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Ινφερρεδ ϖσ στατεδ αττριβυτε νον−αττενδανχε
ιν χηοιχε εξπεριmεντσ: Α στυδψ οφ δοχτορσ�

πρεσχριπτιον βεηαϖιουρ

Αρνε Ρισα Ηολεψ ϑυλιε Ριισε Κολσταδζ

Dορτε Γψρδ−Ηανσενξ

Αβστραχτ

Ιτ ισ ινχρεασινγλψ ρεχογνισεδ τηατ ρεσπονδεντσ το χηοιχε εξπεριmεντσ
εmπλοψ ηευριστιχσ συχη ασ αττριβυτε νον−αττενδανχε (ΑΝΑ) το σιmπλιφψ
τηε χηοιχε τασκσ. Τηισ παπερ δεϖελοπσ αν εχονοmετριχ mοδελ ωηιχη
ινχορπορατεσ πρεφερενχε ηετερογενειτψ αmονγ ρεσπονδεντσ ωιτη δι¤ερ−
εντ αττριβυτε προχεσσινγ στρατεγιεσ ανδ αλλοωσ τηε ΑΝΑ προβαβιλιτιεσ
το δεπενδ ον τηε ρεσπονδεντσ� στατεδ νον−αττενδανχε. Wε �νδ εϖι−
δενχε τηατ στατεδ ΑΝΑ ισ α υσεφυλ ινδιχατορ οφ τηε πρεϖαλενχε οφ νον−
αττενδανχε ιν τηε δατα. Χοντραρψ το πρεϖιουσ παπερσ ιν τηε λιτερατυρε
ωε �νδ τηατ ωιλλινγνεσσ το παψ εστιmατεσ δεριϖεδ φροm mοδελσ ωηιχη
αχχουντ φορ ΑΝΑ αρε σιmιλαρ το τηε στανδαρδ λογιτ εστιmατεσ.
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1 Ιντροδυχτιον

Οϖερ τηε παστ δεχαδεσ τηε Dισχρετε Χηοιχε Εξπεριmεντ (DΧΕ) ηασ βεχοmε α

ποπυλαρ τοολ φορ νον−mαρκετ ϖαλυατιον ιν σεϖεραλ �ελδσ οφ αππλιεδ εχονοmιχσ.

Τηε mετηοδολογψ βεηινδ χηοιχε εξπεριmεντσ ισ ραπιδλψ εϖολϖινγ ανδ συβσταν−

τιαλ προγρεσσ ηασ βεεν mαδε ιν ρεχεντ ψεαρσ ιν τερmσ οφ βοτη εξπεριmενταλ

δεσιγν ανδ δατα αναλψσισ. Ασ παρτ οφ τηεσε δεϖελοπmεντσ mυχη ε¤ορτ ηασ βεεν

δεϖοτεδ το στυδψινγ τηε υσε οφ ηευριστιχσ, ορ σιmπλι�εδ δεχισιον ρυλεσ, αmονγ

ρεσπονδεντσ το χηοιχε εξπεριmεντσ (σεε Ηενσηερ, 2010, φορ α ρεϖιεω). Ονε

οφ τηε ηευριστιχσ τηατ ηασ βεεν ιδεντι�εδ ιν τηε λιτερατυρε ισ τηε τενδενχψ το

ιγνορε ονε ορ mορε οφ τηε αττριβυτεσ ιν τηε εξπεριmεντ, α πηενοmενον τηατ

ηασ βεεν λαβελλεδ αττριβυτε νον−αττενδανχε (ΑΝΑ). Φολλοωινγ τηε ιmπορταντ

χοντριβυτιον βψ Ηενσηερ ετ αλ. (2005) σεϖεραλ παπερσ ηαϖε φουνδ εϖιδενχε οφ

ΑΝΑ ιν α ϖαριετψ οφ �ελδσ ινχλυδινγ τρανσπορτατιον (Ηενσηερ, 2006; Ηενσηερ

ανδ Γρεενε, 2010), ενϖιρονmεντ (Χαmπβελλ ετ αλ., 2008; Χαρλσσον ετ αλ., 2010)

ανδ ηεαλτη (Ρψαν ετ αλ., 2009; Ηολε 2011α). Τηερε ισ αλσο α γροωινγ στοχκ οφ

εϖιδενχε συγγεστινγ τηατ αττριβυτε νον−αττενδανχε mαψ λεαδ το βιασεδ χοε′−

χιεντ εστιmατεσ, ανδ ηενχε βιασεδ εστιmατεσ οφ ωιλλινγνεσσ το παψ, ιφ ιτ ισ νοτ

τακεν αχχουντ οφ ατ τηε δατα αναλψσισ σταγε.

ςαριουσ mετηοδσ ηαϖε βεεν προποσεδ ιν τηε λιτερατυρε φορ ιδεντιφψινγ ατ−

τριβυτε νον−αττενδανχε. Ονε αππροαχη ισ το ασκ τηε ρεσπονδεντσ διρεχτλψ

ωηετηερ τηεψ ιγνορεδ ανψ οφ τηε αττριβυτεσ ωηεν mακινγ τηειρ χηοιχεσ ανδ ιφ

σο, ωηιχη αττριβυτεσ (�Στατεδ ΑΝΑ�). Τηισ χαν ειτηερ βε δονε αφτερ τηε χηοιχε

εξπεριmεντ ηασ βεεν χοmπλετεδ, ορ αφτερ εαχη ινδιϖιδυαλ χηοιχε το αλλοω φορ

τηε φαχτ τηατ τηε αττριβυτε προχεσσινγ ρυλε mαψ χηανγε οϖερ τηε χηοιχε σε−

θυενχε (Σχαρπα ετ αλ., 2010)1. Ανοτηερ αππροαχη ισ το υσε αν εχονοmετριχ

mοδελ ωηιχη mακεσ ιτ ποσσιβλε το εστιmατε τηε προβαβιλιτψ οφ αττριβυτε νον−

αττενδανχε ωιτηουτ τηε υσε οφ συππλεmενταρψ δατα (�Ινφερρεδ ΑΝΑ�). Τηε

τψπε οφ mοδελ υσεδ ηασ τψπιχαλλψ βεεν α φορm οφ λατεντ χλασσ mοδελ, ωηερε

τηε χλασσεσ ρεπρεσεντ δι¤ερεντ αττριβυτε προχεσσινγ στρατεγιεσ (Σχαρπα ετ αλ.,

2009; Ηενσηερ ανδ Γρεενε, 2010; Χαmπβελλ ετ αλ., 2011).2

1 Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ ασκινγ αφτερ εαχη χηοιχε χουλδ ιτσελφ χηανγε τηε προχεσσινγ
ρυλε.

2Α τηιρδ αππροαχη ωηιχη ισ νοτ πυρσυεδ ιν τηισ παπερ ισ το υσε α θυαλιτατιϖε �τηινκ αλουδ�
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Τηε στατεδ ΑΝΑ αππροαχη ηασ βεεν χριτιχισεδ ον τηε γρουνδσ τηατ ρεσπον−

