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Ιν λιγητ οφ ποπυλατιον αγινγ ανδ ηιγη δισαβιλιτψ ρατεσ αµονγ ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ (Βυτλερ,

1997; Σπιλλµαν ανδ Λονγ, 2007), µανψ φαµιλιεσ φαχε δεχισιονσ χονχερνινγ λονγ−τερµ χαρε

αρρανγεµεντσ φορ δισαβλεδ ελδερλψ ρελατιϖεσ. Ωιτη τηε ασσιστανχε οφ φαµιλψ µεµβερσ, µοστ

νοταβλψ σπουσεσ ανδ αδυλτ χηιλδρεν, µανψ δισαβλεδ ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ ρεµαιν ιν τηε χοµ−

µυνιτψ (Σηιρεψ ανδ Συµµερ, 2000). Οτηερσ ρελψ εξχλυσιϖελψ ον φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε ορ α

χοµβινατιον οφ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε ανδ ινφορµαλ χαρε προϖιδεδ βψ ρελατιϖεσ ανδ φριενδσ

(Μαχκ ανδ Τηοµπσον, 2005). Ινστιτυτιοναλ χαρε ρεπρεσεντσ τηε οτηερ µαϕορ σουρχε οφ χαρε

φορ τηισ ποπυλατιον (Βυρωελλ ανδ ϑαχκσον, 1994).

Λονγ−τερµ χαρε αρρανγεµεντσ ηαϖε προφουνδ εχονοµιχ, σοχιαλ, ανδ πσψχηολογιχαλ ιµπλι−

χατιονσ. Κοµισαρ ανδ Τηοµπσον (2007) ρεπορτ τηατ νατιοναλ σπενδινγ ον λονγ−τερµ χαρε

φορ ελδερλψ ανδ δισαβλεδ ινδιϖιδυαλσ εξχεεδεδ ∃200 βιλλιον ιν 2005. Μεδιχαιδ ανδ Μεδιχαρε

ρεσπεχτιϖελψ χοϖερεδ αππροξιµατελψ 49 ανδ 20 περχεντ οφ τηεσε εξπενσεσ, ωηιλε πριϖατε ηεαλτη

ανδ λονγ−τερµ χαρε ινσυρανχε χοϖερεδ ρουγηλψ 7 περχεντ. Ινδιϖιδυαλσ ανδ τηειρ φαµιλιεσ �−

νανχεδ αβουτ 18 περχεντ οφ λονγ−τερµ χαρε σερϖιχεσ τηατ ψεαρ, ωηιλε τηε ρεµαινινγ 5 περχεντ

ωασ �νανχεδ βψ οτηερ πριϖατε ανδ πυβλιχ σουρχεσ (Κοµισαρ ανδ Τηοµπσον, 2007). Μοστ

ινφορµαλ χαρε προϖιδεδ βψ φαµιλψ µεµβερσ ισ υνπαιδ, βυτ τηε οππορτυνιτψ χοστσ ιν τερµσ οφ

φορεγονε εαρνινγσ, ηουσεηολδ προδυχτιον, ανδ λεισυρε αρε οφτεν συβσταντιαλ. Μορεοϖερ, τηε

προϖισιον οφ ινφορµαλ χαρε χαν βε πσψχηολογιχαλλψ βυρδενσοµε φορ χαρεγιϖερσ (Μαρτιν, 2000;

Βψρνε, ετ αλ., 2009, ηερεαφτερ ΒΓΗΣ), ανδ ινστιτυτιοναλ χαρε οφτεν ενταιλσ ηιγη σοχιαλ ανδ

πσψχηολογιχαλ χοστσ φορ ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ (Μαχκεν, 1986).

Τηε αγινγ οφ τηε ποπυλατιον ανδ τηε προφουνδ ιµπλιχατιονσ οφ χαρε αρρανγεµεντσ φορ

ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ, τηειρ φαµιλιεσ, ανδ σοχιετψ ηιγηλιγητ τηε ιµπορτανχε οφ δεϖελοπινγ απ−

προπριατε πυβλιχ πολιχιεσ χονχερνινγ λονγ−τερµ χαρε αρρανγεµεντσ φορ τηε ελδερλψ. Αλτηουγη

αν εξτενσιϖε λιτερατυρε εξαµινεσ φαµιλιεσ� λονγ−τερµ χαρε δεχισιονσ, µοστ στυδιεσ νεγλεχτ τηε

ιντερτεµποραλ διµενσιονσ οφ χαρε. Υσινγ δατα φροµ �ϖε ωαϖεσ οφ τηε Ασσετσ ανδ Ηεαλτη ∆ψ−

ναµιχσ Αµονγ τηε Ολδεστ Ολδ Συρϖεψ χολλεχτεδ βετωεεν 1995 ανδ 2004, ωε χοντριβυτε το

τηε λονγ−τερµ χαρε λιτερατυρε βψ δεϖελοπινγ ανδ εστιµατινγ τηρεε δψναµιχ µοδελσ οφ φαµιλιεσ�

ελδερ χαρε αρρανγεµεντσ. Τηεσε µοδελσ διστινγυιση αµονγ χαρε προϖιδεδ βψ α σπουσε, χαρε

προϖιδεδ βψ αν αδυλτ χηιλδ ορ χηιλδ−ιν−λαω, φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε, ανδ ινστιτυτιοναλ χαρε,

ωηιλε αλσο αλλοωινγ φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ ρεµαινσ ινδεπενδεντ. Ουρ
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µοδελσ χαπτυρε σεϖεραλ διµενσιονσ οφ φαµιλιεσ� χαρε αρρανγεµεντσ, ναµελψ τηε υσε οφ εαχη

ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντ, τηε σελεχτιον οφ τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ, ανδ ηουρσ ιν εαχη

ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντ. Ουρ δψναµιχ φραµεωορκ λινκσ χαρε αρρανγεµεντσ οϖερ τιµε βψ

αλλοωινγ φορ στατε δεπενδενχε ωηιλε διστινγυισηινγ βετωεεν σπυριουσ στατε δεπενδενχε δυε

το οβσερϖεδ ανδ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ ανδ τρυε στατε δεπενδενχε (ε.γ., δυε το ινερτια ορ

χαρεγιϖερ βυρνουτ). Φορ εξαµπλε, ουρ µοδελσ διστινγυιση βετωεεν περσιστενχε ιν χαρε αρρανγε−

µεντσ αττριβυταβλε το α φαµιλψ�σ πρεφερενχεσ (ε.γ., αν αϖερσιον το ινστιτυτιοναλ χαρε) ανδ τρυε

στατε δεπενδενχε στεµµινγ φροµ τηε ηιγη χοστσ οφ τρανσιτιονινγ φροµ ονε χαρε αρρανγεµεντ

το ανοτηερ (ε.γ., ιντο ορ ουτ οφ ινστιτυτιοναλ χαρε). Ουρ ρεσυλτσ συγγεστ τηατ ινερτια (ι.ε.,

ποσιτιϖε τρυε στατε δεπενδενχε) χοντριβυτεσ το περσιστενχε ιν λονγ−τερµ χαρε αρρανγεµεντσ,

τηυσ ηιγηλιγητινγ τηε ιµπορτανχε οφ α φραµεωορκ τηατ λινκσ χαρε αρρανγεµεντσ οϖερ τιµε.

1 Λιτερατυρε Ρεϖιεω

Αλτηουγη πρεδοµιναντλψ εµπιριχαλ, τηε λονγ−τερµ χαρε λιτερατυρε ο⁄ερσ σεϖεραλ φορµαλ εχο−

νοµιχ µοδελσ. Γιϖεν τηε χοµπλεξιτιεσ ινηερεντ ιν φαµιλιεσ� λονγ−τερµ δεχισιονσ, νονε οφ τηεσε

µοδελσ χαπτυρεσ αλλ διµενσιονσ οφ δεχισιον−µακινγ ωιτηιν φαµιλιεσ. Τηεσε µοδελσ ϖαρψ ωιτη

ρεσπεχτ το τηε ασσυµπτιονσ χονχερνινγ φαµιλψ µεµβερσ� πρεφερενχεσ, τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν

παρτιχιπατινγ ιν τηε δεχισιον−µακινγ προχεσσ, ανδ τηε σχοπε οφ χαρε δεχισιονσ χονσιδερεδ.

Αλλοωινγ φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ πρεφερενχεσ ϖαρψ αχροσσ φαµιλψ µεµβερσ, σεϖεραλ παπερσ

πρεσεντ γαµε−τηεορετιχ µοδελσ (Σλοαν, Πιχονε ανδ Ηοεργερ, 1997, ηερεαφτερ ΣΠΗ; Ηιεδεµανν

ανδ Στερν, 1999, ηερεαφτερ ΗΣ; Πεζζιν ανδ Σχηονε, 1999α, ηερεαφτερ ΠΣα; Χηεχκοϖιχη ανδ

Στερν, 2002, ηερεαφτερ ΧΣ; Ενγερσ ανδ Στερν, 2002, ηερεαφτερ ΕΣ; Βροων, 2006; Πεζζιν, Πολλακ

ανδ Σχηονε, 2007, ηερεαφτερ ΠΠΣ; ΒΓΗΣ). Οτηερ µοδελσ αρε βασεδ ον τηε ασσυµπτιον οφ

χοµµον πρεφερενχεσ; φορ εξαµπλε, Ηοεργερ, Πιχονε, ανδ Σλοαν (1996) ανδ Σταβιλε, Λαπορτε,

ανδ Χοψτε (2006) ρελψ ον τηε ασσυµπτιον οφ α σινγλε φαµιλψ υτιλιτψ φυνχτιον. Κοτλικο⁄ ανδ

Μορρισ (1990) µοδελ τηε παρεντ ανδ χηιλδ σολϖινγ σεπαρατε µαξιµιζατιον προβλεµσ ιφ τηεψ λιϖε

σεπαρατελψ βυτ µαξιµιζινγ α ωειγητεδ αϖεραγε οφ τηειρ ινδιϖιδυαλ υτιλιτψ φυνχτιονσ συβϕεχτ το

τηειρ ποολεδ βυδγετ χονστραιντ ιφ τηεψ λιϖε τογετηερ. Ιν χοντραστ το ουρ πρεϖιουσ ωορκ (ε.γ.,
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ΗΣ, ΕΣ, ΒΓΗΣ), τηισ παπερ αβστραχτσ φροµ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ φαµιλψ µεµβερσ ηαϖε δι⁄ερεντ

πρεφερενχεσ χονχερνινγ χαρε αρρανγεµεντσ ιν ορδερ το φοχυσ ον τηε δψναµιχ διµενσιον οφ χαρε.

Σεϖεραλ µοδελσ αχχοµµοδατε αλλ αδυλτ χηιλδρεν ιν τηε δεχισιον−µακινγ προχεσσ (ΗΣ; ΧΣ;

ΕΣ; ςαν Ηουτϖεν ανδ Νορτον, 2004; Βροων, 2006; ΒΓΗΣ). Οτηερσ σιµπλιφψ µοδελινγ ανδ/ορ

εστιµατιον βψ φοχυσινγ ον φαµιλιεσ τηατ ινχλυδε ονλψ ονε χηιλδ (Κοτλικο⁄ ανδ Μορρισ, 1990)

ορ τωο αδυλτ χηιλδρεν (ΠΠΣ) ορ βψ ασσυµινγ τηατ ονλψ ονε χηιλδ παρτιχιπατεσ ιν τηε φαµιλψ�σ

λονγ−τερµ χαρε δεχισιονσ (ΣΠΗ, ΠΣα). Ιν τηισ παπερ, ωε ρεστριχτ ουρ σαµπλε το φαµιλιεσ ωιτη

ατ µοστ φουρ χηιλδρεν, βυτ ωε τρεατ εαχη χηιλδ ασ α ποτεντιαλ χαρεγιϖερ.

Τηε µοδελσ ιν τηισ λιτερατυρε αλσο ϖαρψ ωιτη ρεσπεχτ το τηε σχοπε οφ χαρε δεχισιονσ εξαµ−

ινεδ. Μοδελσ πρεσεντεδ ιν ΗΣ ανδ ΕΣ φοχυσ ον τηε φαµιλψ�σ σελεχτιον οφ τηε πριµαρψ χαρε

αρρανγεµεντ ινχλυδινγ ινφορµαλ χαρε προϖιδεδ βψ αν αδυλτ χηιλδ, ινστιτυτιοναλ χαρε, ορ χον−

τινυεδ ινδεπενδενχε. ΧΣ ανδ Βροων (2006) µοδελ τηε θυαντιτψ οφ ινφορµαλ χαρε προϖιδεδ

βψ εαχη αδυλτ χηιλδ. Σιµιλαρλψ, ΣΠΗ, ΠΣα, Σταβιλε, Λαπορτε, ανδ Χοψτε (2006), ανδ ΒΓΗΣ

µοδελ τηε προϖισιον οφ ινφορµαλ χαρε ανδ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε. Σταβιλε, Λαπορτε, ανδ

Χοψτε (2006) διστινγυιση βετωεεν πυβλιχλψ ανδ πριϖατελψ �νανχεδ ηοµε ηεαλτη χαρε. ςαν

Ηουτϖεν ανδ Νορτον (2004) µοδελ χηιλδρεν�σ προϖισιον οφ ινφορµαλ χαρε ανδ παρεντ�σ υσε οφ

φορµαλ χαρε, δε�νεδ βροαδλψ ασ νυρσινγ ηοµε χαρε, ηοµε ηεαλτη χαρε, ηοσπιταλ χαρε, πηψσιχιαν

ϖισιτσ, ανδ ουτπατιεντ συργερψ. Ηοεργερ, Πιχονε, ανδ Σλοαν (1996) ανδ ΠΠΣ φοχυσ ον λιϖινγ

αρρανγεµεντσ οφ σιχκ ορ δισαβλεδ ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ (ε.γ., ινδεπενδεντ λιϖινγ ιν τηε χοµµυ−

νιτψ ορ ρεσιδενχε ιν αν ιντεργενερατιοναλ ηουσεηολδ). ∆ιστινγυισηινγ αµονγ χαρε προϖιδεδ

βψ α σπουσε, χαρε προϖιδεδ βψ αν αδυλτ χηιλδ ορ χηιλδ−ιν−λαω, φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε, ανδ

ινστιτυτιοναλ χαρε, τηισ παπερ εξαµινεσ τηρεε διµενσιονσ οφ φαµιλιεσ� χαρε αρρανγεµεντσ: τηε

υσε οφ εαχη ποτεντιαλ µοδε οφ χαρε, τηε σελεχτιον οφ τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ, ανδ ηουρσ

ιν εαχη αρρανγεµεντ.

