhedssektoren, og det er vel også uetisk at indplacere kræftsyge patienter på en 
længere venteliste. Investeringer i trafiksikkerhed fremhæves som regel også som 
relativ givtige, når det drejer sig om at redde liv. Ifølge Dansk økonomi forår 1996 er 
der samfundsøkonomiske omkostninger i forbindelse med dræbte i trafikken på 1,7 
mio. kr. Dette tal inkluderer ikke tab af velfærd, så Vejdirektoratet tillægger 
omkostninger på 200 pct., altså anvender man en pris på et liv på 5,1 mio. kr., når 
man laver beregninger over fordelagtigheden ved trafikinvesteringer. Tages der 
udgangspunkt i folks betalingsvilje for at reducere risikoen for at blive dræbt, er et liv 
estimeret til 13,6 mio. kr.  

Nord for Århus blev en planlagt motorvej af besparelsesmæssige grunde til en 
motortrafikvej, der er langt farligere for trafikanterne end en motorvej. Denne 
besparelse er resulteret i en del ulykker/dødsfald siden, så besparelsen vil med tiden 
med stor sikkerhed svare til, at man har sat en relativ lav pris på et liv. Man er altså 
så at sige ikke så meget værd, hvis man bliver dræbt på landevejene! Det er 
egentlig lidt paradoksalt, idet trafikuheld i betydelig grad involverer børn og unge 
med mange leveår tilbage.  

Det er straks en anden sag, såfremt man benytter fly eller tog. Selvom der dræbes 
folk ved flyulykker, er det få i forhold til transportomfanget. Der anvendes nemlig 
betydelige midler til at sikre sikkerheden i luften. Det gælder også for 
togsikkerheden. F.eks. påtænkes en milliardinvestering i et ATC sikkerhedssystem 
på de danske jernbaner. Der bliver dræbt ganske få ved togulykker, og det er 
tvivlsomt, om dette system overhovedet vil redde liv, så der er næppe tvivl om, at de 
samme penge ville kunne spare flere liv på landevejene.  

Der er altså meget stor forskel på, hvad et liv sættes til direkte eller indirekte, når der 
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foretages risikoreducerende investeringer. Der er ikke en overordnet instans, der 
sikrer, at prisen på et liv bliver ens ved alle risikoreducerende investeringer, og at 
prisen på et liv bliver i overensstemmelse med, hvad folk ønsker at betale for at 
reducere dødsrisikoen. Miljøinvesteringer forudsætter normalt en høj pris, mens 
investeringer i trafiksikkerhed på vejene kun kræver en forholdsvis lav pris for at 
være rentable.  

Graden af frivillighed har været fremhævet som en forklaring på forskelle i prisen på 
et liv. Udsætter man sig selv frivilligt for en sundhedsrisiko, f.eks. ved at ryge, sættes 
prisen på et liv lav, mens prisen skal være høj, hvis man ufrivilligt udsættes for 
risikoen, f.eks. luftforurening. Det kan der naturligvis være noget om. Folk, der ryger, 
sætter indirekte en lav pris på deres liv, men det kan nu diskuteres, om det er en 
frivillig risiko, man påtager sig, når man bevæger sig ud på de danske landeveje. Det 
er jo nødvendigt for hovedparten af befolkningen for at komme på arbejde. 
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