δεντσ mαψ νοτ βε φυλλψ αωαρε οφ τηε αττριβυτε προχεσσινγ ρυλε τηεψ αππλιεδ

ωηεν mακινγ τηειρ χηοιχεσ, ωηιχη ωουλδ ιmπλψ σοmε δεγρεε οφ mισρεπορτ−

ινγ. Χαmβελλ ανδ Λοριmερ (2009) ανδ Ηεσσ ανδ Ηενσηερ (2010) ηαϖε φουνδ

τηατ ωηεν αττριβυτε χοε′χιεντσ αρε εστιmατεδ σεπαρατελψ φορ σελφ−ρεπορτεδ �ατ−

τενδερσ� ανδ �νον−αττενδερσ� τηε χοε′χιεντσ φορ τηε λαττερ γρουπ τενδ το βε

σιγνι�χαντλψ δι¤ερεντ φροm ζερο. Μοδελσ ιν ωηιχη τηε χοε′χιεντσ αρε φορχεδ

το εθυαλ ζερο φορ τηε �νον−αττενδερσ�, α χοmmον αππροαχη ιν τηε εαρλψ λιτ−

ερατυρε ον ΑΝΑ, αρε τηερεφορε λικελψ το βε mισ−σπεχι�εδ. Μορεοϖερ, ιτ ισ

ποτεντιαλλψ προβλεmατιχ το ινχλυδε τηε στατεδ ΑΝΑ ϖαριαβλεσ ασ εξπλανατορψ

ϖαριαβλεσ ιν τηε υτιλιτψ φυνχτιον ασ τηεψ mαψ βε ενδογενουσ. Φορ εξαmπλε, α

ρεσπονδεντ ωιτη α στρονγερ τηαν αϖεραγε πρεφερενχε φορ α παρτιχυλαρ αττριβυτε

mαψ βε mορε λικελψ το ρεπορτ ηαϖινγ ιγνορεδ ονε ορ mορε οφ τηε οτηερ ατ−

τριβυτεσ ιν τηε χηοιχε σετ. Υνλεσσ τηε πρεφερενχε ηετερογενειτψ ισ αχχουντεδ

φορ ιν τηε mοδελ τηε στατεδ ΑΝΑ ϖαριαβλεσ ωιλλ βε χορρελατεδ ωιτη τηε ερρορ

τερm ωηιχη mαψ λεαδ το βιασ. Τηισ συγγεστσ τηατ mοδελλινγ ΑΝΑ προβαβιλισ−

τιχαλλψ ισ πρεφεραβλε, βυτ τηε θυεστιον ρεmαινσ ωηετηερ δατα ον στατεδ ΑΝΑ

χαν βε υσεδ το ιmπροϖε τηε περφορmανχε οφ τηε προβαβιλιστιχ mοδελ. Τηατ ισ

τηε φοχυσ οφ τηε χυρρεντ παπερ.

Wε υσε DΧΕ δατα ον δοχτορσ� πρεσχριπτιον χηοιχεσ ωηερε τηε ρεσπονδεντσ

ωερε ασκεδ το ρεπορτ ωηιχη αττριβυτεσ τηεψ τοοκ ιντο αχχουντ αφτερ χοm−

πλετινγ τηε εξπεριmεντ. Τωο χοντριβυτιονσ αρε mαδε ιν τηισ παπερ; �ρστλψ,

βυιλδινγ ον τηε Ενδογενουσ Αττριβυτε Αττενδανχε (ΕΑΑ) mοδελ δεσχριβεδ

βψ Ηολε (2011α) ωε δεϖελοπ α mορε �εξιβλε �φυλλ−αττενδανχε ιν�ατεδ� ΕΑΑ

(ΦΑΙ−ΕΑΑ) mοδελ ωηιχη τακεσ ιντο αχχουντ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ρεσπονδεντσ

ωηο αρε δι¤ερεντ ιν τηειρ αττριβυτε προχεσσινγ στρατεγιεσ mαψ αλσο ηαϖε διφ−

φερεντ πρεφερενχεσ φορ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε αλτερνατιϖεσ. Τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ

mοδελ ισ φουνδ το �τ τηε δατα βεττερ τηαν βοτη τηε στανδαρδ λογιτ ανδ τηε

ΕΑΑ mοδελ. Σεχονδλψ, ωε αλλοω τηε προβαβιλιτψ οφ νον−αττενδανχε το δεπενδ

ον τηε ρεσπονδεντσ� στατεδ ΑΝΑ. Τηε �τ οφ τηε ΕΑΑ ανδ ΦΑΙ−ΕΑΑmοδελσ ιν−

προχεδυρε το ιδεντιφψ νον−αττενδανχε (Ρψαν ετ αλ., 2009). Τηε αδϖανταγε οφ τηισ mετηοδ ισ
τηατ σεϖεραλ ηευριστιχσ χαν βε ιδεντι�εδ σιmυλτανεουσλψ. Α ποτεντιαλ δισαδϖανταγε ισ τηατ
ηαϖινγ το τηινκ αλουδ mαψ ιν�υενχε τηε χηοιχε προχεσσ.
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χρεασεσ ωηεν στατεδ ΑΝΑ ισ ινχορπορατεδ ιν τηε mοδελσ, ωηιχη συγγεστσ τηατ

τηε σελφ−ρεπορτεδ δατα χονταιν υσεφυλ ινφορmατιον αβουτ τηε ρεσπονδεντσ� ατ−

τριβυτε προχεσσινγ στρατεγψ. Ον τηε οτηερ ηανδ ωε �νδ τηατ τηε σελφ−ρεπορτεδ

νον−αττενδερσ ηαϖε α ποσιτιϖε προβαβιλιτψ οφ αττενδανχε, ωηιχη ιλλυστρατεσ τηε

υσεφυλνεσσ οφ τηε προβαβιλιστιχ αππροαχη ασ ιτ αϖοιδσ τηε σηαρπ διστινχτιον βε−

τωεεν ασσιγνινγ αν ΑΝΑ προβαβιλιτψ οφ ζερο ορ ονε βασεδ ον τηε σελφ−ρεπορτεδ

δατα. Χοντραρψ το mοστ παπερσ ιν τηε λιτερατυρε ωε �νδ τηατ τηε ωιλλινγνεσσ

το παψ εστιmατεσ δεριϖεδ φροm τηε ϖαριουσ mοδελσ αρε σιmιλαρ. Τηισ συγγεστσ

τηατ φαιλυρε το αχχουντ φορ αττριβυτε νον−αττενδανχε δοεσ νοτ νεχεσσαρψ λεαδ

το συβσταντιαλ βιασ ιν εστιmατεσ οφ WΤΠ.

Τηε παπερ ισ στρυχτυρεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 δεσχριβεσ τηε Ενδογενουσ

Αττριβυτε Αττενδανχε mοδελ ανδ τηε mορε �εξιβλε �φυλλ αττενδανχε ιν�ατεδ�

ΕΑΑ mοδελ. Σεχτιον 3 δεσχριβεσ τηε χηοιχε εξπεριmεντ ανδ σεχτιον 4 πρεσεντσ

τηε mοδελλινγ ρεσυλτσ. Φιναλλψ, σεχτιον 5 ο¤ερσ σοmε χονχλυδινγ ρεmαρκσ.

2 Μετηοδολογψ

2.1 Τηε ενδογενουσ αττριβυτε αττενδανχε mοδελ

Τηε ενδογενουσ αττριβυτε αττενδανχε mοδελ (Ηολε, 2011α) ισ εσσεντιαλλψ α

ϕοιντ mοδελ οφ χηοιχε προχεσσ ανδ ουτχοmε. Συχη mοδελσ ηαϖε α λονγ τρα−

διτιον ιν τηε δισχρετε χηοιχε λιτερατυρε (ε.γ. Μανσκι, 1977; Βεν−Ακιϖα ανδ

Σωαιτ, 1987) ανδ ρεχεντ χοντριβυτιονσ το τηε λιτερατυρε ον mοδελλινγ ηευρισ−

τιχσ ινχλυδε Ηενσηερ (2008) ανδ Ηεσσ ανδ Ηενσηερ (2011). Ιν τηε ΕΑΑ mοδελ

τηε ϕοιντ προβαβιλιτψ οφ χηοοσινγ αν αλτερνατιϖε υσινγ α παρτιχυλαρ αττριβυτε

προχεσσινγ στρατεγψ (ΑΠΣ) χαν βε βροκεν δοων ιντο τηε mαργιναλ προβαβιλιτψ

οφ χηοοσινγ τηε ΑΠΣ mυλτιπλιεδ βψ τηε προβαβιλιτψ οφ χηοοσινγ τηε αλτερνατιϖε

χονδιτιοναλ ον τηε χηοιχε οφ ΑΠΣ. Το βε mορε σπεχι�χ, τηε ρεσπονδεντσ αρε

ασσυmεδ το χηοοσε α συβσετ Χθ φροm α τοταλ οφ Κ αττριβυτεσ το χονσιδερ ωηεν

χηοοσινγ αν αλτερνατιϖε. Τηε τοταλ νυmβερ οφ αττριβυτε συβσετσ ισ γιϖεν βψ

Θ = 2Κ , ωηιχη ινχλυδεσ τηε σετ ιν ωηιχη αλλ αττριβυτεσ αρε ινχλυδεδ (ΧΘ) ανδ

τηε εmπτψ σετ ιν ωηιχη τηε ρεσπονδεντσ δισχαρδ αλλ τηε ινφορmατιον αβουτ τηε

αλτερνατιϖεσ (Χ1). Τηε φορmερ χορρεσπονδσ το τηε χονϖεντιοναλ ασσυmπτιον
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τηατ τηε δεχισιον−mακερσ mακε υσε οφ αλλ τηε αϖαιλαβλε ινφορmατιον ον τηε