Αλτηουγη τηε προϖισιον οφ ελδερ χαρε ισ αν ινηερεντλψ δψναµιχ προχεσσ, µοστ οφ τηε λιτερα−

τυρε αβστραχτσ φροµ τηε ιντερτεµποραλ διµενσιονσ οφ χαρε. Εξχεπτιονσ ινχλυδε Βρσχη−Συπαν,

Κοτλικο⁄, ανδ Μορρισ (1991) (ηερεαφτερ ΒΚΜ), Γαρβερ ανδ ΜαΧυρδψ (1990) (ηερεαφτερ ΓΜ),

∆οστιε ανδ Λγερ (2005) (ηερεαφτερ ∆Λ), Ηειτµυελλερ ανδ Μιχηαυδ (2006) (ηερεαφτερ ΗΜ),

ανδ Γαρδνερ ανδ Γιλλεσκιε (2009). Υσινγ α φραµεωορκ τηατ αχχουντσ φορ υνοβσερϖεδ ηετερο−

γενειτψ ανδ στατε δεπενδενχε, ΗΜ εξπλορε τηε χαυσαλ λινκσ βετωεεν εµπλοψµεντ ανδ ινφορµαλ
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χαρε οφ σιχκ, δισαβλεδ, ορ ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ οϖερ τιµε. Ιν α δψναµιχ µοδελ οφ σαϖινγσ ανδ

Μεδιχαιδ ενρολλµεντ δεχισιονσ, Γαρδνερ ανδ Γιλλεσκιε (2009) ϕοιντλψ εστιµατε λονγ−τερµ χαρε

αρρανγεµεντσ, σαϖινγσ/γιφτινγ βεηαϖιορ, ινσυρανχε χοϖεραγε, ανδ ηεαλτη τρανσιτιονσ. Τηειρ

αππροαχη ινχορπορατεσ υνοβσερϖεδ περµανεντ ανδ τιµε−ϖαρψινγ ηετερογενειτψ.

Τηε οτηερ στυδιεσ φοχυσ ον λιϖινγ αρρανγεµεντσ οφ ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ. ΒΚΜ εξαµινε

τρανσιτιονσ αµονγ λιϖινγ ινδεπενδεντλψ, λιϖινγ ωιτη αδυλτ χηιλδρεν, ανδ λιϖινγ ιν αν ινστιτυ−

τιον. ΓΜ µοδελ τρανσιτιονσ φροµ λιϖινγ ιν τηε χοµµυνιτψ το ρεσιδινγ ιν α νυρσινγ ηοµε ανδ

ϖιχε ϖερσα ασ ωελλ ασ τρανσιτιονσ φροµ ονε οφ τηεσε τωο λιϖινγ αρρανγεµεντσ το δεατη. Αχ−

χουντινγ φορ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ ασ ωελλ ασ στατε ανδ δυρατιον δεπενδενχε, ∆Λ εξαµινε

τρανσιτιονσ αµονγ ινδεπενδεντ λιϖινγ, χοηαβιτατιον, νυρσινγ ηοµε ρεσιδενχε, ανδ δεατη.

Φολλοωινγ ∆Λ, ΗΜ, ανδ Γαρδνερ ανδ Γιλλεσκιε (2009), ουρ µοδελσ αχχουντ φορ υνοβσερϖεδ

ηετερογενειτψ ανδ στατε δεπενδενχε. ∆ιστινγυισηινγ αµονγ χαρε προϖιδεδ βψ α σπουσε, χαρε

προϖιδεδ βψ αν αδυλτ χηιλδ ορ χηιλδ−ιν−λαω, φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε, ανδ ινστιτυτιοναλ χαρε,

ουρ µοδελσ ενχοµπασσ α βροαδερ ρανγε οφ χαρε αρρανγεµεντσ τηαν τηοσε ιν τηε εξιστινγ

λιτερατυρε. Εξαµινινγ τηρεε χαρε διµενσιονσ οφ ελδερ χαρε δεχισιονσ � τηε υσε οφ εαχη ποτεντιαλ

µοδε οφ χαρε, τηε σελεχτιον οφ τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ, ανδ ηουρσ ιν εαχη αρρανγεµεντ,

ωε αλσο προϖιδε α ριχηερ δεσχριπτιον οφ λονγ−τερµ χαρε δψναµιχσ.

2 ∆ατα

Το εξαµινε φαµιλιεσ� χαρε αρρανγεµεντσ οϖερ τιµε, ωε υσε δατα φροµ τηε 1995, 1998, 2000,

2002, ανδ 2004 ωαϖεσ οφ τηε Ασσετσ ανδ Ηεαλτη ∆ψναµιχσ Αµονγ τηε Ολδεστ Ολδ (ΑΗΕΑ∆)/

Ηεαλτη ανδ Ρετιρεµεντ (ΗΡΣ) συρϖεψ. Ωιτη αν εµπηασισ ον τηε ϕοιντ δψναµιχσ οφ ηεαλτη

ανδ δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ, τηισ νατιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε λονγιτυδιναλ συρϖεψ προϖιδεσ α

παρτιχυλαρλψ ριχη σουρχε οφ ινφορµατιον χονχερνινγ λονγ−τερµ χαρε αρρανγεµεντσ. Σελεχτιον χρι−

τερια φορ τηε ινιτιαλ ΑΗΕΑ∆/ΗΡΣ συρϖεψ, χονδυχτεδ ιν 1993, ινχλυδε αγε ανδ λιϖινγ αρρανγε−

µεντσ. Ιν παρτιχυλαρ, τηισ ινιτιαλ ωαϖε χονταινσ 6047 ηουσεηολδσ ωιτη νον−ινστιτυτιοναλιζεδ

ινδιϖιδυαλσ αγεδ 70 ψεαρσ ορ ολδερ. Ηοωεϖερ, συβσεθυεντ ωαϖεσ ρεταιν αλλ λιϖινγ ρεσπονδεντσ,

τηυσ εναβλινγ τηε στυδψ οφ ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ ιν τηε χοµµυνιτψ ασ ωελλ ασ νυρσινγ ηοµε
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ρεσιδεντσ. Σπουσεσ οφ ρεσπονδεντσ αρε αλσο ρεσπονδεντσ εϖεν ιφ τηεψ ωουλδ νοτ οτηερωισε

θυαλιφψ ον τηε βασισ οφ τηειρ οων αγε, τηυσ ινχρεασινγ τηε σαµπλε σιζε φορ τηε ινιτιαλ ωαϖε το

8222 ρεσπονδεντσ. Αλτηουγη ΑΗΕΑ∆/ΗΡΣ οϖερσαµπλεσ Φλοριδα ρεσιδεντσ, τηισ οϖερσαµπλινγ

ιντροδυχεσ νο εστιµατιον βιασ ασσυµινγ τηατ ρεσιδεντιαλ λοχατιον ισ εξογενουσ. ΑΗΕΑ∆/ΗΡΣ

αλσο οϖερσαµπλεσ βλαχκ ανδ Ηισπανιχ ηουσεηολδσ.

Αφτερ εξχλυδινγ οβσερϖατιονσ ωιτη µισσινγ ϖαλυεσ φορ ϖαριαβλεσ υσεδ ιν ουρ αναλψσισ, ινδι−

ϖιδυαλσ ωηο παρτιχιπατεδ ιν ονλψ ονε ωαϖε οφ τηε συρϖεψ, ινδιϖιδυαλσ ωηο προϖιδεδ ινχονσισ−

τεντ ρεσπονσεσ, ινδιϖιδυαλσ ωηο µαρριεδ ορ ρεµαρριεδ οϖερ τηε χουρσε οφ τηε συρϖεψ, φαµιλιεσ

ωιτη µορε τηαν φουρ χηιλδρεν, ανδ µιξεδ−ραχε χουπλεσ, ουρ σαµπλε χονσιστσ οφ 3353 ινδιϖιδ−

υαλσ ινχλυδινγ σπουσεσ οφ οριγιναλ ρεσπονδεντσ. Ιν αδδιτιον το 914 µαρριεδ χουπλεσ (ωηερε

εαχη ινδιϖιδυαλ ρεπρεσεντσ α ρεσπονδεντ), τηε σαµπλε ινχλυδεσ 267 υνµαρριεδ µεν ανδ 1258

υνµαρριεδ ωοµεν. Τηε πρεπονδερανχε οφ ωοµεν (νεαρλψ τωο τηιρδσ οφ τηε σαµπλε) ανδ τηε

ηιγηερ µαρριαγε ρατεσ αµονγ µεν (77:4 περχεντ οφ µεν χοµπαρεδ το 42:1 περχεντ οφ ωοµεν)

ρε�εχτ δι⁄ερενχεσ ιν λιφε εξπεχτανχψ βψ γενδερ ανδ αγε δι⁄ερενχεσ βετωεεν ηυσβανδσ ανδ

ωιϖεσ. Φιφτψ−τηρεε περχεντ οφ ελδερλψ ηουσεηολδσ παρτιχιπατε ιν αλλ �ϖε ωαϖεσ οφ τηε συρϖεψ.

Ουρ µοδελσ ινχλυδε χηαραχτεριστιχσ τηατ ιν�υενχε αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ χαρεγιϖινγ νεεδσ,

οππορτυνιτιεσ, ανδ πρεφερενχεσ. Τηε νεεδ φορ χαρε µαψ ινχρεασε ωιτη αγε ανδ αχτιϖιτψ λιµ−

ιτατιονσ; αχχορδινγλψ, ουρ µοδελσ χοντρολ φορ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ αγε, προβλεµσ ωιτη

αχτιϖιτιεσ οφ δαιλψ λιϖινγ (Α∆Λσ), ανδ προβλεµσ ωιτη ινστρυµενταλ αχτιϖιτιεσ οφ δαιλψ λιϖινγ

(ΙΑ∆Λσ). Τηε πρεσενχε οφ α σπουσε µαψ ρεδυχε αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ νεεδ φορ ασσιστανχε

φροµ αδυλτ χηιλδρεν ορ φροµ φορµαλ χαρε προϖιδερσ, παρτιχυλαρλψ ιφ τηε σπουσε ισ ρελατιϖελψ

ψουνγ ανδ ηεαλτηψ; τηυσ, ουρ µοδελσ χοντρολ φορ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ µαριταλ στατυσ, τηε

σπουσε�σ αγε, ανδ τηε σπουσε�σ αχτιϖιτψ λιµιτατιονσ. Σινχε παττερνσ οφ χαρε µαψ δι⁄ερ φορ µεν

ανδ ωοµεν ανδ αχροσσ ωηιτε, βλαχκ, ανδ Ηισπανιχ φαµιλιεσ, ουρ µοδελσ χοντρολ φορ γενδερ ασ

ωελλ ασ ραχε/ετηνιχιτψ. Μορεοϖερ, το χαπτυρε ποτεντιαλ δι⁄ερενχεσ ιν χαρε αρρανγεµεντσ φορ

µοτηερσ/ωιϖεσ ρελατιϖε το φατηερσ/ηυσβανδσ βψ ραχε ανδ ετηνιχιτψ (σεε Γοερεε, Ηιεδεµανν,

ανδ Στερν, 2010), ονε οφ ουρ δισχρετε χηοιχε µοδελσ αλσο ινχλυδεσ ιντεραχτιονσ βετωεεν γενδερ

ανδ ραχε/ετηνιχιτψ.