αλτερνατιϖεσ ωηεν mακινγ α χηοιχε ωηιλε τηε λαττερ ιmπλιεσ τηατ τηε χηοιχε

προχεσσ ιν τηε σεχονδ σταγε ισ ρανδοm. Χονδιτιοναλ ον τηε χηοιχε οφ αττριβυτε

συβσετ Χθ τηε υτιλιτψ τηατ ινδιϖιδυαλ ν δεριϖεσ φροm χηοοσινγ αλτερνατιϖε ι ον

χηοιχε οχχασιον τ ισ γιϖεν βψ Υνιτ =
Π

θ
ξκνιτ

κ + ∀νιτ ωηερε ξ
κ
νιτ ρεπρεσεντσ

τηε ϖαλυε οφ αττριβυτε κ ρελατινγ το αλτερνατιϖε ι ον χηοιχε οχχασιον τ, κ ισ

τηε πρεφερενχε ωειγητ γιϖεν το τηατ αττριβυτε ανδ ∀νιτ ισ α ρανδοm τερm ωηιχη

ισ ασσυmεδ το βε ΙΙD εξτρεmε ϖαλυε.

Γιϖεν τηεσε ασσυmπτιονσ τηε προβαβιλιτψ τηατ δεχισιον−mακερ ν χηοοσεσ

αλτερνατιϖε ϕ ον χηοιχε οχχασιον τ χονδιτιοναλ ον τηε χηοιχε οφ αττριβυτε συβσετ

Χθ ισ γιϖεν βψ τηε λογιτ φορmυλα (ΜχΦαδδεν, 1974):

Πρ(χηοιχεντ = ϕ Χθ) =
εξπ(
Π

θ
ξκνϕτ

κ)
Πϑ

ϕ=1 εξπ(
Π

θ
ξκνϕτ

κ)
(1)

Τηε προβαβιλιτψ τηατ δεχισιον−mακερ ν τακεσ αττριβυτε κ ιντο αχχουντ ισ σπεχ−

ι�εδ ασ εξπ( κζν)= [1 + εξπ( κζν)], ωηερε ζν ισ α ϖεχτορ οφ ινδιϖιδυαλ−λεϖελ

οβσερϖεδ χηαραχτεριστιχσ ανδ κ ισ α ϖεχτορ οφ παραmετερσ το βε εστιmατεδ.

Τηισ προβαβιλιτψ χαν βε σπεχι�εδ το δεπενδ ον τηε ρεσπονδεντσ� στατεδ ΑΝΑ

βψ ινχλυδινγ α δυmmψ ϖαριαβλε φορ ηαϖινγ ρεπορτεδ το ιγνορε αττριβυτε κ ιν

ζν. Τηισ αππροαχη mακεσ ιτ ποσσιβλε το ινχορπορατε τηε ινφορmατιον ον στατεδ

ΑΝΑ ιν τηε mοδελ, βυτ ιν α ωαψ τηατ αϖοιδσ τηε σηαρπ διστινχτιον οφ ασσιγνινγ

α νον−αττενδανχε προβαβιλιτψ οφ ονε ορ ζερο ωηιχη ισ ιναππροπριατε υνλεσσ αλλ

ρεσπονδεντσ αρε φυλλψ αωαρε οφ τηειρ αττριβυτε προχεσσινγ στρατεγψ. Wε χαν

τηεν τεστ ωηετηερ τηε mοδελλεδ ΑΝΑ προβαβιλιτιεσ αρε ηιγηερ φορ τηε σελφ−

ρεπορτεδ �νον−αττενδερσ�, ασ ωουλδ βε εξπεχτεδ ιφ στατεδ ΑΝΑ χαρριεσ υσεφυλ

ινφορmατιον αβουτ τηε τρυε προβαβιλιτψ οφ αττενδινγ το αν αττριβυτε.

Ασσυmινγ τηατ τηε ΑΝΑ προβαβιλιτιεσ αρε ινδεπενδεντ οϖερ αττριβυτεσ τηε

προβαβιλιτψ οφ χηοοσινγ αττριβυτε συβσετ Χθ ισ γιϖεν βψ:

ΗνΧθ =
Ψ

θ

εξπ( κζν)

1 + εξπ( κζν)

Ψ

κ=Χθ

1

1 + εξπ( κζν)
(2)

Χοmβινινγ εθυατιονσ (1) ανδ (2) τηε υνχονδιτιοναλ προβαβιλιτψ οφ τηε οβ−
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σερϖεδ σεθυενχε οφ χηοιχεσ ισ

ΠΕΑΑ
ν =

ΞΘ

θ=1
ΗνΧθ

ΨΤ

τ=1

Ψϑ

ϕ=1
Πρ(χηοιχεντ = ϕ Χθ)

ψνϕτ (3)

ωηερε ψνϕτ ισ εθυαλ το ονε ιφ ινδιϖιδυαλ ν χηοσεσ αλτερνατιϖε ϕ ον χηοιχε οχχα−

σιον τ ανδ ζερο οτηερωισε.

Τηε mοδελ ισ εστιmατεδ βψ mαξιmισινγ τηε λογ−λικελιηοοδ φυνχτιον:

ΛΛΕΑΑ =
ΞΝ

ν=1
λνΠΕΑΑ

ν (4)

Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το ιδεντιφψ κ ιφ
κ = 0. Ιν οτηερ

ωορδσ, ιφ τηε πρεφερενχε ωειγητ γιϖεν το αττριβυτε κ ισ ζερο ιτ ισ νοτ ποσσιβλε

το εστιmατε τηε προβαβιλιτψ οφ αττενδινγ το τηισ αττριβυτε. Τηισ δοεσ νοτ τυρν

ουτ το βε αν ισσυε ιν τηε χυρρεντ αππλιχατιον. Wηιλε τηε στρυχτυρε οφ τηε ΕΑΑ

mοδελ ισ ρελατιϖελψ σιmπλε Ηολε (2011β) φουνδ τηατ ιτ ουτπερφορmεδ α ϖερψ

�εξιβλε παραmετριχ mιξεδ λογιτ mοδελ ιν τερmσ οφ γοοδνεσσ οφ �τ ιν α στυδψ

οφ πατιεντσ� χηοιχε οφ γενεραλ πραχτιτιονερ απποιντmεντ.

2.2 Τηε �φυλλ αττενδανχε ιν�ατεδ� ΕΑΑ mοδελ

Ιν τηισ συβσεχτιον ωε προποσε αν εξτενσιον το τηε ΕΑΑ mοδελ ωηιχη ηασ α

mορε �εξιβλε στρυχτυρε φορ mοδελλινγ τηε προβαβιλιτψ οφ τακινγ αλλ αττριβυτεσ

ιντο αχχουντ ιν τηε χηοιχε προχεσσ. Wε χαλλ τηισ mοδελ τηε �φυλλ αττενδανχε

ιν�ατεδ� ΕΑΑ mοδελ (ΦΑΙ−ΕΑΑ). Ιν τηε φυλλ αττενδανχε ιν�ατεδ mοδελ τηε

υνχονδιτιοναλ προβαβιλιτψ οφ τηε οβσερϖεδ σεθυενχε οφ χηοιχεσ ισ γιϖεν βψ

Π ΦΑΙ ΕΑΑ
ν =

εξπ( )

1 + εξπ( )
ΠΛΟΓΙΤ
ν +

1

1 + εξπ( )
ΠΕΑΑ
ν (5)

ωηερε ισ α παραmετερ το βε εστιmατεδ, ΠΕΑΑ
ν ισ γιϖεν ιν εθυατιον (3) ανδ

ΠΛΟΓΙΤ
ν =

ΨΤ

τ=1

Ψϑ

ϕ=1

∀

εξπ(
Π

κ ξ
κ
νϕτ

κ)
Πϑ

ϕ=1 εξπ(
Π

κ ξ
κ
νϕτ

κ)