Ασσετσ αρε ποτεντιαλλψ ιµπορταντ χηαραχτεριστιχσ τηατ ιν�υενχε αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ

χαρεγιϖινγ νεεδσ ανδ οππορτυνιτιεσ ιν τηατ τηε αβιλιτψ το πυρχηασε χαρε µαψ ρεδυχε αν ινδι−
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ϖιδυαλ�σ δεπενδενχε ον ρελατιϖεσ. Υνφορτυνατελψ, τηερε αρε σεϖεραλ προβλεµσ ωιτη τηε ασσετ

δατα ρεπορτεδ ιν ΑΗΕΑ∆. Τηε �ρστ προβλεµ χονχερνσ λαργε, σπυριουσ χηανγεσ ιν ασσετσ ωιτηιν

φαµιλιεσ αχροσσ τιµε δυε το χηανγεσ ιν τηε συρϖεψ στρυχτυρε (φορ δεταιλσ, σεε Ηυρδ, ϑυστερ,

ανδ Σµιτη, 2003 ανδ ϑυστερ ετ αλ., 2007). Σινχε τρανσιτιονσ αρε ϖερψ ιµπορταντ ιν α δψναµιχ

µοδελ, τηε λαργε ϖαριατιον ιν ασσετ χηανγεσ ισ προβλεµατιχ. Ηιλλ (2006) αλσο �νδσ υνρεασοναβλε

ϖαριατιον ιν χηανγεσ ιν ασσετσ ιν ΗΡΣ.2 Σεχονδ, αµονγ ωεαλτηιερ ινδιϖιδυαλσ, 1993 ασσετσ αρε

υνδερστατεδ βψ α φαχτορ οφ τωο. Τηιρδ, ινχοµε ανδ ασσετ ρεπορτσ ιν τηε σεχονδ ωαϖε αρε ιν−

χονσιστεντ. Φουρτη, µεαν ασσετσ δουβλε βετωεεν τηε σεχονδ ανδ τηιρδ ωαϖεσ. Φιφτη, �νανχιαλ

µεασυρεσ, παρτιχυλαρλψ τηοσε ρελατεδ το εθυιτψ ιν α σεχονδ ηοµε, αρε υνδερ−ρεπορτεδ (Ηυρδ,

ϑυστερ, ανδ Σµιτη, 2003; ϑυστερ ετ αλ., 2007). Φιναλλψ, ινχοµε µεασυρεσ αρε υνδερ−ρεπορτεδ

ορ µισ−ρεπορτεδ (Ηυρδ, ϑυστερ, ανδ Σµιτη, 2003). Ιν τηε αβσενχε οφ γοοδ ασσετ ανδ ινχοµε

δατα, ουρ µοδελσ ινχλυδε τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ εδυχατιοναλ ατταινµεντ ασ α προξψ φορ ηερ

�νανχιαλ ρεσουρχεσ. Ωε τεστ ωηετηερ ασσετσ, ασ µεασυρεδ ιν ΑΗΕΑ∆/ΗΡΣ, α⁄εχτ φαµιλψ

δεχισιονσ ανδ εξπλορε ηοω βεστ το υσε τηε δατα βψ χονδυχτινγ Λαγρανγε Μυλτιπλιερ τεστσ.

Ταβλε 1 δισπλαψσ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ φορ τηε ρεσπονδεντσ φορ τηε �ρστ ψεαρ οφ δατα.3 Ασ α

χονσεθυενχε οφ τηε εξχλυσιον οφ νυρσινγ ηοµε ρεσιδεντσ φροµ τηε ινιτιαλ ωαϖε ανδ τηε ινχλυσιον

οφ σπουσεσ ρεγαρδλεσσ οφ αγε, τηε χηαραχτεριστιχσ οφ ουρ σαµπλε δι⁄ερ φροµ τηοσε οφ α ρανδοµ

σαµπλε οφ ινδιϖιδυαλσ αγεδ 72 ψεαρσ ανδ οϖερ.4 Ρεσπονδεντσ ρανγε φροµ 49 το 103 ψεαρσ

ωιτη α µεαν οφ 78 ψεαρσ ανδ α στανδαρδ δεϖιατιον οφ 6 ψεαρσ. Ον αϖεραγε, τηε ρεσπονδεντσ

ρεπορτ δι′χυλτψ ωιτη 0:54 αχτιϖιτιεσ οφ δαιλψ λιϖινγ (Α∆Λ) συχη ασ εατινγ, δρεσσινγ, ορ βατηινγ.

Βυτ τηε σαµπλε δισπλαψσ χονσιδεραβλε ϖαριατιον ωιτη ρεγαρδ το Α∆Λ προβλεµσ; ωηιλε σοµε

ινδιϖιδυαλσ ρεπορτ νο προβλεµσ ωιτη αχτιϖιτιεσ οφ δαιλψ λιϖινγ, οτηερσ ρεπορτ προβλεµσ ωιτη

ασ µανψ ασ σιξ Α∆Λσ. Σιµιλαρλψ, τηε ρεσπονδεντσ ρεπορτ αν αϖεραγε οφ 0:43 προβλεµσ ωιτη

ινστρυµενταλ αχτιϖιτιεσ οφ δαιλψ λιϖινγ (ΙΑ∆Λσ), συχη ασ υσινγ α τελεπηονε, τακινγ µεδιχατιον,

ηανδλινγ µονεψ, σηοππινγ, ορ πρεπαρινγ µεαλσ; ηερε τοο τηε σαµπλε δισπλαψσ χονσιδεραβλε

ϖαριατιον, ωιτη ρεσπονδεντσ ρεπορτινγ α ρανγε οφ ζερο το �ϖε ΙΑ∆Λ προβλεµσ. Ιν αδδιτιον

2 Ηε περφορµσ αν εξπεριµεντ ωιτη λατερ ωαϖεσ οφ ΗΡΣ ωηερε ρεσπονδεντσ αρε τολδ ηοω τηεψ ανσωερεδ τηε
ασσετ θυεστιονσ ιν τηε λαστ ωαϖε; τηισ ρεσυλτσ ιν α σιγνι�χαντ ρεδυχτιον ιν τηε ϖαριανχε οφ ασσετ χηανγεσ.

3 Φορ µοστ ρεσπονδεντσ, τηε �ρστ ψεαρ οφ δατα υσεδ ιν ουρ αναλψσισ ισ 1995; φορ σοµε, ιτ ισ λατερ.

4 Τηε ΑΗΕΑ∆ δατα συρϖεψσ ρεσπονδεντσ αγεδ 70 ορ ολδερ ιν τηε �ρστ ωαϖε φροµ 1993. Ουρ δατα σταρτσ
ωιτη τηε σεχονδ ωαϖε ιν 1995.
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το 2906 ινδιϖιδυαλσ (86:7 περχεντ οφ τηε σαµπλε) ωηο ιδεντιφψ ασ νον−Ηισπανιχ ωηιτε, τηε

σαµπλε ινχλυδεσ 324 ινδιϖιδυαλσ (9:7 περχεντ οφ τηε σαµπλε) ωηο ιδεντιφψ ασ νον−Ηισπανιχ

βλαχκ ανδ 123 ινδιϖιδυαλσ (3:7 περχεντ οφ τηε σαµπλε) ωηο ιδεντιφψ ασ Ηισπανιχ. Αλτηουγη

τηε οριγιναλ σαµπλε ινχλυδεσ ινδιϖιδυαλσ ωιτη οτηερ ραχιαλ/ετηνιχ ιδεντιτιεσ, νονε οφ τηεσε

ινδιϖιδυαλσ ρεµαινεδ ιν τηε σαµπλε αφτερ αππλψινγ τηε σελεχτιον χριτερια. Ωιτη ρεσπεχτ το

εδυχατιον, 33:2 περχεντ οφ ρεσπονδεντσ ηαϖε α ηιγη σχηοολ διπλοµα βυτ νοτ α χολλεγε δεγρεε,

ανδ 31:0 περχεντ ρεπορτ ηαϖινγ α χολλεγε ορ γραδυατε δεγρεε.

Variable  Mean Std Dev Min Max

Characteristics of Elderly Respondents (N=3353)

Female 0.65 0.48 0 1

Black 0.10 0.30 0 1

Hispanic 0.04 0.19 0 1

Age 77.96 6.03 49 103

Married 0.55 0.50 0 1

High School Diploma 0.33 0.47 0 1

College Degree 0.31 0.46 0 1

# ADL Problems 0.54 1.25 0 6

# IADL Problems 0.43 1.06 0 5

Characteristics of Adult Children and Children-in-Law (N=7807)

Female 0.51 0.50 0 1

Age 48.86 8.42 14 89

Married 0.85 0.36 0 1

Number of Children 2.18 1.57 0 13

Years of Education 13.94 2.36 0 18

Weekly Hours of Work 29.77 16.33 0 40

Resides within 10 Miles of Parent 0.36 0.48 0 1

Resides with Parent 0.03 0.18 0 1

 Market Conditions (N=2439)

Home Health Care Per Week ($100) 8.72 0.73 6.99 10.81

Ln (Nursing Home Beds Per Individual Above 70 Years) -2.85 0.38 -3.64 -2.27

Average ADL Score 5.81 0.31 5.20 6.70

Nursing Home Staff Hours Per Resident Per Day 3.06 0.23 2.40 3.60

Medicaid Policies Facing Households in Our Sample in 1993

Medically Needy Program (N = 2439) 0.96 0.20 0 1

Income Limit Facing Individuals (N = 1525) 446 79 238 724
Income Limit Facing Couples (N = 914) 673 160 311 1110

Ταβλε 1: ∆εσχριπτιϖε Στατιστιχσ

Τηε ελδερλψ ηουσεηολδσ ιν ουρ σαµπλε ρεπορτ α τοταλ οφ 4489 αδυλτ χηιλδρεν ανδ 3318

χηιλδρεν−ιν−λαω. Σινχε εαχη µεµβερ οφ τηισ γενερατιον ισ α ποτεντιαλ χαρεγιϖερ, ουρ µοδ−

ελσ ινχλυδε δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε αδυλτ χηιλδρεν ανδ χηιλδρεν−ιν−λαω. Τηεσε

χηαραχτεριστιχσ ρε�εχτ α ποτεντιαλ χαρεγιϖερ�σ οππορτυνιτψ χοστσ οφ τιµε, ε⁄εχτιϖενεσσ ιν τηε

χαρεγιϖινγ ρολε, ανδ/ορ χαρεγιϖινγ βυρδεν. Σπεχι�χαλλψ, τηε µοδελσ χοντρολ φορ τηε αδυλτ
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χηιλδ�σ ορ χηιλδ−ιν−λαω�σ ψεαρσ οφ σχηοολινγ, ωορκ στατυσ, µαριταλ στατυσ, φαµιλψ σιζε (νυµβερ

οφ χηιλδρεν), αγε, ανδ γενδερ. Ασ δισχυσσεδ εξτενσιϖελψ ιν Γοερεε, Ηιεδεµανν, ανδ Στερν

(2010), τηε ρολε οφ χηιλδ γενδερ ιν ελδερ χαρε προϖισιον µαψ ϖαρψ βψ ραχε ανδ ετηνιχιτψ; τηυσ,

ονε οφ ουρ µοδελσ αλσο ιντεραχτσ χηιλδ γενδερ ωιτη ραχε ανδ ετηνιχιτψ. Φιναλλψ, χο−ρεσιδενχε

ωιτη ορ προξιµιτψ το αν ελδερλψ παρεντ ορ παρεντ−ιν−λαω µαψ φαχιλιτατε χαρε προϖισιον. Ασ

δισχυσσεδ ιν Ραινερ ανδ Σειδλερ (2009), λοχατιον µαψ βε ενδογενουσ. Ηοωεϖερ, Στερν (1995)

σηοωσ τηατ, εϖεν αφτερ χοντρολλινγ φορ ενδογενειτψ, γεογραπηιχαλ διστανχε εξπλαινσ ϖαριατιον

ιν ινφορµαλ χαρε αρρανγεµεντσ. Αχχορδινγλψ ουρ µοδελσ ινχλυδε µεασυρεσ οφ διστανχε ανδ

χο−ρεσιδενχε, ανδ ωε χονδυχτ λικελιηοοδ ρατιο τεστσ το ινφερ ωηετηερ λοχατιον ισ ενδογενουσ.

Ασ σηοων ιν τηε σεχονδ πανελ οφ Ταβλε 1, τηε ψουνγερ γενερατιον δισπλαψσ νεαρ γενδερ

βαλανχε: 51:1 περχεντ αρε δαυγητερσ ορ δαυγητερσ−ιν−λαω. Τηε αϖεραγε χηιλδ ορ χηιλδ−ιν−λαω ισ

αλµοστ 49 ψεαρσ ολδ ωιτη νεαρλψ 14 ψεαρσ οφ σχηοολινγ. Τηεσε ινδιϖιδυαλσ ρεπορτ 29:8 ηουρσ οφ

λαβορ µαρκετ ωορκ περ ωεεκ, βυτ τηισ �γυρε υνδερστατεσ µεαν λαβορ µαρκετ αχτιϖιτψ βεχαυσε

ωεεκλψ ωορκ ηουρσ αρε τρυνχατεδ ατ 40:0. Ον αϖεραγε, τηε αδυλτ χηιλδρεν ανδ χηιλδρεν−ιν−

λαω οφ τηε ελδερλψ ρεσπονδεντσ ηαϖε 2:2 χηιλδρεν, βυτ ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ σοµε οφ τηεσε

χηιλδρεν βελονγ το βοτη α χηιλδ ανδ α χηιλδ−ιν−λαω. Α σµαλλ προπορτιον (3:3 περχεντ) οφ τηε

αδυλτ χηιλδρεν ανδ χηιλδρεν−ιν−λαω ρεσιδε ωιτη τηε ελδερλψ ρεσπονδεντσ, ανδ 35:5 περχεντ λιϖεσ

ωιτηιν 10 µιλεσ οφ τηε ελδερλψ ρεσπονδεντσ.

Ιν αδδιτιον το δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ ανδ αχτιϖιτψ λιµιτατιονσ, µαρκετ χονδιτιονσ

ανδ πυβλιχ πολιχιεσ µαψ ιν�υενχε φαµιλιεσ� χαρε αρρανγεµεντσ φορ ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ. Ουρ

µοδελσ χοντρολ φορ σεϖεραλ διµενσιονσ οφ τηε µαρκετ φορ φορµαλ χαρε ιν τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ

ορ χουπλε�σ στατε οφ ρεσιδενχε: τηε αϖεραγε ωεεκλψ χοστ οφ φυλλ−τιµε ηοµε ηεαλτη χαρε (16

ηουρσ α δαψ φορ σεϖεν δαψσ ορ 112 ηουρσ περ ωεεκ), νυρσινγ ηοµε στα⁄ ηουρσ περ νυρσινγ

ηοµε ρεσιδεντ περ δαψ ιν φαχιλιτιεσ ωιτη Μεδιχαρε ορ Μεδιχαιδ βεδσ, νυρσινγ ηοµε βεδσ περ

ινδιϖιδυαλ αβοϖε 70 ψεαρσ, ανδ α µεασυρε οφ τηε οϖεραλλ λεϖελ οφ δισαβιλιτψ αµονγ νυρσινγ ηοµε

ρεσιδεντσ. Ασ δισχυσσεδ ιν Ηαρρινγτον, Χαρριλλο ανδ ΛαΧαϖα (2006), τηισ δισαβιλιτψ µεασυρε

(Αϖεραγε Α∆Λ Σχορε) ισ α χοµποσιτε σχορε τηατ ρε�εχτσ νυρσινγ ηοµε ρεσιδεντσ� νεεδσ φορ

ασσιστανχε ωιτη τηρεε Α∆Λσ, ναµελψ εατινγ, τοιλετινγ, ανδ τρανσφερρινγ. Εαχη νυρσινγ ηοµε

ρεσιδεντ ωασ ασσιγνεδ α σχορε φροµ ονε το τηρεε φορ εαχη οφ τηεσε Α∆Λσ, ινχρεασινγ ιν τηε

αµουντ οφ ασσιστανχε νεεδεδ. Α συµµαρψ σχορε ρανγινγ φροµ τηρεε το νινε ωασ χοµπιλεδ φορ
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εαχη φαχιλιτψ; φαχιλιτψ σχορεσ ωερε τηεν συµµαριζεδ φορ εαχη στατε.5

Τηε µαρκετ φορ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε ανδ ινστιτυτιοναλ χαρε ϖαριεσ βψ στατε. Τηε στα−

τιστιχσ πρεσεντεδ ιν τηε τηιρδ πανελ δεσχριβε τηε µαρκετ χονδιτιονσ φαχινγ ελδερλψ ηουσεηολδσ

ιν ουρ σαµπλε δυρινγ τηε �ρστ ψεαρ οφ δατα. Ον αϖεραγε, τηεσε ηουσεηολδσ ρεσιδε ιν στατεσ

ωηερε τηε µεαν ωεεκλψ χοστ οφ φυλλ−τιµε ηοµε ηεαλτη χαρε ισ ∃872. Ρανγινγ φροµ ∃699 το

∃1081, τηεσε αρε ρεαλ χοστσ, δε�ατεδ ωιτη στατε−σπεχι�χ πριχε δε�ατορσ (Βυρεαυ οφ Εχονοµιχ

Αναλψσισ, 1999). Τηε ελδερλψ ηουσεηολδσ ιν ουρ σαµπλε λιϖε ιν στατεσ ωιτη 2:4 το 3:6 νυρσινγ

ηοµε στα⁄ ηουρσ περ νυρσινγ ηοµε ρεσιδεντ περ δαψ ανδ 2:6 (100�εξπ(�3:637)) το 10:3 βεδσ

περ 100 ινδιϖιδυαλσ οϖερ 70 ψεαρσ. Ον αϖεραγε, τηεσε ηουσεηολδσ ρεσιδε ιν στατεσ ωηερε τηε

φαχιλιτψ σχορε ρανγεσ φροµ 5:2 το 6:7; ωιτη α µεαν οφ 5:8 ανδ α στανδαρδ δεϖιατιον οφ 0:31:

Μανψ ηουσεηολδσ ρελψ ον πυβλιχ ασσιστανχε, µοστ νοταβλψ Μεδιχαιδ, το χοϖερ τηειρ λονγ−

τερµ χαρε εξπενσεσ. Ελιγιβιλιτψ φορ Μεδιχαιδ ισ λινκεδ το αχτυαλ ορ ποτεντιαλ ρεχειπτ οφ χαση

ασσιστανχε υνδερ τηε Συππλεµενταλ Σεχυριτψ Ινχοµε (ΣΣΙ) προγραµ ορ τηε φορµερ Αιδ το

Φαµιλιεσ ωιτη ∆επενδεντ Χηιλδρεν προγραµ. Ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ ορ χουπλεσ αρε ελιγιβλε φορ

ΣΣΙ παψµεντσ ιφ τηειρ µοντηλψ χουνταβλε ινχοµε (ινχοµε λεσσ ∃20) ανδ χουνταβλε ρεσουρχεσ

φαλλ βελοω α χερταιν τηρεσηολδ. Ινχοµε λιµιτσ φορ Μεδιχαιδ ελιγιβιλιτψ ϖαρψ ωιδελψ βψ στατε;

γιϖεν τηε λαχκ οφ στατε−λεϖελ δατα φορ σοµε ψεαρσ ανδ τηε ηιγη χορρελατιον οφ α στατε�σ ινχοµε

λιµιτσ αχροσσ τιµε, ουρ µοδελσ ινχλυδε ονλψ 1993 ινχοµε λιµιτσ.6 Ιν µοστ στατεσ, ινδιϖιδυαλσ

ορ χουπλεσ ωηοσε ινχοµεσ εξχεεδ τηε λιµιτσ φορ Μεδιχαιδ ελιγιβιλιτψ θυαλιφψ φορ ασσιστανχε ιφ

τηειρ µεδιχαλ εξπενσεσ αρε ηιγη ρελατιϖε το τηειρ ινχοµεσ. Ιν τηε πρεσενχε οφ α µεδιχαλλψ

νεεδψ προγραµ, ηουσεηολδσ µαψ δεδυχτ µεδιχαλ εξπενσεσ φροµ ινχοµε ωηεν δετερµινινγ

ελιγιβιλιτψ φορ Μεδιχαιδ χοϖεραγε οφ νυρσινγ ηοµε χαρε ορ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε. Τηυσ, ουρ

µοδελσ αλσο χοντρολ φορ τηε πρεσενχε οφ α µεδιχαλλψ νεεδψ προγραµ.

Τηε βοττοµ πανελ οφ Ταβλε 1 πρεσεντσ τηε 1993 αϖεραγε Μεδιχαιδ ινχοµε λιµιτσ φαχινγ

ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ ιν ουρ σαµπλε ασ ωελλ ασ τηε προπορτιον οφ σαµπλεδ ηουσεηολδσ ρεσιδινγ

ιν στατεσ ωιτη α µεδιχαλλψ νεεδψ προγραµ. Ινδιϖιδυαλσ φαχε µοντηλψ ινχοµε λιµιτσ ρανγινγ

φροµ ∃238 το ∃724 ωιτη α µεαν οφ ∃446; χουπλεσ φαχε µοντηλψ ινχοµε λιµιτσ ρανγινγ φροµ

5 Ωαγεσ φορ ηοµε ηεαλτη αιδε ωορκερσ ωερε οβταινεδ φροµ ΠΗΙ (2007). Τηε νυρσινγ ηοµε δατα ωερε
οβταινεδ φροµ Γραβοωσκι ετ αλ. (2004) ανδ Ηαρρινγτον, Χαρριλλο ανδ ΛαΧαϖα (2006).

6 Σεε ηττπ://ωωω.πεοπλε.ϖιργινια.εδυ/∼σνσ5ρ/ρεσιντ/λτχστφ/µεδιχαιδελιγιβιλιτψ.πδφ
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∃311 το ∃1110 ωιτη α µεαν οφ ∃673. Οϖερ 95 περχεντ οφ τηε ηουσεηολδσ ιν ουρ σαµπλε ρεσιδε

ιν στατεσ τηατ ηαδ α µεδιχαλλψ νεεδψ προγραµ ιν 1993.

Ασ δισχυσσεδ ιν µορε δεταιλ λατερ, ωε πρεσεντ τηρεε δψναµιχ µοδελσ οφ φαµιλιεσ� λονγ−τερµ

χαρε δεχισιονσ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε µοδελ τηε φαµιλψ�σ δεχισιον ωηετηερ το υσε εαχη ποτεντιαλ

χαρε αρρανγεµεντ (σεχτιον 3.1), τηε φαµιλψ�σ σελεχτιον οφ τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ (σεχ−

τιον 3.3), ανδ ηουρσ σπεντ ιν εαχη χαρε αρρανγεµεντ (σεχτιον 3.5). Ουρ µοδελσ διστινγυιση

αµονγ σεϖεραλ µοδεσ οφ χαρε � ινστιτυτιοναλ χαρε, φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε, ινφορµαλ χαρε

προϖιδεδ βψ α σπουσε, ανδ ινφορµαλ χαρε προϖιδεδ βψ α χηιλδ ορ χηιλδ−ιν−λαω � ωηιλε αλλοωινγ

φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ δοεσ νοτ ρεχειϖε ανψ οφ τηεσε µοδεσ οφ χαρε.

Informal Care Informal Care By Child Formal Home Institutional
Mode of Care By Spouse or Child-in-Law Health Care Care

Any of this Mode (All Respondents) 6.7% 3.2% 1.3% 0.1%

Primary Arrangement (All Respondents) 6.7% 1.5% 0.7% 0.1%

Primary Arrangement (Care Recipients Only) 74.7% 16.6% 8.0% 1.0%

Mean Weekly Hours (Recipients of this Mode of Care) 56 7 13 93

Ταβλε 2: Φρεθυενχψ οφ Χαρε Μοδε

Νινετψ−ονε περχεντ οφ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ ιν ουρ σαµπλε ρεχειϖε νο χαρε δυρινγ τηε

�ρστ ψεαρ. Αµονγ τηοσε ρελψινγ ον ατ λεαστ ονε µοδε οφ χαρε, ινφορµαλ χαρε αρρανγεµεντσ

αρε µορε χοµµον τηαν φορµαλ χαρε αρρανγεµεντσ. Μορε σπεχι�χαλλψ, ασ σηοων ιν Ταβλε 2,

6:7 περχεντ οφ ρεσπονδεντσ ρεχειϖε χαρε φροµ α σπουσε, ανδ 3:2 περχεντ ρεχειϖε χαρε φροµ αν

αδυλτ χηιλδ ορ χηιλδ−ιν−λαω. Ωηιλε 1:3 περχεντ οφ ρεσπονδεντσ ρελψ ον φορµαλ ηοµε ηεαλτη

χαρε, ονλψ 0:1 περχεντ ρεχειϖεσ νυρσινγ ηοµε χαρε. Σιµιλαρλψ, ινφορµαλ χαρε αρρανγεµεντσ αρε

µορε χοµµον τηαν φορµαλ αρρανγεµεντσ ασ τηε πριµαρψ µοδε οφ χαρε.

Νοτ συρπρισινγλψ, ινστιτυτιοναλιζεδ ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ ρεχειϖε µορε χαρε τηαν δο ελδερλψ

χαρε ρεχιπιεντσ ωηο ρεµαιν ιν τηε χοµµυνιτψ. Ασ σηοων ιν Ταβλε 2, τηε αϖεραγε νυρσινγ ηοµε

ρεσιδεντ ρεχειϖεσ 93 ηουρσ οφ χαρε περ ωεεκ ιν τηε �ρστ ψεαρ οφ δατα. Αλσο, σπουσαλ χαρεγιϖερσ

τενδ το προϖιδε συβσταντιαλλψ µορε χαρε τηαν δο φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε προϖιδερσ ορ αδυλτ

χηιλδρεν. Ον αϖεραγε, δυρινγ τηε �ρστ ψεαρ οφ δατα, σπουσαλ χαρεγιϖερσ προϖιδε 56 ηουρσ οφ

χαρε περ ωεεκ. Ιν χοντραστ, τηε αϖεραγε αµουντ οφ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε ισ 13 ηουρσ περ

ωεεκ αµονγ τηοσε ωηο ρελψ ον τηισ µοδε οφ χαρε. Τηε χοµπαραβλε �γυρε φορ χαρε προϖιδεδ

βψ αδυλτ χηιλδρεν ορ χηιλδρεν−ιν−λαω ισ σεϖεν ηουρσ περ ωεεκ.
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Ασ δισχυσσεδ εαρλιερ, ωε οβσερϖε εαχη ελδερλψ ινδιϖιδυαλ ιν ουρ σαµπλε φορ ατ λεαστ τωο

ανδ ατ µοστ �ϖε δι⁄ερεντ τιµε περιοδσ. Χορρεσπονδινγ το 73816 ποσσιβλε τρανσιτιονσ ιντο ανδ

ουτ οφ εαχη ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντ, Ταβλε 3 σηοωσ τηε νυµβερ οφ οβσερϖεδ τρανσιτιονσ.

Ωε οβσερϖε 401 τρανσιτιονσ ιντο σπουσαλ χαρε (α τρανσιτιον ρατε οφ οϖερ τεν περχεντ) ανδ 254

τρανσιτιονσ ουτ οφ σπουσαλ χαρε (α τρανσιτιον ρατε οφ οϖερ 46 περχεντ). Τρανσιτιον ρατεσ ιντο

νον−σπουσαλ χαρε αρρανγεµεντσ ρανγε φροµ ϕυστ οϖερ ονε περχεντ (χηιλδ ορ χηιλδ−ιν−λαω) το

ϕυστ υνδερ ονε περχεντ (ινστιτυτιοναλ χαρε). Ωε οβσερϖε α τρανσιτιον ρατε ουτ οφ χαρε βψ α

παρτιχυλαρ χηιλδ ορ χηιλδ−ιν−λαω χαρε οφ αλµοστ 43 περχεντ, α ρατε οφ οϖερ 67 περχεντ ουτ οφ

φορµαλ ηοµε χαρε, ανδ α ρατε οφ 26 περχεντ ουτ οφ ινστιτυτιοναλ χαρε.

Across Two Consecutive Waves Care Arrangements

Used Neither Period Used Both Periods Not Used/Used Used/Not Used

3451 289 401 254

26628 197 362 146

9025 33 101 68
9120 20 80 7

Notes: These figures condition on the availability of the potential care arrangement in the first period of

the transition in question. Spouses and children are considered available as long as they are alive.