#ψνϕτ

Ιν οτηερ ωορδσ τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ ισ α mιξτυρε βετωεεν α στανδαρδ χον−

διτιοναλ λογιτ mοδελ ανδ τηε ΕΑΑ mοδελ. Τηε λογιτ παρτ οφ τηε mοδελ χαν
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βε ιντερπρετεδ ασ ρεπρεσεντινγ ρεσπονδεντσ ωηο αττενδ το αλλ τηε αττριβυτεσ,

ωηιλε τηε ΕΑΑ παρτ ρεπρεσεντσ ρεσπονδεντσ ωηο ποτεντιαλλψ ιγνορε ονε ορ

mορε οφ τηε αττριβυτεσ. Ασ ιν τηε στανδαρδ ΕΑΑ mοδελ τηε προβαβιλιτψ οφ

αττριβυτε αττενδανχε ιν τηε λαττερ γρουπ ισ mοδελλεδ ασ α φυνχτιον οφ α ϖεχ−

τορ οφ οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ ζν, ωηιχη mαψ ινχλυδε α δυmmψ φορ στατεδ

νον−αττενδανχε.

Τηε παραmετερ mεασυρεσ τηε δεγρεε οφ �φυλλ αττενδανχε� ιν�ατιον, ορ

τηε δεγρεε το ωηιχη ρεσπονδεντσ αττενδ το αλλ αττριβυτεσ ιν εξχεσσ οφ τηε

ΕΑΑ προβαβιλιτψ οφ φυλλ αττενδανχε (ΗνΧΘ). Ηιγηερ ϖαλυεσ οφ ιmπλψ τηατ

mορε ρεσπονδεντσ βελονγ το τηε λογιτ παρτ οφ τηε mοδελ, ασ τηε προβαβιλιτψ οφ

βελονγινγ το τηισ γρουπ ισ γιϖεν βψ εξπ( )=(1 + εξπ( )):

Ρεσπονδεντσ ωηο αρε δι¤ερεντ ιν τερmσ οφ τηειρ αττριβυτε προχεσσινγ στρατε−

γιεσ mαψ αλσο ηαϖε δι¤ερεντ πρεφερενχεσ φορ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε αλτερνα−

τιϖεσ. Τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ χαν χαπτυρε τηισ τψπε οφ πρεφερενχε ηετερογενειτψ

ασ τηε αττριβυτε χοε′χιεντσ ιν τηε λογιτ ανδ ΕΑΑ παρτσ οφ τηε mοδελ, κ

ανδ κ, αρε αλλοωεδ το δι¤ερ. Τηισ ισ αν ιmπορταντ εξτενσιον οφ τηε ΕΑΑ

mοδελ ιν λιγητ οφ τηε ρεχεντ λιτερατυρε ωηιχη συγγεστσ τηατ mοδελσ ωηιχη φαιλ

το αλλοω φορ πρεφερενχε ηετερογενειτψ αmονγ �αττενδερσ� mαψ χονφουνδ νον−

αττενδανχε ωιτη ωεακ πρεφερενχεσ (Αλεmυ ετ αλ., 2011; Ηεσσ ετ αλ., 2011).

Ιν οτηερ ωορδσ, ιτ mαψ βε τηατ σοmε ρεσπονδεντσ ηαϖε ωεακερ πρεφερενχεσ

φορ αν αττριβυτε τηαν οτηερσ, ανδ υνλεσσ τηισ ισ χαπτυρεδ ιν τηε mοδελ τηεσε

ρεσπονδεντσ mαψ βε ινχορρεχτλψ χατεγορισεδ ασ �νον−αττενδερσ�.

Τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ ισ εστιmατεδ βψ mαξιmισινγ τηε λογ−λικελιηοοδ φυνχ−

τιον:

ΛΛΦΑΙ ΕΑΑ =
ΞΝ

ν=1
λνΠΦΑΙ ΕΑΑ

ν (6)

Αλτηουγη τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ νεστσ τηε λογιτ ανδ ΕΑΑ mοδελσ, τηε νυλλ

ηψποτηεσεσ αρε ατ τηε βουνδαρψ οφ τηε παραmετερ σπαχε ωηιχη χοmπλιχατεσ

τηε υσε οφ λικελιηοοδ ρατιο τεστσ (ΜχΛαχηλαν ανδ Πεελ, 2000).3 Φορ σιmπλιχιτψ

3Τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ βεχοmεσ τηε λογιτ mοδελ ωηεν = ανδ τηε ΕΑΑ mοδελ
ωηεν = , ιν ωηιχη χασε ειτηερ τηε κ ( = ) ορ κ ( = ) παραmετερσ αρε
υνιδεντι�εδ. Λικεωισε, ιτ χαν βε σεεν φροm εθυατιον (2) τηατ τηε ΕΑΑ mοδελ βεχοmεσ τηε
λογιτ mοδελ ωηεν ΗνΧΘ

= 1 ανδ ΗνΧθ
= 0 θ = Θ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ κ = κ.
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ωε τηερεφορε βασε τηε χοmπαρισον οφ τηε γοοδνεσσ οφ �τ οφ τηε mοδελσ ον τηε

Ακαικε ανδ Σχηωαρζ ινφορmατιον χριτερια.

3 Τηε χηοιχε εξπεριmεντ

Α ρανδοmλψ δραων σαmπλε οφ Νορωεγιαν γενεραλ πραχτιτιονερσ ανδ ηοσπιταλ

χονσυλταντσ ωερε ελεχτρονιχαλλψ ινϖιτεδ το παρτιχιπατε ιν α χηοιχε εξπεριmεντ

δεσιγνεδ το εσταβλιση τηε ρελατιϖε ιmπορτανχε οφ δι¤ερεντ χριτερια ωηεν πρε−

σχριβινγ mεδιχινεσ. Ουτ οφ τηε 2172 ινϖιτεδ παρτιχιπαντσ 571 ρεσπονδεδ, ιm−

πλψινγ α ρεσπονσε ρατε οφ 26%. Ιν τηε εξπεριmεντ τηε δοχτορσ ωερε ασκεδ

το ινδιχατε ωηιχη οφ τωο αλτερνατιϖε mεδιχινεσ τηεψ ωουλδ πρεσχριβε φορ α

ηψποτηετιχαλ πατιεντ. Αν εξαmπλε χηοιχε τασκ ισ γιϖεν ιν �γυρε 1.

[Φιγυρε 1 αρουνδ ηερε]

Τηε mεδιχινεσ ωερε χονστρυχτεδ ασ βυνδλεσ οφ �ϖε αττριβυτεσ ωιτη βε−

τωεεν τωο ανδ φουρ λεϖελσ. Τηε αττριβυτεσ ανδ τηειρ χορρεσπονδινγ λεϖελσ αρε

πρεσεντεδ ιν ταβλε 1.

[Ταβλε 1 αρουνδ ηερε]

Τηε ιδεντι�χατιον οφ τηε αττριβυτεσ ιν τηε δεσιγν ανδ τηειρ λεϖελσ ωασ βασεδ

ον ιντερϖιεωσ ωιτη δοχτορσ ανδ mεδιχαλ ρεσεαρχηερσ; σεε Χαρλσεν ετ αλ. (2011)

φορ mορε δεταιλσ αβουτ τηε συρϖεψ δεϖελοπmεντ. Τωεντψ φουρ χηοιχε σετσ ωερε

χονστρυχτεδ υσινγ α D−οπτιmαλιτψ αλγοριτηm βασεδ ον α στανδαρδ λογιτ mοδελ

ωιτη τηε χοε′χιεντσ σετ το ζερο (Χαρλσσον ανδ Μαρτινσσον, 2003). Το αϖοιδ

εξηαυστινγ τηε ρεσπονδεντσ τηε 24 χηοιχε σετσ ωερε ρανδοmλψ διϖιδεδ ιντο τωο

βλοχκσ σο τηατ εαχη δοχτορ mαδε 12 χηοιχεσ. Χονσιδερινγ τηατ ιτ τακεσ αρουνδ

10 mινυτεσ το ανσωερ τηε ωηολε θυεστιονναιρε ανδ τηατ τηε ρεσπονδεντσ το α

πιλοτ στυδψ διδ νοτ �νδ τηε τασκ τοο βυρδενσοmε, ιτ ωασ χονχλυδεδ τηατ 12

ωασ α mαναγεαβλε νυmβερ οφ χηοιχεσ.

Αφτερ χοmπλετινγ τηε χηοιχε εξπεριmεντ τηε δοχτορσ ωερε ασκεδ το στατε

ωηετηερ τηεψ ιγνορεδ ονε ορ mορε αττριβυτεσ ωηεν mακινγ τηειρ χηοιχεσ.4

4Τηε ωορδινγ οφ τηε θυεστιον ωασ �Wηεν ψου mαδε ψουρ χηοιχεσ, ωερε τηερε ανψ
φαχτορσ/αττριβυτεσ ψου χηοσε νοτ το τακε αχχουντ οφ?�. Τηε αττριβυτεσ ωερε λιστεδ ιν τηε
σαmε ορδερ ασ ιν τηε χηοιχε εξπεριmεντ.
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Ταβλε 2 ρεπορτσ τηε σελφ−ρεπορτεδ αττριβυτε νον−αττενδανχε φρεθυενχιεσ φορ

τηε 571 ρεσπονδεντσ ιν τηε σαmπλε. Ονλψ 9% οφ τηε δοχτορσ ρεπορτεδ νοτ

αττενδινγ το τηε ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε mεδιχατιον ωηεν mακινγ τηειρ χηοιχεσ

ωηιλε 16% ρεπορτεδ τηατ τηεψ διδ νοτ τακε τηε πρεφερενχεσ οφ τηε πατιεντσ ιντο

αχχουντ. Α σοmεωηατ λαργερ προπορτιον (23−25%) ρεπορτεδ τηατ τηεψ ιγνορεδ

τηε ινφορmατιον ρεγαρδινγ χοστσ (οϖεραλλ/πατιεντ χοστσ) ανδ 26% ιγνορεδ τηε

�Πηψσιχιαν�σ εξπεριενχε� αττριβυτε.

[Ταβλε 2 αρουνδ ηερε]

4 Ρεσυλτσ

4.1 Βενχηmαρκ mοδελσ

Ταβλε 3 πρεσεντσ τηε ρεσυλτσ οφ α στανδαρδ λογιτ mοδελ (mοδελ 1), αν ενδογε−

νουσ αττριβυτε αττενδανχε mοδελ (mοδελ 2) ανδ α �φυλλ αττενδανχε ιν�ατεδ�

ΕΑΑ mοδελ (mοδελ 3). Ιν τηε στανδαρδ λογιτ mοδελ τηε ρεσπονδεντσ αρε ιm−

πλιχιτλψ ασσυmεδ το αττενδ το αλλ τηε αττριβυτεσ ιν τηε εξπεριmεντ, ωηιλε τηε

ΕΑΑ ανδ ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελσ ρελαξ τηισ ασσυmπτιον. Τηε ΑΝΑ προβαβιλιτιεσ

αρε σπεχι�εδ το βε �ξεδ αχροσσ ρεσπονδεντσ (ζν = 1) βυτ τηισ ασσυmπτιον ωιλλ

βε ρελαξεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον. Τηε αττριβυτε χοε′χιεντσ ιν αλλ τηε mοδελσ

αρε φουνδ το βε σιγνι�χαντ ανδ ηαϖε τηε εξπεχτεδ σιγνσ. Ιν παρτιχυλαρ ωε �νδ

τηατ ηιγηερ χοστσ (φορ βοτη τηε πατιεντσ ανδ σοχιετψ) ρεδυχε τηε λικελιηοοδ οφ

α δοχτορ πρεσχριβινγ α mεδιχινε, ωηιλε α mεδιχινε ωιτη ηιγηερ ε′χαχψ ισ mορε

λικελψ το βε χηοσεν. Dοχτορσ αρε αλσο mορε λικελψ το πρεσχριβε mεδιχινεσ ωιτη

ωηιχη τηεψ ηαϖε α ποσιτιϖε εξπεριενχε (ιν τερmσ οφ πατιεντ ουτχοmεσ) ανδ

τηοσε ωηιχη τηε πατιεντσ πρεφερ. Wε ωιλλ δισχυσσ τηε ρελατιϖε ιmπορτανχε οφ

τηε αττριβυτεσ ιν σεχτιον 4.3 ωηιχη πρεσεντσ τηε ωιλλινγνεσσ το παψ εστιmατεσ

δεριϖεδ φροm τηε δι¤ερεντ mοδελσ.

[Ταβλε 3 αρουνδ ηερε]

Ιτ χαν βε σεεν φροm τηε ταβλε τηατ τηε γοοδνεσσ οφ �τ οφ τηε ΕΑΑ ανδ

ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελσ ισ συβσταντιαλλψ βεττερ τηαν τηατ οφ τηε λογιτ mοδελ. Τηε
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ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ ηασ τηε βεστ �τ, ωηιχη ρε�εχτσ τηε mορε �εξιβλε στρυχτυρε οφ

τηισ mοδελ φορ mοδελλινγ τηε προβαβιλιτψ οφ τακινγ αλλ αττριβυτεσ ιντο αχχουντ

ιν τηε χηοιχε προχεσσ. Ασ εξπλαινεδ ιν σεχτιον 2 τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ αλσο ηασ

τηε αδϖανταγε τηατ ιτ χαν ινχορπορατε σοmε δεγρεε οφ πρεφερενχε ηετερογενειτψ.

Ταβλε 4 ρεπορτσ τηε εστιmατεδ ΑΝΑ προβαβιλιτιεσ φορ εαχη αττριβυτε βασεδ

ον mοδελσ 2 ανδ 3. Τηε ΑΝΑ προβαβιλιτιεσ βασεδ ον mοδελ 2 αρε σοmεωηατ

ηιγηερ τηαν τηοσε βασεδ ον mοδελ 3 ωηιχη αρε mορε ιν λινε ωιτη τηε στατεδ

ΑΝΑ φρεθυενχιεσ ρεπορτεδ ιν ταβλε 2. Τηε βιγγεστ δι¤ερενχε βετωεεν τηε

στατεδ ανδ ινφερρεδ προβαβιλιτιεσ ισ φορ τηε �πατιεντ χοστσ� αττριβυτε ωηιχη α

θυαρτερ οφ ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ το ηαϖε ιγνορεδ χοmπαρεδ το εστιmατεδ ΑΝΑ

προβαβιλιτιεσ οφ 0.01 (ΕΑΑ) ανδ 0.11 (ΦΑΙ−ΕΑΑ). Wηιλε ωε χαννοτ βε χερταιν

αβουτ τηε ρεασον φορ τηισ δισχρεπανχψ, ονε ποσσιβλε εξπλανατιον ισ τηατ τηε

δοχτορσ ιν τηειρ στατεδ ΑΝΑ ρεσπονσε ωαντ το σιγναλ τηατ πατιεντ χοστσ αρε

νοτ τηε mαιν χονχερν ωηεν χηοοσινγ ωηιχη mεδιχινε το πρεσχριβε. Wηεν

τηεψ mακε τηειρ χηοιχεσ, ηοωεϖερ, ιτ σεεmσ λικε mοστ δοχτορσ δο ιν φαχτ τακε

τηισ αττριβυτε ιντο αχχουντ. Wηιλε τηισ mαψ βε τακεν ασ εϖιδενχε τηατ στατεδ

ΑΝΑ σηουλδ βε ϖιεωεδ ωιτη χαυτιον ωε ωιλλ σεε ιν τηε νεξτ σεχτιον τηατ τηε

στατεδ ανδ ινφερρεδ ΑΝΑ αππροαχηεσ αρε χοmπλεmενταρψ.