Formal Home Health Care

Persistence in Care Arrangements Transitions Into and Out of

Institutional Care

Care Arrangement

Spouse

Child or Child-in-Law

Ταβλε 3: Ιντερτεµποραλ Παττερνσ οφ Χαρε

3 ∆ψναµιχ Μοδελσ οφ Λονγ−Τερµ Χαρε Αρρανγεµεντσ

Ωε µοδελ τηρεε ρελατεδ διµενσιονσ οφ φαµιλιεσ� χαρε αρρανγεµεντσ φορ αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ

ιν α παρτιχυλαρ τιµε περιοδ: τηε υσε οφ εαχη ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντ, τηε σελεχτιον οφ τηε

πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ, ανδ ηουρσ σπεντ ιν εαχη χαρε αρρανγεµεντ. Ουρ µοδελσ διστιν−

γυιση αµονγ σεϖεραλ µοδεσ οφ χαρε: ινστιτυτιοναλ χαρε, φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε, ινφορµαλ

χαρε προϖιδεδ βψ τηε σπουσε, ανδ ινφορµαλ χαρε προϖιδεδ βψ αν αδυλτ χηιλδ ορ χηιλδ−ιν−λαω.

Ουρ µοδελσ αλσο αλλοω φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ ρεχειϖεσ νο φορµαλ ορ

ινφορµαλ χαρε ιν α παρτιχυλαρ περιοδ. Ιν εαχη µοδελ, τηε φαµιλψ µακεσ δεχισιονσ τακινγ ιντο

αχχουντ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντσ. Ιν χοντραστ το ουρ πρεϖιουσ ωορκ

(ε.γ., ΗΣ; ΕΣ; ΒΓΗΣ), ωε αβστραχτ φροµ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ φαµιλψ µεµβερσ ηαϖε δι⁄ερεντ

πρεφερενχεσ χονχερνινγ χαρε ανδ φροµ δεταιλσ αβουτ ηοω τηε φαµιλψ µακεσ δεχισιονσ.

Χαρε αρρανγεµεντσ µαψ περσιστ ασ α ρεσυλτ οφ τηε φαµιλψ�σ πρεφερενχεσ ορ χονστραιντσ ορ

ασ α ρεσυλτ οφ ινερτια. Φορ εξαµπλε, α φαµιλψ�σ αϖερσιον το ινστιτυτιοναλ χαρε µαψ λεαδ το
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περσιστενχε ιν χαρε αρρανγεµεντσ. ∆ι⁄ερενχεσ αχροσσ φαµιλψ µεµβερσ ωιτη ρεσπεχτ το τηειρ

χαρεγιϖινγ ε⁄εχτιϖενεσσ ορ τηειρ οππορτυνιτψ χοστσ οφ τιµε µαψ αλσο χοντριβυτε το περσιστενχε

ιν χαρε αρρανγεµεντσ. Αχχορδινγλψ, ουρ µοδελσ χοντρολ φορ οβσερϖαβλε φαχτορσ ασ ωελλ ασ σεϖεραλ

τψπεσ οφ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ τηατ µαψ λεαδ το περσιστενχε ιν χαρε αρρανγεµεντσ (ι.ε.,

σπυριουσ στατε δεπενδενχε). Μορεοϖερ, τηε χοστσ οφ τρανσιτιονινγ φροµ ονε χαρε αρρανγεµεντ

το ανοτηερ µαψ ενηανχε τηε ϖαλυε οφ τηε χυρρεντ αρρανγεµεντ. Τηε λιφεστψλε χηανγεσ ρεθυιρεδ

το εναβλε αν αδυλτ χηιλδ το προϖιδε χαρε ορ αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ ατταχηµεντ το α φορµαλ

ηοµε ηεαλτη αιδε µαψ λεαδ το ινερτια ιν χαρε αρρανγεµεντσ. Σιµιλαρλψ, µοϖινγ το α νυρσινγ

ηοµε ρεθυιρεσ συβσταντιαλ λιφεστψλε χηανγεσ ασ ωελλ ασ δισινϖεστµεντσ τηατ µαψ βε δι′χυλτ το

ρεϖερσε συχη ασ σελλινγ α ηοµε. Το χαπτυρε τηε ποσσιβιλιτψ οφ ινερτια, ουρ µοδελσ αλλοω φορ

ποσιτιϖε τρυε στατε δεπενδενχε.

Αλτερνατιϖελψ, χαρε αρρανγεµεντσ µαψ εϖολϖε οϖερ τιµε ασ χονδιτιονσ χηανγε ορ ασ α

χαρεγιϖερ εξπεριενχεσ βυρνουτ. Φορ εξαµπλε, αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ χαρε αρρανγεµεντσ µαψ

εϖολϖε ασ ηερ ηεαλτη ορ τηατ οφ ηερ σπουσε δετεριορατεσ, ηερ σπουσε διεσ, ορ φορµαλ χαρε βεχοµεσ

µορε εξπενσιϖε. Αχχορδινγλψ, ουρ µοδελσ χοντρολ φορ ρελεϖαντ τιµε−ϖαρψινγ χηαραχτεριστιχσ

τηατ µαψ α⁄εχτ φαµιλιεσ� χαρεγιϖινγ δεχισιονσ. Ουρ µοδελσ αλσο αλλοω τηε σετ οφ ποτεντιαλ

χαρε αρρανγεµεντσ το ϖαρψ οϖερ τιµε ιν ρεσπονσε το χηανγεσ ιν φαµιλψ στρυχτυρε. Ιν αδδιτιον,

αδυλτ χηιλδρεν µαψ ροτατε τηε ρολε οφ πριµαρψ χαρεγιϖερ ασ α ωαψ το σηαρε τηε βυρδεν ορ

ασ τηε χαρεγιϖερ εξπεριενχεσ βυρνουτ. Το χαπτυρε τηε ποσσιβιλιτψ οφ χαρεγιϖερ βυρνουτ, ουρ

µοδελσ αλλοω φορ νεγατιϖε τρυε στατε δεπενδενχε.

Ωε δεϖελοπ ανδ εστιµατε τηρεε δψναµιχ µοδελσ οφ χαρε. Τωο οφ τηεσε αρε δισχρετε χηοιχε

µοδελσ, ωηιλε τηε τηιρδ ισ α χοντινυουσ χηοιχε µοδελ. Ιν τηε Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ, τηε

φαµιλψ δεχιδεσ ωηετηερ το υσε εαχη ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντ (ινστιτυτιοναλ χαρε, φορµαλ

ηοµε ηεαλτη χαρε, χαρε προϖιδεδ βψ τηε σπουσε, ανδ χαρε προϖιδεδ βψ εαχη παρτιχυλαρ χηιλδ).

Τηισ µοδελ αλλοωσ φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ ρελιεσ ον µορε τηαν ονε

χαρεγιϖερ ορ χαρεγιϖινγ αρρανγεµεντ. Ιν τηε Πριµαρψ Χαρεγιϖερ Μοδελ, τηε φαµιλψ σελεχτσ

τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ φροµ αλλ αϖαιλαβλε αλτερνατιϖεσ. Φιναλλψ, ιν τηε Ηουρσ οφ Χαρε

Μοδελ, τηε φαµιλψ δετερµινεσ ηουρσ ιν εαχη ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντ. Λικε τηε Μυλτιπλε

Χαρεγιϖερ Μοδελ, τηισ µοδελ αλλοωσ φορ µυλτιπλε χαρε αρρανγεµεντσ.

Ιν αλλ οφ ουρ µοδελσ, ωε ασσυµε τηατ εαχη φαµιλψ ηασ αν υνδερλψινγ λατεντ ϖαλυε φορ εαχη
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ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντ. Μορε φορµαλλψ, χονσιδερ φαµιλψ ν τηατ χονσιστσ οφ ονε ορ τωο

ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ, ϑν αδυλτ χηιλδρεν, ανδ υπ το ϑν χηιλδρεν−ιν−λαω. Ελδερλψ ινδιϖιδυαλ ι µαψ

ρεθυιρε χαρε ατ τιµε τ. Ιφ σηε ισ µαρριεδ, ηερ σπουσε µαψ προϖιδε σοµε ορ αλλ οφ ηερ χαρε. Ιν

αδδιτιον, εαχη αδυλτ χηιλδ ορ αδυλτ χηιλδ−ιν−λαω ισ α ποτεντιαλ χαρεγιϖερ. ∆επενδινγ ον τηε

µοδελ, τηε φαµιλψ δεχιδεσ ωηετηερ το ρελψ ον εαχη ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντ, σελεχτσ τηε

πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ, ορ δετερµινεσ ηοω µυχη οφ εαχη αρρανγεµεντ το υσε. ∆ε�νε τηε

ϑν + 4 χαρεγιϖινγ αλτερνατιϖεσ ασ: νο χαρε, χαρε προϖιδεδ βψ α σπουσε, φορµαλ ηοµε ηεαλτη

χαρε, χαρε ιν α νυρσινγ ηοµε, ανδ ινφορµαλ χαρε φροµ εαχη οφ τηε ϑν χηιλδρεν ορ τηειρ σπουσεσ.

Τηε λατεντ ϖαλυε οφ χαρε αλτερνατιϖε ϕ το ινδιϖιδυαλ ι ιν φαµιλψ ν ατ τιµε τ ισ δενοτεδ βψ:

ψ�νιϕτ = Ξνιτ�ϕ + Ζνϕτ + �ϕψνιϕτ�1 + !νιϕτ: (1)

Τηε ϖεχτορ Ξνιτ ινχλυδεσ εξογενουσ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ.
7 Ιν παρτιχ−

υλαρ, Ξνιτ ινχλυδεσ δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ ανδ αχτιϖιτψ λιµιτατιονσ τηατ µαψ ιν�υενχε

αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ χαρεγιϖινγ νεεδσ, οππορτυνιτιεσ, ανδ πρεφερενχεσ. Τηε ϖεχτορ Ζνϕτ

ινχλυδεσ εξογενουσ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντσ, ναµελψ δεµογραπηιχσ

οφ τηε αδυλτ χηιλδρεν ανδ χηιλδρεν−ιν−λαω ανδ µαρκετ χονδιτιονσ/πυβλιχ πολιχιεσ ιν τηε ελδερλψ

ινδιϖιδυαλ�σ ορ ηουσεηολδ�σ στατε οφ ρεσιδενχε.

Τηε οβσερϖεδ ϖαριαβλε χορρεσπονδινγ το τηε λατεντ ϖαριαβλε ισ γιϖεν βψ ψνιϕτ: Ασ δισχυσσεδ

ιν τηε φολλοωινγ συβσεχτιονσ, τηε εξαχτ δε�νιτιον οφ τηε χορρεσπονδινγ οβσερϖεδ ϖαριαβλε ϖαριεσ

ωιτη τηε µοδελ σπεχι�χατιον. Τηε ινχλυσιον οφ ψνιϕτ�1 αλλοωσ παστ χηοιχεσ το ιν�υενχε τηε

χυρρεντ ϖαλυε οφ αλτερνατιϖε ϕ ανδ, τηυσ, χαπτυρεσ τηε τρυε δψναµιχ χοµπονεντ οφ λονγ−τερµ

χαρε δεχισιον−µακινγ. Το διστινγυιση βετωεεν τρυε στατε δεπενδενχε (ασ χαπτυρεδ βψ τηε �ϕ)

ανδ περσιστενχε ιν χαρε αρρανγεµεντσ δυε το υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ (ι.ε., σπυριουσ στατε

δεπενδενχε), ωε αλλοω φορ υνοβσερϖεδ χορρελατιον αχροσσ τιµε (ασ χαπτυρεδ βψ !νιϕτ). Ωε

ρεφερ το �ϕ ασ τρυε στατε δεπενδενχε, ωηιχη ισ αλτερνατιϖε−σπεχι�χ ιν τωο οφ ουρ µοδελσ.

Ωε δεχοµποσε τηε ρανδοµ χοµπονεντσ οφ φαµιλιεσ� λονγ−τερµ χαρε δεχισιονσ, !νιϕτ, ιντο

(ατ λεαστ) τωο τψπεσ οφ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ ασ ωελλ ασ αν ιδιοσψνχρατιχ ερρορ τερµ, ∀νιϕτ :

!νιϕτ = υνι + �νιϕ + ∀νιϕτ:

7 Ωε αυγµεντ τηε χοντινυουσ χηοιχε µοδελ το αλλοω φορ συβστιτυτιον αχροσσ τψπεσ οφ χαρε.
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Σοµε ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ µαψ ηαϖε πρεφερενχεσ φορ χερταιν χαρε οπτιονσ τηατ αρε νοτ οβσερϖεδ

το τηε εχονοµετριχιαν ανδ ηενχε νοτ χαπτυρεδ βψ Ξ ορ Ζ. Φορ εξαµπλε, α φαµιλψ µαψ

αϖοιδ ινστιτυτιοναλ χαρε δυε το α παρτιχυλαρλψ στρονγ πηιλοσοπηιχαλ ορ χυλτυραλ ρεασον. Συχη

ινδιϖιδυαλ/φαµιλψ−αλτερνατιϖε−σπεχι�χ χορρελατιον αχροσσ τιµε ισ χαπτυρεδ βψ �νιϕ: Ιν αδδιτιον,

τηερε µαψ βε ινδιϖιδυαλ− ορ φαµιλψ−σπεχι�χ χηαραχτεριστιχσ τηατ ιν�υενχε αλλ χαρε αλτερνατιϖεσ

αχροσσ τιµε βυτ αρε υνοβσερϖεδ το τηε εχονοµετριχιαν. Φορ εξαµπλε, ηιγη λεϖελσ οφ ωεαλτη

µαψ εναβλε α φαµιλψ το πυρχηασε φορµαλ χαρε ρατηερ τηαν το ρελψ εξχλυσιϖελψ ορ πριµαριλψ ον

φαµιλψ µεµβερσ. Συχη ινδιϖιδυαλ/φαµιλψ−σπεχι�χ χορρελατιον αχροσσ τιµε ανδ αλτερνατιϖεσ ισ

χαπτυρεδ βψ υνι: Ασ σηοων ιν τηε φολλοωινγ συβσεχτιονσ, τηε ασσυµεδ διστριβυτιονσ οφ υνι;

�νιϕ; ανδ ∀νιϕτ ϖαρψ αχροσσ ουρ τηρεε µοδελσ το αλλοω φορ εξπεριµεντατιον ωιτη δι⁄ερεντ ερρορ

στρυχτυρεσ. Φορ εασε οφ εξποσιτιον, ωε δροπ τηε φαµιλψ συβσχριπτ ιν τηε φολλοωινγ συβσεχτιονσ.