[Ταβλε 4 αρουνδ ηερε]

4.2 Μοδελσ ωιτη στατεδ ΑΝΑ δυmmιεσ

Ιν τηισ σεχτιον ωε ρελαξ τηε ασσυmπτιον τηατ τηε αττριβυτε αττενδανχε προβ−

αβιλιτιεσ αρε �ξεδ αχροσσ ρεσπονδεντσ βψ ινχλυδινγ στατεδ ΑΝΑ δυmmιεσ ασ

εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ιν τηε �ρστ−σταγε οφ τηε ΕΑΑ ανδ ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελσ.

Τηε ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ ιν ταβλε 5. Βψ χοmπαρινγ mοδελσ 4 ανδ 5 ωιτη

τηε βενχηmαρκ mοδελσ (2 ανδ 3) ωε χαν σεε τηατ τηε ινχλυσιον οφ τηε ΑΝΑ

δυmmιεσ ινχρεασεσ τηε γοοδνεσσ οφ �τ οφ τηε mοδελσ συβσταντιαλλψ. Wε αλσο

�νδ τηατ τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ χοντινυεσ το �τ τηε δατα βεττερ τηαν τηε ΕΑΑ

mοδελ.

[Ταβλε 5 αρουνδ ηερε]
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Ταβλε 6 ρεπορτσ τηε πρεδιχτεδ αττριβυτε νον−αττενδανχε προβαβιλιτιεσ βασεδ

ον mοδελσ 4 ανδ 5 φορ σελφ−ρεπορτεδ αττριβυτε �αττενδερσ� ανδ �νον−αττενδερσ�,

ρεσπεχτιϖελψ. Ιτ χαν βε σεεν τηατ τηε ΑΝΑ προβαβιλιτψ ισ χονσιστεντλψ ηιγηερ

φορ τηε σελφ ρεπορτεδ νον−αττενδερσ ανδ τηατ τηε δι¤ερενχε ισ σιγνι�χαντ φορ

αλλ αττριβυτεσ ιν τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ5. Τηισ συγγεστσ τηατ τηε δοχτορσ αρε

αωαρε οφ τηειρ αττριβυτε προχεσσινγ στρατεγιεσ, ατ λεαστ το α χερταιν εξτεντ,

ανδ τηατ τηε στατεδ ΑΝΑ χονταινσ σοmε υσεφυλ ινφορmατιον. Ον τηε οτηερ

ηανδ, ωηιλε τηε δι¤ερενχε ιν προβαβιλιτιεσ ισ mαρκεδ, τηερε ισ στιλλ α ποσιτιϖε

προβαβιλιτψ οφ αττριβυτε αττενδανχε αmονγ τηε σελφ−ρεπορτεδ νον−αττενδερσ

ωηιχη συγγεστσ τηατ τηερε ισ σοmε mισρεπορτινγ ιν τηε δατα. Τηισ χον�ρmσ

πρεϖιουσ συσπιχιονσ ιν τηε λιτερατυρε τηατ δατα ον στατεδ ΑΝΑ σηουλδ βε υσεδ

ωιτη σοmε χαυτιον.

[Ταβλε 6 αρουνδ ηερε]

Ιτ σηουλδ βε αχκνοωλεδγεδ τηατ ινχλυδινγ τηε στατεδ ΑΝΑ δυmmιεσ ιν τηε

mοδελσ mαψ βε προβλεmατιχ ιφ τηεσε ϖαριαβλεσ αρε ενδογενουσ, ι.ε. ρελατεδ το

υνοβσερϖαβλε φαχτορσ τηατ δετερmινε τηε ουτχοmε. Τηε φαχτ τηατ τηε αττριβυτε

χοε′χιεντσ ιν τηε ΕΑΑ ανδ ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελσ ωιτη ανδ ωιτηουτ τηε στατεδ

ΑΝΑ ϖαριαβλεσ αρε ϖερψ σιmιλαρ χαν βε τακεν ασ εϖιδενχε τηατ ενδογενειτψ

βιασ ισ νοτ αν ισσυε ιν τηε πρεσεντ στυδψ. Μορεοϖερ, ινχλυδινγ τηε στατεδ ΑΝΑ

δυmmιεσ αλλοωσ υσ το mοδελ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν στατεδ ανδ ινφερρεδ

ΑΝΑ. Τηισ ισ α υνιθυε φεατυρε οφ ουρ στυδψ ωηιχη ωουλδ νοτ ηαϖε βεεν

ποσσιβλε οτηερωισε.

4.3 Wιλλινγνεσσ το παψ εστιmατεσ

Ταβλεσ 7 ανδ 8 πρεσεντ τηε ωιλλινγνεσσ το παψ εστιmατεσ δεριϖεδ φροm mοδελσ

1−5. Τηεσε αρε εστιmατεσ οφ ηοω λαργε ινχρεασεσ ιν σοχιεταλ χοστσ τηε δοχτορσ

αρε ωιλλινγ το αχχεπτ ιν εξχηανγε φορ αν ιmπροϖεmεντ ιν αν αττριβυτε ρατηερ

τηαν ωιλλινγνεσσ το παψ ιν τηε υσυαλ σενσε6, ασ τηε δοχτορσ δο νοτ παψ φορ τηε

5 Ιν τηε ΕΑΑ mοδελ τηε δι¤ερενχε ισ σιγνι�χαντ φορ αλλ αττριβυτεσ εξχεπτ ε¤εχτιϖενεσσ
ανδ πατιεντ χοστσ.

6Σεε Χαρλσεν ετ αλ. 2011 φορ α δισχυσσιον οφ τηισ ισσυε. Χαρλσεν ετ αλ. υσε τηε τερmινολογψ
�ωιλλινγνεσσ το ιmποσε σοχιεταλ χοστσ�.
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πρεσχριπτιονσ ουτ οφ τηειρ οων βυδγετ. Wε υσε τηε mορε φαmιλιαρ WΤΠ τερmι−

νολογψ ηερε ασ ουρ φοχυσ ισ ον τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε εστιmατιον mετηοδσ.

Γιϖεν τηε δι¤ερενχεσ ιν mοδελ σπεχι�χατιον ανδ υνδερλψινγ ασσυmπτιονσ τηε

WΤΠ εστιmατεσ αρε ρεmαρκαβλψ σιmιλαρ αχροσσ mοδελσ, αλτηουγη τηε ΕΑΑ ανδ

ΦΑΙ−ΕΑΑ εστιmατεσ αρε γενεραλλψ σοmεωηατ λοωερ τηαν τηοσε δεριϖεδ φροm

τηε στανδαρδ λογιτ mοδελ. Τηερε ισ α βιγ δι¤ερενχε ιν WΤΠ βετωεεν τηε

λογιτ ανδ ΕΑΑ παρτσ οφ τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελσ, ωηιχη ιλλυστρατεσ τηισ mοδελ�σ

χαπαχιτψ το χαπτυρε πρεφερενχε ηετερογενειτψ ιν τηε δατα. Τηε ρεσπονδεντσ

βελονγινγ το τηε λογιτ γρουπ (�τηε φυλλ αττενδερσ�) αρε φουνδ το ηαϖε mυχη

λαργερ WΤΠ τηαν τηε ρεσπονδεντσ βελονγινγ το τηε ΕΑΑ γρουπ, ωηιχη ιν

παρτ ρε�εχτσ τηε γρεατερ σενσιτιϖιτψ το χοστ ιν τηε λαττερ γρουπ. Τηε mεαν

WΤΠ εστιmατεσ δεριϖεδ φροm τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελσ αρε ϖερψ σιmιλαρ το τηε

ΕΑΑ εστιmατεσ.

[Ταβλεσ 7 ανδ 8 αρουνδ ηερε]

Τηε ρεσπονδεντσ αρε ωιλλινγ το παψ τηε λαργεστ αmουντ φορ αν ινχρεασε

ιν ε¤εχτιϖενεσσ φροm 60% το 90%, ωιτη εστιmατεσ ρανγινγ φροm 38,870 ΝΟΚ

(mοδελ 3) το 46,190 ΝΟΚ (mοδελ 1)7. Τηε σεχονδ mοστ ηιγηλψ ϖαλυεδ ατ−

τριβυτε ισ πατιεντ πρεφερενχε, φολλοωεδ βψ τηε πηψσιχιαν�σ εξπεριενχε ωιτη τηε

mεδιχινε. Dοχτορσ αρε ωιλλινγ το παψ τηε λοωεστ αmουντ φορ α ρεδυχτιον

ιν πατιεντ χοστσ, ωηιχη mαψ ρε�εχτ τηε φαχτ τηατ τηε χο−παψmεντσ γενεραλλψ

χονστιτυτε α ρελατιϖελψ σmαλλ σηαρε οφ τηε τοταλ χοστ οφ τηε mεδιχινεσ ιν τηε

εξπεριmεντ.8 Τηερε αρε νο δι¤ερενχεσ βετωεεν τηε mοδελσ ιν τερmσ οφ τηε

ρανκινγ οφ τηε αττριβυτεσ αχχορδινγ το τηειρ WΤΠ.

Τηε �νδινγ τηατ τηε WΤΠ εστιmατεσ αρε γενεραλλψ χονσιστεντ αχροσσ mοδ−

ελσ ισ ιντερεστινγ σινχε πρεϖιουσ παπερσ ιν τηισ αρεα ηαϖε φουνδ λαργε δι¤ερενχεσ

ιν WΤΠ (Σχαρπα ετ αλ. 2009, Ηενσηερ ανδ Γρεενε 2010, Ηολε 2011α). Τηισ

συγγεστσ τηατ τηε mαγνιτυδε οφ τηε βιασ τηατ αρισεσ δυε το φαιλυρε το αλλοω φορ

ΑΝΑ ιν τηε mοδελ ισ χοντεξτ δεπενδεντ. Ιν τηε χονχλυδινγ ρεmαρκσ ωε ο¤ερ

σοmε τηουγητσ ον τηισ ισσυε.

7100 ΝΟΚ 17 ΥΣ δολλαρσ ατ τηε τιmε οφ ωριτινγ.
8Τηε ρανγε οφ πατιεντ χοστσ ωασ χηοσεν το βε ασ ρεαλιστιχ ασ ποσσιβλε σο ωε χονσιδερ τηισ

α ποσιτιϖε φεατυρε ρατηερ τηαν α ωεακνεσσ οφ τηε εξπεριmενταλ δεσιγν.
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5 Χονχλυδινγ ρεmαρκσ

Ιν τηισ παπερ ωε ηαϖε πρεσεντεδ α σετ οφ mοδελσ εστιmατεδ υσινγ δατα φροm

α Dισχρετε Χηοιχε Εξπεριmεντ ον δοχτορσ� χηοιχε οφ mεδιχατιον. Τηε mοδελσ

ινχλυδε α στανδαρδ λογιτ mοδελ, τηε ενδογενουσ αττριβυτε αττενδανχε (ΕΑΑ)

mοδελ ανδ α νεω mοδελ ωηιχη ωε χαλλ τηε �φυλλ−αττενδανχε ιν�ατεδ� ΕΑΑ

mοδελ (ΦΑΙ−ΕΑΑ).

Wε �νδ τηατ τηε �τ οφ τηε ΕΑΑ mοδελ ισ συβσταντιαλλψ βεττερ τηαν τηατ

οφ τηε στανδαρδ λογιτ mοδελ, ωηιχη συγγεστσ τηατ α σιγνι�χαντ σηαρε οφ τηε

ρεσπονδεντσ διδ νοτ αττενδ το αλλ τηε αττριβυτεσ ιν τηε εξπεριmεντ. Φυρτηερ−

mορε, ιτ ισ φουνδ τηατ τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ ωηιχη αλλοωσ φορ α mορε �εξιβλε

ωαψ οφ mοδελλινγ αττριβυτε νον−αττενδανχε (ΑΝΑ) ουτπερφορmσ τηε ΕΑΑ

mοδελ ιν τερmσ οφ γοοδνεσσ οφ �τ. Ινχλυδινγ ινδιχατορσ φορ στατεδ ΑΝΑ ιν

τηε ΕΑΑ ανδ ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελσ φυρτηερ ιmπροϖεσ τηε �τ οφ τηεσε mοδελσ, ανδ

ωε �νδ τηατ τηε σελφ−ρεπορτεδ �νον−αττενδερσ� ηαϖε ηιγηερ ΑΝΑ προβαβιλιτιεσ

τηαν τηε �αττενδερσ�. Τηισ συγγεστσ τηατ σελφ−ρεπορτεδ ΑΝΑ χονϖεψσ υσεφυλ

ινφορmατιον αβουτ τηε ρεσπονδεντσ� αττριβυτε προχεσσινγ στρατεγιεσ, ωηιχη ισ

αλσο συππορτεδ βψ τηε φαχτ τηατ τηε πρεδιχτεδ προβαβιλιτιεσ οφ νον−αττενδανχε

δεριϖεδ φροm τηε ΦΑΙ−ΕΑΑ mοδελ αρε σιmιλαρ το τηε προπορτιον οφ δοχτορσ

ρεπορτινγ νοτ ηαϖινγ αττενδεδ το τηε αττριβυτεσ. Ον τηε οτηερ ηανδ ωε �νδ

τηατ σελφ−ρεπορτεδ νον−αττενδερσ ηαϖε α ποσιτιϖε προβαβιλιτψ οφ αττενδινγ το

αν αττριβυτε, ωηιχη ιλλυστρατεσ τηε αδϖανταγε οφ mοδελλινγ νον−αττενδανχε

προβαβιλιστιχαλλψ.

Χοντραρψ το πρεϖιουσ παπερσ ιν τηε λιτερατυρε ωε δο νοτ �νδ α συβσταν−

τιαλ δι¤ερενχε ιν τηε ωιλλινγνεσσ το παψ εστιmατεσ αχροσσ mοδελσ. Wε συσπεχτ

τηατ τηισ ισ δυε το τηε φαχτ τηατ τηε πρεϖαλενχε οφ ΑΝΑ ισ λοωερ ιν ουρ σαm−

πλε τηαν ιν mανψ οτηερ αππλιχατιονσ. Ουρ σαmπλε χονσιστσ οφ προφεσσιοναλσ

(δοχτορσ) ωηο αρε υσεδ το mακινγ χηοιχεσ σιmιλαρ το τηοσε ιν τηε εξπερι−

mεντ (πρεσχριβινγ mεδιχινεσ) ον α ρεγυλαρ βασισ. Ιτ ισ νοτ συρπρισινγ τηατ

τηε πρεϖαλενχε οφ σιmπλιφψινγ �σηορτχυτσ� ισ λεσσ χοmmον ιν τηισ γρουπ τηαν

αmονγ πατιεντσ χηοοσινγ βετωεεν δοχτορσ, φορ εξαmπλε, ωηιχη ωασ τηε σεττινγ

ιν Ηολε (2011α). Τηε ιmπορτανχε οφ τακινγ αττριβυτε νον−αττενδανχε ιντο αχ−

χουντ ιν τηε αναλψσισ σηουλδ τηερεφορε βε ασσεσσεδ ον α χασε−βψ−χασε βασισ.
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Τηε ρεσυλτσ πρεσεντεδ ιν τηισ παπερ συγγεστ τηατ σελφ−ρεπορτεδ ΑΝΑ προϖιδεσ

α γοοδ ινδιχατορ οφ τηε πρεϖαλενχε οφ νον−αττενδανχε ανδ, χονσεθυεντλψ, οφ

ωηετηερ αδϕυστmεντσ το τηε mοδελλινγ προχεδυρε αρε ρεθυιρεδ.
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Figure 1 – Example of a choice situation 

 
  

Medicine A 
 
Medicine B 

 
Benefit/effect 

 

• The best on the market, 
90% normally respond 
to this medicine 

 

 

• 60% normally respond 
to this medicine 

 

Patient costs per year • 1000 NOK 
 

• 1800 NOK 
 

Total costs per year • 50 000 NOK 
 

• 10 000 NOK 
 

Patient’s own wishes 
about medication 

• prefers this (rather than 
the other) 

 

• does not prefer this (to 
the other) 

 

Your experience with 
this medication 

• little or none 
 

• good  
 

Which medicine will 
you choose? (please 
tick) 

  

 