3.1 Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ

Ιν ουρ Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ, τηε φαµιλψ δεχιδεσ ωηετηερ το υσε εαχη ποτεντιαλ χαρε

αρρανγεµεντ βψ τακινγ ιντο αχχουντ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ, χηαραχτεριστιχσ

οφ τηε χαρε αρρανγεµεντ, ανδ ωηετηερ τηε ινδιϖιδυαλ ρελιεδ ον τηατ αρρανγεµεντ ιν τηε

πρεϖιουσ περιοδ. Εξχλυδινγ τηε δψναµιχ χοµπονεντ, τηισ αππροαχη ισ σιµιλαρ το τηατ οφ ΧΣ,

Βροων (2006), ανδ ΒΓΗΣ. Ιν τηισ µοδελ, ωε ασσυµε τηατ τηε φαµιλψ σελεχτσ εαχη αρρανγεµεντ

ωιτη α ποσιτιϖε λατεντ ϖαλυε ωιτηουτ χονσιδερινγ ιντεραχτιονσ αχροσσ χαρε αλτερνατιϖεσ.

Μορε τεχηνιχαλλψ, ωε εστιµατε α δψναµιχ µυλτιϖαριατε προβιτ µοδελ, ωηερε τηε βασελινε

λατεντ ϖαλυε οφ αλτερνατιϖε ϕ ισ γιϖεν ιν εθυατιον (1). Ωε ασσυµε ∀ιϕτ � ιιδΝ (0; 1) ; υι �

ιιδΝ (0; �2υ) ; ανδ �ιϕ � ιιδΝ
�

0; �2�
�

ανδ δε�νε Φυ;� (�) ασ τηε ϕοιντ διστριβυτιον οφ υ ανδ �:

Φαµιλψ ν υσεσ αλτερνατιϖε ϕ το προϖιδε χαρε φορ ινδιϖιδυαλ ι ατ τιµε τ ιφ ανδ ονλψ ιφ

ψιϕτ = 1
�

ψ�ιϕτ > 0
�

:

Λετ

ς µιϕτ(�
µ) = Ξιτ�ϕ + Ζιϕτ + �ϕψιϕτ�1 + υι + �ιϕ;

ωηερε ψιϕτ�1 εθυαλσ ονε ιφ αλτερνατιϖε ϕ ωασ χηοσεν λαστ περιοδ, �
µ = (�; ; �; ��; �υ) ισ τηε

ϖεχτορ οφ παραµετερσ το εστιµατε, ανδ τηε µ συπερσχριπτ δενοτεσ Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ.
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Τηεν, τηε λικελιηοοδ χοντριβυτιον φορ αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ ι ισ

Λι =

Ζ Ζ

Ψ

τ

Ψ

ϕ

�
�

ς µιϕτ
�ψιϕτ

�

1� �(ς µιϕτ)
�1�ψιϕτ

δΦυ;� (υ; �) :

3.2 Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Ρεσυλτσ

Ταβλε 4 πρεσεντσ τηε µυλτιϖαριατε προβιτ ρεσυλτσ. Σεϖεραλ δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ σιγνιφ−

ιχαντλψ ιν�υενχε τηε ϖαλυε οφ εαχη ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντ.8 Φορ εξαµπλε, χοντρολλινγ

φορ µαριταλ στατυσ, αγε, αχτιϖιτψ λιµιτατιονσ, εδυχατιοναλ ατταινµεντ, ανδ σεϖεραλ χηαραχτερ−

ιστιχσ οφ τηε σπουσε, ωηιτε φαµιλιεσ ϖαλυε εαχη µοδε οφ χαρε µορε ηιγηλψ φορ µεν τηαν φορ

ωοµεν. Μοστ οφ τηεσε γενδερ γαπσ αρε µορε προνουνχεδ αµονγ βλαχκ ανδ Ηισπανιχ ελδερλψ

ινδιϖιδυαλσ. Αλτηουγη ινχονσιστεντ ωιτη σοµε οφ τηε �νδινγσ ιν τηε λιτερατυρε (ε.γ., ΜχΓαρρψ,

1998; Πεζζιν ανδ Σχηονε, 1999β; ΧΣ), τηε ιµπλιχατιον τηατ φαµιλιεσ ϖαλυε ινφορµαλ χαρε µορε

ηιγηλψ φορ ελδερλψ µεν τηαν φορ ελδερλψ ωοµεν ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ιµπλιχατιονσ οφ τηε

γαµε−τηεορετιχ αναλψσισ ιν ΒΓΗΣ; σπεχι�χαλλψ, ΒΓΗΣ συγγεστ τηατ χαρε προϖιδεδ το µοτηερσ

ισ λεσσ ε⁄εχτιϖε (αλβειτ αλσο λεσσ βυρδενσοµε) τηαν χαρε προϖιδεδ το φατηερσ.

Αχτιϖιτψ λιµιτατιονσ ανδ αγε σιγνι�χαντλψ ιν�υενχε τηε ϖαλυε οφ χαρε αρρανγεµεντσ. Τηε

ϖαλυε οφ εαχη µοδε οφ χαρε δεπενδσ ποσιτιϖελψ ον τηε νυµβερ οφ Α∆Λ ανδ ΙΑ∆Λ προβλεµσ

εξπεριενχεδ βψ αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ. Χοντρολλινγ φορ αχτιϖιτψ λιµιτατιονσ, ινφορµαλ χαρε ισ

λεσσ ϖαλυαβλε ασ τηε ινδιϖιδυαλ αγεσ.

Χονσιστεντ ωιτη τηε λιτερατυρε (ε.γ., Στερν 1995), ουρ ρεσυλτσ ιµπλψ τηατ σπουσεσ αρε αν

ιµπορταντ σουρχε οφ χαρε φορ ονε ανοτηερ. Ατ �ρστ γλανχε, τηε λαργε, νεγατιϖε παραµετερ εστι−

µατεσ ασσοχιατεδ ωιτη µαριταλ στατυσ φορ τηε οτηερ χαρε αρρανγεµεντσ αππεαρ το συγγεστ τηατ

φαµιλιεσ ϖαλυε νον−σπουσαλ χαρε αρρανγεµεντσ σιγνι�χαντλψ µορε ηιγηλψ φορ υνµαρριεδ τηαν

φορ µαρριεδ ελδερσ. Ηοωεϖερ, παραµετερ εστιµατεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε σπουσε�σ χηαραχτερισ−

τιχσ µιτιγατε ορ δοµινατε τηε διρεχτ ε⁄εχτ οφ µαριταλ στατυσ, σο τηατ τηε αϖεραγε µαργιναλ

ε⁄εχτ οφ ηαϖινγ α σπουσε ον τηε οτηερ χαρε χηοιχεσ ισ ποσιτιϖε. Φορ εξαµπλε, ασ τηε σπουσε

8 Ιν τηισ σεχτιον, ουρ δισχυσσιον φοχυσεσ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν εαχη χηαραχτεριστιχ ανδ τηε
λατεντ ϖαλυε οφ υσινγ α παρτιχυλαρ µοδε οφ χαρε ρελατιϖε το τηε ουτχοµε ωηερε τηε ινδιϖιδυαλ δοεσ
νοτ υσε τηατ µοδε οφ χαρε. Ιν α σεπαρατε σεχτιον, ωε πρεσεντ ανδ δισχυσσ τηε µαργιναλ ε⁄εχτσ ασ−
σοχιατεδ ωιτη τηε µοστ πολιχψ−ρελεϖαντ ϖαριαβλεσ. Φορ α χοµπλετε σετ οφ µαργιναλ ε⁄εχτσ, πλεασε σεε
ωωω.πεοπλε.ϖιργινια.εδυ/∼σνσ5ρ/ρεσιντ/λτχστφ/δψναµιχµαργιναλε⁄εχτσ.ητµλ
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αγεσ, αλλ φορµσ οφ χαρε ινχρεασε ιν ϖαλυε. Τηε σπουσε�σ ΙΑ∆Λ προβλεµσ ρεδυχε τηε ϖαλυε οφ

σπουσαλ χαρε ωηιλε ενηανχινγ τηε ϖαλυε οφ χαρε προϖιδεδ βψ α χηιλδ ορ α ηοµε ηεαλτη αιδε.9

Variable Std Err Std Err Std Err Std Err

True State Dependence Effect 0.795 ** 0.078 1.426 ** 0.097 1.070 ** 0.188 2.158 ** 0.424

Parent and Spouse Characteristics

Constant -3.815 ** 0.182 -1.565 ** 0.282 -2.066 ** 0.910 -6.307 ** 2.051

Female -0.308 ** 0.079 -0.758 ** 0.068 -0.566 ** 0.144 -0.762 ** 0.170

Black 0.176 0.213 0.123 0.299 -0.168 0.371 0.335 0.383

Hispanic 0.510 0.346 -0.164 0.551 0.069 0.332 -0.381 0.712

Female*Black -0.619 ** 0.277 -0.619 ** 0.314 0.112 0.541 -0.762 0.529

Female*Hispanic -1.529 ** 0.543 -0.296 0.687 -4.117 1372.4

Married -4.436 ** 0.258 -2.548 ** 0.898 -5.630 ** 0.958

Age -0.013 ** 0.006 -0.015 ** 0.003 -0.003 0.006 -0.001 0.006

Spouse Age 0.044 ** 0.006 0.051 ** 0.003 0.036 ** 0.008 0.075 ** 0.009

HS Diploma -0.059 0.101 0.152 ** 0.076 0.210 0.166 0.078 0.221

College Degree -0.090 0.107 0.027 0.088 0.139 0.179 0.205 0.205

Spouse HS Diploma 0.141 0.101 -0.194 * 0.103 0.082 0.216 0.210 0.317

Spouse College Degree -0.123 0.107 -0.216 * 0.134 0.095 0.236 -0.288 0.335

# ADLs 0.059 ** 0.025 0.057 ** 0.016 0.144 ** 0.034 0.199 ** 0.051

# IADLs 0.442 ** 0.028 0.295 ** 0.021 0.208 ** 0.048 0.255 ** 0.053

# Spouse ADLs 0.033 0.029 0.035 0.037 0.092 * 0.056 0.110 0.085

# Spouse IADLS -0.100 ** 0.029 0.170 ** 0.046 0.132 ** 0.058 0.137 0.096

Child Characteristics

Female 0.293 ** 0.065

Female*Black -0.234 0.339

Female*Hispanic -0.035 0.499

Age -0.001 0.005

Education 0.020 0.016

# Kids -0.014 0.023

Working -0.002 0.002

Married -0.069 0.079

Child Lives Within 10 Miles 0.395 ** 0.067

Child Lives With Parent 0.910 ** 0.102

Local Characteristics

Home Health Care Per Week ($100) -2.075 ** 0.655

Medically Needy Program 0.174 0.398 0.081 0.353

SSI Income Limit 1 Person ($1000) 1.764 * 1.131 1.263 1.033

SSI Income Limit 2 Person ($1000) 0.801 * 0.505 -0.462 0.679

Ln(NH Beds Per Population > 70) 0.018 0.189

ADL Score -0.173 0.342
Nursing Hours 1.044 ** 0.299

Standard Deviation Person-Alternative Error (Restricted) 0.001
Standard Deviation Person Error 0.618 ** 0.037

EstimateEstimateEstimate Estimate

Care

Informal Care Formal Home InstitutionalInformal Care

by Spouse by Child Health Care

Ταβλε 4: Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ: Μυλτιϖαριατε Προβιτ Εστιµατεσ

Ουρ ρεσυλτσ αλσο σηεδ λιγητ ον τηε ρολε οφ αδυλτ χηιλδρεν�σ χηαραχτεριστιχσ ιν φαµιλιεσ� λονγ−

τερµ χαρε αρρανγεµεντσ φορ ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ. Χονσιστεντ ωιτη τηε λιτερατυρε (ε.γ., ΣΠΗ;

Ωολφ, Φρεεδµαν ανδ Σολδο, 1997; ΧΣ; ΕΣ), χηιλδ γενδερ ισ ασσοχιατεδ ωιτη ινφορµαλ χαρε

9 Ονε χαννοτ ινχλυδε α ϖαριαβλε φορ µαριταλ στατυσ ιν τηε σπουσαλ χαρε ϖαλυε βεχαυσε α σπουσε χαν προϖιδε
χαρε ονλψ ιφ σηε εξιστσ; τηυσ τηε ΜΛΕ οφ συχη α παραµετερ ωουλδ βε ιν�νιτψ.
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προϖισιον. Ιν ωηιτε φαµιλιεσ, δαυγητερσ αρε ϖαλυεδ µορε ηιγηλψ τηαν σονσ ασ χαρεγιϖερσ, αφτερ

χοντρολλινγ φορ οτηερ δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ. Τηε ε⁄εχτσ οφ χηιλδ γενδερ ιν Βλαχκ ανδ

Ηισπανιχ φαµιλιεσ αρε σµαλλερ ανδ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Χηιλδρεν ωηο λιϖε ωιτη ορ νεαρ

τηειρ ελδερλψ παρεντσ αρε ϖαλυεδ µορε ηιγηλψ ασ χαρεγιϖερσ.10

Σεϖεραλ µαρκετ χονδιτιονσ ανδ πυβλιχ πολιχιεσ ιν τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ στατε οφ ρεσιδενχε

αλσο σιγνι�χαντλψ ιν�υενχε χαρε αρρανγεµεντσ. Αφτερ χοντρολλινγ φορ αχτιϖιτψ λιµιτατιονσ, τηε

αττραχτιϖενεσσ οφ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε δεπενδσ νεγατιϖελψ ον τηε αϖεραγε ωαγεσ οφ ηοµε

ηεαλτη χαρε προϖιδερσ ανδ ποσιτιϖελψ ον τηε γενεροσιτψ οφ α στατε�σ ινχοµε λιµιτσ φορ Μεδιχαιδ

χοϖεραγε οφ φορµαλ µοδεσ οφ χαρε. Ινστιτυτιοναλ χαρε ισ α µορε αττραχτιϖε οπτιον ιν στατεσ

ωιτη γρεατερ νυρσινγ ηοµε στα⁄ ηουρσ περ νυρσινγ ηοµε ρεσιδεντ.

Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ µοδελ ηιγηλιγητ τηε ιµπορτανχε οφ χοντρολλινγ φορ υνοβσερϖεδ ηετ−

ερογενειτψ οϖερ τιµε, ασ τηε εστιµατε οφ τηε στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε περσον ερρορ (��) ισ

λαργε ανδ σιγνι�χαντ. Υνοβσερϖεδ χηαραχτεριστιχσ συχη ασ ωεαλτη ανδ χηρονιχ ηεαλτη χονδι−

τιονσ υνρελατεδ το Α∆Λ ανδ ΙΑ∆Λ προβλεµσ µαψ χοντριβυτε το σπυριουσ στατε δεπενδενχε

ιν χαρε αρρανγεµεντσ. Μορεοϖερ, τηε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ τηερε ισ σιγνι�χαντ ποσιτιϖε τρυε

στατε δεπενδενχε � ορ ινερτια � αχροσσ αλλ χαρεγιϖινγ χηοιχεσ. Τηισ �νδινγ προβαβλψ ρε�εχτσ

τηε συβσταντιαλ εχονοµιχ ανδ πσψχηολογιχαλ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη τρανσιτιονσ φροµ ονε χαρε

αρρανγεµεντ το ανοτηερ. Το τηε εξτεντ τηατ χαρεγιϖερ βυρνουτ χοντριβυτεσ το νεγατιϖε τρυε

στατε δεπενδενχε, ιτσ ε⁄εχτ ισ δοµινατεδ βψ ινερτια.

Ωε αλσο εστιµατεδ α στατιχ µυλτιϖαριατε προβιτ µοδελ ωηερε χαρε αρρανγεµεντσ ιν τηε

πρεϖιουσ περιοδ δο νοτ ιν�υενχε χυρρεντ χαρε αρρανγεµεντσ (ι.ε., ωε ρεστριχτ �ϕ = 0). Μοστ

οφ τηε παραµετερ εστιµατεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε στατιχ µοδελ αρε χονσιστεντ ιν σιγν ωιτη

τηοσε οφ τηε δψναµιχ µοδελ, βυτ τηειρ µαγνιτυδεσ τενδ το βε λαργερ ανδ µορε στατιστιχαλλψ

σιγνι�χαντ. Φορ εξαµπλε, τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε γενεροσιτψ οφ α στατε�σ Μεδιχαιδ πολιχψ

ανδ τηε ϖαλυε οφ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε ισ λαργερ ανδ µορε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ιν τηε

στατιχ µοδελ. Περηαπσ σοµε χηαραχτεριστιχσ µαττερ µορε ιν τηε ινιτιαλ χηοιχε οφ τηε χαρε

αρρανγεµεντ τηαν ιν τηε χυρρεντ δεχισιον χονδιτιοναλ ον παστ δεχισιονσ. Αλσο, ιν τηε µοδελ

10 Λατερ ιν τηε παπερ, ωε αδδρεσσ τηε ποτεντιαλ ενδογενειτψ οφ γεογραπηιχ διστανχε. Ιν παρτιχυλαρ, ωε τεστ
ωηετηερ τηε ρολε οφ τηε χηιλδ�σ ινιτιαλ (εξογενουσ) λοχατιον ρελατιϖε το τηε παρεντ δι⁄ερσ φροµ τηε ρολε οφ τηε
χηιλδ�σ χυρρεντ (ποτεντιαλλψ ενδογενουσ) λοχατιον ρελατιϖε το τηε παρεντ.

17



ωιτη δψναµιχσ, τηε µεασυρεδ ε⁄εχτσ µαψ βε ασσοχιατεδ ωιτη �οωσ, ωηιλε, ιν τηε στατιχ

µοδελ, τηε µεασυρεδ ε⁄εχτσ µαψ βε ασσοχιατεδ ωιτη α στοχκ οφ πρεσεντ ανδ φυτυρε �οωσ (ε.γ.,

Βερκοϖεχ ανδ Στερν, 1991).

Εϖιδενχε οφ ινερτια ιν χαρε αρρανγεµεντσ ανδ τηε σενσιτιϖιτψ οφ παραµετερ εστιµατεσ αχροσσ

ουρ στατιχ ανδ δψναµιχ µοδελσ υνδερσχορε τηε ιµπορτανχε οφ δεϖελοπινγ µοδελσ τηατ χαπτυρε

ιντερτεµποραλ παττερνσ οφ χαρε. Ασ δισχυσσεδ εαρλιερ, µοστ οφ τηε µοδελσ ιν τηισ λιτερατυρε

αρε στατιχ (ε.γ., ΣΠΗ; ΠΣα; ΕΣ; ΠΠΣ; ΒΓΗΣ). Ωηιλε α φεω στυδιεσ πρεσεντ δψναµιχ µοδελσ

(ΓΜ; ΒΚΜ; ∆Λ; ΗΜ; Γαρδνερ ανδ Γιλλεσκιε, 2009), ουρ µοδελσ ενχοµπασσ α βροαδερ ρανγε

οφ χαρε αρρανγεµεντσ.

3.3 Πριµαρψ Χαρεγιϖερ Μοδελ

Μυχη οφ τηε λονγ−τερµ χαρε λιτερατυρε φοχυσεσ ον τηε σελεχτιον οφ τηε πριµαρψ χαρε αρρανγε−

µεντ φορ αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ (ε.γ., ΗΣ; ΕΣ), βυτ αλλ οφ τηε εξιστινγ µοδελσ οφ τηε πριµαρψ

χαρε αρρανγεµεντ αρε στατιχ ιν νατυρε. Ιν ουρ Πριµαρψ Χαρεγιϖερ Μοδελ, τηε φαµιλψ σελεχτσ

τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ φορ αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ ιν α παρτιχυλαρ τιµε περιοδ τακινγ

ιντο αχχουντ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ποτεντιαλ χαρε ρεχιπιεντ, τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε πο−

τεντιαλ χαρε αρρανγεµεντσ, ανδ τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ σελεχτεδ τηε πρεϖιουσ περιοδ.

Τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ ισ τηε αρρανγεµεντ ωιτη τηε ηιγηεστ λατεντ ϖαλυε. Ιφ τηε

ϖαλυε οφ εαχη ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντ ισ λεσσ τηαν τηε ϖαλυε οφ ρεµαινινγ ινδεπενδεντ,

τηε ινδιϖιδυαλ ρεχειϖεσ νο χαρε.

Μορε τεχηνιχαλλψ, ωε εστιµατε α µυλτινοµιαλ µιξεδ λογιτ µοδελ (ΜχΦαδδεν ανδ Τραιν,

2000) ωηερε τηε βασελινε λατεντ ϖαλυε το αλτερνατιϖε ϕ ισ γιϖεν ιν εθυατιον (1) ωιτη ονε µοδ−

ι�χατιον. Ιν παρτιχυλαρ, ιν Ταβλε 4, ωε σεε τηατ τηε εστιµατε οφ τηε στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε

ινδιϖιδυαλ/αλτερνατιϖε−σπεχι�χ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ ε⁄εχτ ισ ϖερψ σµαλλ. Σινχε ουρ πριορσ

αρε τηατ τηερε ισ σοµε ιµπορταντ σουρχε οφ ινδιϖιδυαλ/αλτερνατιϖε−σπεχι�χ υνοβσερϖεδ ηετερο−

γενειτψ, ωε τρψ µοδελλινγ ιτ ιν α δι⁄ερεντ ωαψ. Ωε αυγµεντ τηε βασελινε λατεντ ϖαλυε γιϖεν ιν

εθυατιον (1) το ινχορπορατε ινδιϖιδυαλ/τιµε−σπεχι�χ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ, δενοτεδ ϖιτ:

Σπεχι�χαλλψ, υνοβσερϖεδ χοµπονεντσ αρε νοω γιϖεν βψ

!ιϕτ = �ϕυι + �ϕϖιτ + �ιϕ + ∀ιϕτ; (2)
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ωηερε ωε ασσυµε υ � ιιδΝ(0;
υ); ϖτ � ιιδΝ (0;
ϖ) ; �ϕ � ιιδΝ (0;
�) ; ανδ ∀ιϕτ � ιιδΕς:

Τηε �ϕ ανδ �ϕ τερµσ αρε αλτερνατιϖε−σπεχι�χ φαχτορ λοαδινγσ. Τηε ϖαριανχε τερµσ οφ 
υ ανδ


ϖ αρε ρεστριχτεδ το ονε φορ ιδεντι�χατιον, ανδ τηε ο⁄−διαγοναλ τερµσ αρε εστιµατεδ. Τηε ο⁄−

διαγοναλ τερµσ αρε τρανσφορµεδ το 2ε#υ

1+ε#υ
�1 το ινσυρε τηατ �1 � 
υ21 � 1; ωηιχη ισ νεχεσσαρψ

φορ ποσιτιϖε−δε�νιτενεσσ.11 Τηε ϖαριανχε ανδ χορρελατιον τερµσ οφ 
� αρε εστιµατεδ υσινγ

τρανσφορµατιονσ, 
�ιι = εξπ φ��ιγ φορ τηε ϖαριανχε τερµσ (το ινσυρε ποσιτιϖε τερµσ) ανδ τηε

χορρελατιον ιν τηε σαµε ωαψ ασ φορ 
υ21:

Ασσυµε τηε φαµιλψ χηοοσεσ τηε αλτερνατιϖε τηατ προϖιδεσ τηε ηιγηεστ λατεντ ϖαλυε; ι.ε.,

ψιϕτ = 1
�

ψ�ιϕτ � ψ
�
ικτ8κ 6= ϕ; κ 2 Σιτ

�

;

ωηερε τηε σετ οφ χαρε αλτερνατιϖεσ ατ τιµε τ ισ δενοτεδ Σιτ. Λετ

ς
π
ιϕτ (�

π) = Ξιτ�ϕ + Ζιϕτ + �ψιϕτ�1 + �ϕυι + �ϕϖιτ + �ιϕ; (3)

ωιτη παραµετερσ γιϖεν βψ �π = (�; ; �; �; �;
υ;
ϖ;
�) (τηε π συπερσχριπτ δενοτεσ Πριµαρψ

Χαρεγιϖερ Μοδελ). Τηε λαγγεδ χαρε δεχισιον, ψιϕτ�1; ισ α δυµµψ ϖαριαβλε εθυαλ το ονε ιφ χαρε

αρρανγεµεντ ϕ ωασ τηε πριµαρψ αρρανγεµεντ ιν τηε πρεϖιουσ περιοδ. Λετ αιτ βε α δυµµψ

ϖαριαβλε ινδιχατινγ ωηετηερ ινδιϖιδυαλ ι ισ λιϖινγ ατ τιµε τ: Τηεν τηε λικελιηοοδ χοντριβυτιον

φορ φαµιλψ ν ισ

Λν =

Ζ Ζ Ζ

Ψ

ι

Ψ

τ

 

εξπ
�

ς
π
ιϕτ

	

Π

κ2Σιτ
εξπ φς πικτγ

!αιτ

δΦυ;�;ϖ(υ; �; ϖ) (4)

ωηερε Φυ;�;ϖ(�) ισ τηε ϕοιντ διστριβυτιον οφ τηε υνοβσερϖαβλεσ. Τηερε ισ νο χλοσεδ φορµ σολυτιον

το εθυατιον (4), σο ωε εστιµατε τηε µοδελ υσινγ µαξιµυµ σιµυλατεδ λικελιηοοδ εστιµατιον.

Τηε σιµυλατεδ λικελιηοοδ χοντριβυτιον ισ

Λν =
1

Ρ

Ρ
Ξ

ρ=1

Ψ

ι

Ψ

τ

 

εξπ
�

ς
π
ιϕτ

�

�ριϕ; υ
ρ
ι ; ϖ

ρ
ιτ; �

π
�	

Π

κ2Σιτ
εξπ φς πιρτ (�

ρ
ικ; υ

ρ
ι ; ϖ

ρ
ιτ; �

π)γ

!αιτ

;

ωηερε
�

�ριϕ; υ
ρ
ι ; ϖ

ρ
ιτ

�

αρε ερρορσ σιµυλατεδ φροµ τηειρ ρεσπεχτιϖε δενσιτιεσ (ΒΚΜ; Ηαϕιϖασσιλιου,

ΜχΦαδδεν, ανδ Ρυυδ, 1996).12

11 Τηε ϖαριανχε τερµσ οφ 
υ αρε ρεστριχτεδ το βε ονε βεχαυσε υι ισ µυλτιπλιεδ βψ αν αλτερνατιϖε−σπεχι�χ
φαχτορ λοαδινγ (�ϕ); σο τηε ϖαριανχε τερµσ αρε νοτ ιδεντι�εδ.