 
Table 1 – Attributes and levels 

 
Attributes 
& levels 

Total costs Effect Patient costs Patient 
preference 

Physician’s 
experience 

 
Level 1 

 
5000 NOK 

 
60% normally 
respond to this 
medicine 
 

 
Free 

 
Does not 
prefer this 
medicine  

 
Little or none 

Level 2 10 000 NOK 75% normally 
respond to this 
medicine 
 

1000 NOK Prefers this 
medicine 

Good 

Level 3 25 000 NOK The best on the 
market; 90% 
normally respond 
to this medicine 
 

1800 NOK   

Level 4 50 000 NOK     

 
 



 
Table 2. Self-reported attribute non-attendance 

 

Attribute ANA percentage 

Total costs 23% 

  
Effect 9% 

  
Patient costs 25% 

  
Patient preference 16% 

  
Physician’s experience 26% 



 
Table 3. Benchmark models  

 
 Model1 

Logit 
Model 2 

EAA model 
Model 3 

FAI-EAA model 

   Logit EAA 

Total costs -0.051 -0.113 -0.060 -0.218 

 (-31.89) (-25.10) (-13.56) (-9.53) 

     

Effect 75% 0.998 1.930 1.302 2.558 

 (17.92) (16.56) (12.18) (8.63) 

     

Effect 90% 2.349 4.556 3.001 6.032 

 (32.55) (20.34) (17.98) (10.96) 

     

Patient costs 1000 NOK -0.647 -0.936 -0.831 -1.251 

 (-11.37) (-7.48) (-7.36) (-3.23) 

     

Patient costs 1800 NOK -0.722 -1.127 -0.973 -1.683 

 (-14.13) (-7.98) (-8.79) (-4.29) 

     

Preferred medicine 1.816 4.250 2.479 6.204 

 (20.11) (9.15) (12.27) (7.27) 

     

Physician has good experience  1.014 2.155 1.195 4.133 

with the medicine (24.76) (18.53) (12.83) (9.80) 

     

Lambda   -0.021 

   (-0.12) 

    

Number of respondents 571 571 571 

Number of choices 6852 6852 6852 

Log-likelihood -2693.54 -2441.51 -2390.01 

AIC 5401.08 4907.02 4820.02 

BIC 5431.51 4959.19 4906.97 

Notes: t-stats in parentheses  



 
Table 4. Estimated ANA probabilities based on EAA and FAI-EAA benchmark 

models 
 

Attribute EAA FAI-EAA 

Total costs 0.374 0.251 

 
(0.025) (0.027) 

   
Effect 0.224 0.146 

 
(0.025) (0.022) 

   
Patient costs  0.005 0.110 

 
(0.087) (0.065) 

   
Patient preference 0.246 0.161 

 
(0.054) (0.035) 

   
Physician’s experience  0.268 0.234 

 
(0.035) (0.026) 

Notes: standard errors in parentheses. 



 
Table 5. EAA and FAI-EAA models with ANA dummies 

 
 Model 4 

EAA model 
Model 5 

FAI-EAA model 
  Logit EAA 

Total costs -0.112 -0.057 -0.181 

 (-24.84) (-13.39) (-11.04) 

    

Effect 75% 1.911 1.375 2.230 

 (16.90) (10.76) (9.75) 

    

Effect 90% 4.455 3.160 5.304 

 (21.12) (15.96) (12.55) 

    

Patient costs 1000 NOK -0.983 -0.793 -1.474 

 (-7.45) (-5.96) (-4.01) 

    

Patient costs 1800 NOK -1.196 -0.942 -1.794 

 (-7.96) (-7.63) (-4.66) 

    

Preferred medicine 4.405 2.472 5.663 

 (9.06) (10.28) (8.28) 

    

Physician has good experience  2.200 1.146 3.614 

with the medicine (18.80) (11.29) (10.29) 

    

Lambda  -0.377 

  (-2.35) 

   

Number of respondents 571 571 

Number of choices 6852 6852 

Log-likelihood -2367.93 -2319.90 

AIC 4769.86 4689.80 

BIC 4843.77 4798.48 

Notes: dummies for self reported non-attendance included in the first-stage model  
(not reported). t-stats in parentheses 



 
Table 6. Estimated attribute non-attendance probabilities based on EAA 

and FAI-EAA models with ANA dummies 
 

EAA FAI-EAA 

Attribute Att. Non-att. Diff. Att. Non-att. Diff. 

Total costs 0.279 0.693 0.414 0.175 0.513 0.339 

 
(0.027) (0.047) (0.053) (0.027) (0.040) (0.039) 

       
Effect 0.205 0.333 0.129 0.141 0.336 0.194 

 
(0.026) (0.078) (0.080) (0.025) (0.082) (0.084) 

       
Patient costs  0.002 0.243 0.240 0.098 0.326 0.228 

 
(0.082) (0.145) (0.124) (0.066) (0.106) (0.095) 

       
Patient preference 0.194 0.762 0.568 0.113 0.546 0.434 

 
(0.054) (0.082) (0.087) (0.034) (0.059) (0.064) 

       
Physician’s experience  0.188 0.631 0.443 0.164 0.480 0.316 

 
(0.034) (0.063) (0.064) (0.028) (0.045) (0.047) 

Notes: Att. = self-reported attribute attenders, Non-att. = self-reported attribute non-attenders, 
Diff. = difference in ANA probability between the two groups. Standard errors in parentheses.  



 
Table 7. Willingness to pay - benchmark models  

 
 Model 1 

Logit 
Model 2 

EAA model 
Model 3 

FAI-EAA model 
   Logit EAA Mean 

Effect 75% 19.63 17.04 21.84 11.72 16.73 

 (17.58, 21.67) (15.26, 18.82) (18.22, 26.05) (9.50, 14.33) (14.58, 18.87) 

      

Effect 90% 46.19 40.23 50.34 27.64 38.87 

 (43.88, 48.50) (37.04, 43.42) (44.02, 58.09) (24.10, 32.04) (34.79, 42.95) 

      

Patient costs 1000 NOK -12.73 -8.26 -13.93 -5.73 -9.79 

 (-14.99, -10.47) (-10.28, -6.24) (-18.08, -10.19) (-9.48, -2.29) (-12.09, -7.48) 

      

Patient costs 1800 NOK -14.20 -9.95 -16.33 -7.71 -11.97 

 (-16.27, -12.13) (-12.18, -7.72) (-20.32, -12.74) (-11.15, -4.41) (-14.23, -9.72) 

      

Preferred medicine 35.69 37.53 41.58 28.43 34.94 

 (32.14, 39.25) (30.06, 45.00) (34.70, 49.60) (23.54, 33.25) (30.65, 39.22) 

      

Physician has good experience  19.93 19.03 20.04 18.94 19.48 

with the medicine (18.37, 21.49) (17.42, 20.65) (17.30, 23.16) (16.33, 22.01) (17.45, 21.52) 

Notes: All figures are in thousands of Norwegian kroner. 95% confidence intervals calculated using the delta method  
in parentheses  



Table 8. Willingness to pay - models with ANA dummies 
 

 Model 4 
EAA model 

Model 5 
FAI-EAA model 

  Logit EAA Mean 

Effect 75% 17.10 24.21 12.35 17.18 

 (15.30, 18.91) (19.42, 29.01) (10.05, 14.65) (15.08, 19.27) 

     

Effect 90% 39.87 55.64 29.38 40.06 

 (36.69, 43.05) (48.01, 63.28) (25.93, 32.83) (36.24, 43.89) 

     

Patient costs 1000 NOK -8.79 -13.97 -8.16 -10.52 

 (-10.93, -6.66) (-18.77, -9.17) (-11.57, -4.75) (-12.98, -8.07) 

     

Patient costs 1800 NOK -10.70 -16.58 -9.94 -12.64 

 (-13.10, -8.31) (-21.08, -12.08) (-13.28, -6.59) (-15.06, -10.23) 

     

Preferred medicine 39.42 43.52 31.36 36.31 

 (31.45, 47.39) (34.79, 52.25) (26.57, 36.16) (31.94, 40.69) 

     

Physician has good experience  19.69 20.17 20.02 20.08 

with the medicine (18.02, 21.36) (16.86, 23.48) (17.99, 22.04) (18.29, 21.87) 

Notes: All figures are in thousands of Norwegian kroner. 95% confidence intervals calculated using  
the delta method in parentheses 
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