12 Ωε υσε αντιτηετιχ αχχελερατιον ιν σιµυλατιον. Γεωεκε (1988) σηοωσ τηατ ιφ αντιτηετιχ αχχελερατιον ισ
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3.4 Πριµαρψ Χαρεγιϖερ Ρεσυλτσ

Ταβλε 5 πρεσεντσ µυλτινοµιαλ µιξεδ λογιτ παραµετερ εστιµατεσ φορ τηε χηοιχε οφ τηε πριµαρψ

χαρε αρρανγεµεντ. Χονσιστεντ ωιτη τηε Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ, τηε ρεσυλτσ οφ τηε Πριµαρψ

Χαρεγιϖερ Μοδελ προϖιδε εϖιδενχε τηατ ινερτια πλαψσ α ρολε ιν ελδερ χαρε αρρανγεµεντσ. Τηατ

ισ, ωε �νδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ, ποσιτιϖε στατε δεπενδενχε ιν τηε χηοιχε οφ τηε πριµαρψ χαρε

αρρανγεµεντ αφτερ χοντρολλινγ φορ οβσερϖεδ ανδ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ. Ωηιλε χαρεγιϖερ

βυρνουτ χουλδ µοτιϖατε φαµιλψ µεµβερσ � παρτιχυλαρλψ σιβλινγσ � το αλτερνατε τηε ρολε οφ

πριµαρψ χαρεγιϖερ, τηε σιγν ανδ στατιστιχαλ σιγνι�χανχε οφ τηε ρελεϖαντ παραµετερ εστιµατε

συγγεστσ τηατ τηε ιµπαχτ οφ βυρνουτ ισ δοµινατεδ βψ ινερτια.

Τηε ρολεσ οφ δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ ανδ αχτιϖιτψ λιµιτατιονσ ιν τηε δεχισιον το υσε α

παρτιχυλαρ µοδε οφ χαρε αρε γενεραλλψ σιµιλαρ το τηειρ ρολεσ ιν τηε σελεχτιον οφ τηε πριµαρψ χαρε

αρρανγεµεντ.13 Φορ εξαµπλε, ασ αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ δεϖελοπσ µορε αχτιϖιτψ λιµιτατιονσ,

τηε ϖαλυε οφ εαχη ποτεντιαλ µοδε οφ χαρε σιγνι�χαντλψ ινχρεασεσ ασ αν αρρανγεµεντ (ιν Ταβλε

4) ανδ ασ τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ (ιν Ταβλε 5). Σιµιλαρλψ, µαρριαγε, βψ ιτσελφ, σιγνι�−

χαντλψ ρεδυχεσ τηε ϖαλυε οφ νον−σπουσαλ χαρε αρρανγεµεντσ, βοτη οϖεραλλ ανδ ασ τηε πριµαρψ

αρρανγεµεντ. Ηοωεϖερ, ασ ιν τηε Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ, ασ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ σπουσε

αγεσ, τηε αττραχτιϖενεσσ οφ αλτερνατιϖε χαρε αρρανγεµεντσ ινχρεασεσ σιγνι�χαντλψ, νευτραλιζινγ

τηε διρεχτ ε⁄εχτ οφ µαρριαγε, ωηιλε τηε αττραχτιϖενεσσ οφ σπουσαλ χαρε ασ αν αρρανγεµεντ ανδ

ασ τηε πριµαρψ αρρανγεµεντ φαλλσ σιγνι�χαντλψ.

Αλτηουγη τηε Πριµαρψ Χαρεγιϖερ Μοδελ εξπλιχιτλψ χοντρολσ ονλψ φορ ηεαλτη λιµιτατιονσ

τηατ ρελατε το Α∆Λσ ανδ ΙΑ∆Λσ, τηε περσον−τιµε−χηοιχε φαχτορ λοαδινγσ (�ϕ) µαψ χαπτυρε

τηε ρολε οφ τεµποραρψ ηεαλτη χονδιτιονσ υνρελατεδ το Α∆Λ ορ ΙΑ∆Λ λιµιτατιονσ. Εστιµατεσ φορ

τηεσε φαχτορ λοαδινγσ ινδιχατε τηατ περσον−τιµε−σπεχι�χ ηετερογενειτψ σιγνι�χαντλψ ιν�υενχεσ

τηε ϖαλυεσ οφ τηε τωο ινφορµαλ χαρε αρρανγεµεντσ. Τηυσ, τηε ρεσυλτσ οφ τηισ µοδελ συγγεστ

τηατ τεµποραρψ ηεαλτη χονδιτιονσ υνρελατεδ το Α∆Λ ανδ ΙΑ∆Λ λιµιτατιονσ µαψ χηανγε τηε

ρελατιϖε αττραχτιϖενεσσ οφ εαχη ινφορµαλ χαρε µοδε ανδ ηενχε µαψ ινδυχε α χηανγε ιν τηε

ιµπλεµεντεδ δυρινγ σιµυλατιον, τηεν τηε λοσσ ιν πρεχισιον ισ οφ ορδερ 1=Ν (ωηερε Ν ισ τηε νυµβερ οφ
οβσερϖατιονσ), ωηιχη ρεθυιρεσ νο αδϕυστµεντ το τηε ασψµπτοτιχ χοϖαριανχε µατριξ.

13 Αγαιν ουρ δισχυσσιον φοχυσεσ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν εαχη χηαραχτεριστιχ ανδ τηε λατεντ ϖαλυε οφ
υσινγ α παρτιχυλαρ µοδε οφ χαρε ρελατιϖε το τηε ουτχοµε ωηερε τηε ινδιϖιδυαλ δοεσ νοτ υσε τηατ µοδε οφ χαρε.
Λατερ ωε πρεσεντ ανδ δισχυσσ σελεχτεδ µαργιναλ ε⁄εχτσ.

20



ινδιϖιδυαλ�σ πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ.

Variable Std Err Std Err Std Err Std Err Std Err

True State Dependence Effect 1.129 ** 0.066

Parent and Spouse Characteristics

Constant -2.330 ** 0.366 -4.325 ** 0.930 -5.279 ** 2.622 -15.769 ** 5.019

Female -1.291 ** 0.183 -3.355 ** 0.283 -2.726 ** 0.394 -4.108 ** 0.566

Black -0.321 0.274 -1.391 ** 0.361 -0.357 0.695 -0.274 0.666

Hispanic 0.142 0.521 -0.125 0.422 -0.458 1.062

Married -6.899 ** 1.344 -8.150 ** 3.420 -8.632 ** 3.112

Age 0.048 ** 0.016 -0.012 0.010 0.026 0.017 0.030 0.020

Spouse Age -0.036 ** 0.016 0.075 ** 0.016 0.110 ** 0.032 0.127 ** 0.033

HS Diploma -0.042 0.187 0.318 0.241 0.761 * 0.449 0.384 0.525

College Degree -0.253 0.199 0.129 0.259 0.609 0.462 0.563 0.477

Spouse HS Diploma 0.085 0.190 -0.888 ** 0.367 0.140 0.819 0.162 0.772

Spouse College Degree -0.155 0.202 -0.645 * 0.406 -0.029 0.770 -0.888 0.882

# ADLs 0.084 * 0.046 0.097 * 0.055 0.201 ** 0.081 0.477 ** 0.119

# IADLs 0.763 ** 0.057 0.802 ** 0.068 0.674 ** 0.117 0.912 ** 0.131

# Spouse ADLs 0.133 ** 0.062 0.127 0.110 0.315 * 0.170 0.206 0.199

# Spouse IADLS -0.128 ** 0.065 0.515 ** 0.131 0.215 0.187 0.475 ** 0.219

Person-Time-Choice Factor Loading -0.426 ** 0.107 0.199 * 0.125 0.056 0.299 -0.081 0.272

Person-Choice Factor Loading 0.256 ** 0.106 1.026 ** 0.141 0.770 ** 0.244 1.514 ** 0.261

Child Characteristics

Female 0.659 ** 0.134
Age 0.009 0.012

Education 0.067 * 0.040

# Kids -0.036 0.048

Working -0.004 0.004

Married -0.701 ** 0.190

Child Lives Within 10 Miles 0.816 ** 0.177

Child Lives With Parent 2.257 ** 0.236

Local Characteristics

Home Health Care Per Week ($100) -4.478 ** 1.788

Medically Needy Program 0.430 1.030 0.123 0.807

SSI Income Limit 1 Person ($1000) 4.535 * 2.552 3.749 * 2.323

SSI Income Limit 2 Person ($1000) 1.131 1.625 -0.636 1.530

Ln(NH Beds Per Population > 70) -0.118 0.376

ADL Score -0.665 0.771
Nursing Hours 2.549 ** 0.668

Person-Time Effect Father-Mother -1.000

Person Effect Father-Mother -1.000

Cholesky Term Father 0.327 ** 0.106

Cholesky Term Mother 0.146 0.121
Cholesky Term Father-Mother -0.821 ** 0.098

Notes: The parameter estimate in the Cholesky decomposition for the Person-Time Effect was diverging to negative infinity so we restricted it

to exp(-7), which implies a Person-Time Effect of -1.000.  The same applies in the case of the Person Effect.

Estimate

InstitutionalInformal Care

Estimate
by Child Health Care Care

Estimate EstimateEstimate

Informal Care

by Spouse

Formal Home

Ταβλε 5: Πριµαρψ Χαρεγιϖερ: Μυλτινοµιαλ Μιξεδ Λογιτ Εστιµατεσ

Ιν τηε αβσενχε οφ ινφορµατιον χονχερνινγ ινχοµε ανδ ωεαλτη, εδυχατιον µαψ σερϖε ασ

α προξψ φορ �νανχιαλ ωελλ−βεινγ. Ασ ιν τηε Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ, τηε ρεσυλτσ συγγεστ
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α λιµιτεδ ιν�υενχε οφ εδυχατιον ον τηε ϖαλυε οφ ποτεντιαλ χαρε αρρανγεµεντσ. Ηοωεϖερ, τηε

περσον−χηοιχε φαχτορ λοαδινγ (�ϕ) εστιµατεσ ινδιχατε τηατ περσον−σπεχι�χ υνοβσερϖαβλεσ � συχη

ασ ωεαλτη � ωηιχη ιν�υενχε αλλ χαρε αλτερνατιϖεσ αχροσσ τιµε, αρε σιγνι�χαντλψ ρελατεδ το τηε

ϖαλυε οφ εαχη ποτεντιαλ µοδε οφ χαρε ασ τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ.

Τηε ιµπλιχατιονσ χονχερνινγ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ψουνγερ γενερατιον αρε σιµιλαρ

αχροσσ τηε δισχρετε χηοιχε µοδελσ. Αγαιν φαµιλιεσ ϖαλυε δαυγητερσ µορε τηαν σονσ ασ χαρε−

γιϖερσ, ανδ προξιµιτψ το ορ χο−ρεσιδενχε ωιτη ελδερλψ παρεντσ ενηανχεσ τηε ϖαλυε οφ χαρε

προϖιδεδ βψ αν αδυλτ χηιλδ. Αλτηουγη α χηιλδ�σ µαριταλ στατυσ ισ νοτ σιγνι�χαντλψ ρελατεδ το

ηερ ϖαλυε ασ α χαρεγιϖερ, µαρριαγε σιγνι�χαντλψ ρεδυχεσ ηερ ϖαλυε ασ τηε πριµαρψ χαρεγιϖερ.

Αγαιν σεϖεραλ µαρκετ χονδιτιονσ ανδ πυβλιχ πολιχιεσ σιγνι�χαντλψ ιν�υενχε τηε ϖαλυε οφ

φορµαλ χαρε αρρανγεµεντσ ιν βοτη δισχρετε χηοιχε µοδελσ. Φορ εξαµπλε, τηε ϖαλυε οφ φορµαλ

ηοµε ηεαλτη χαρε ασ αν αρρανγεµεντ ορ ασ τηε πριµαρψ αρρανγεµεντ δεπενδσ νεγατιϖελψ ον

τηε χοστ οφ ηοµε ηεαλτη αιδε ωορκερσ. Σιµιλαρλψ, τηε ϖαλυε οφ ινστιτυτιοναλ χαρε δεπενδσ

ποσιτιϖελψ ον τηε νυρσινγ ηοµε στα⁄ ηουρσ περ ρεσιδεντ ιν τηε ινδιϖιδυαλ�σ στατε οφ ρεσιδενχε.

3.5 Ηουρσ οφ Χαρε Μοδελ

Αν ιµπορταντ διµενσιον οφ χαρεγιϖινγ δεχισιονσ χονχερνσ ηοω µυχη χαρε το προϖιδε. Φολλοω−

ινγ ΣΠΗ, Ωολφ, Φρεεδµαν, ανδ Σολδο (1997), Πεζζιν ανδ Σχηονε (1999β), ΧΣ, ανδ ΒΓΗΣ,

ωε νεξτ χονσιδερ τηε χοντινυουσ χηοιχε ασσοχιατεδ ωιτη χαρεγιϖινγ αλτερνατιϖεσ. Ασ δισχυσσεδ

εαρλιερ, φαµιλιεσ µαψ ρελψ ον µορε τηαν ονε µοδε οφ χαρε. Φορ εξαµπλε, αν ελδερλψ ινδιϖιδυαλ

µαψ ρεχειϖε ινφορµαλ χαρε προϖιδεδ βψ α χηιλδ τογετηερ ωιτη φορµαλ χαρε προϖιδεδ βψ α ηοµε

ηεαλτη αιδε. Ασ τηισ εξαµπλε συγγεστσ, ϖαριουσ χαρεγιϖινγ αλτερνατιϖεσ � ανδ τηε αµουντ

προϖιδεδ � µαψ βε συβστιτυταβλε το σοµε εξτεντ. Μορεοϖερ, τηε θυαντιτψ οφ χαρε ρεχειϖεδ

ιν τηε παστ χουλδ ιµπαχτ τηε ϖαλυε ασσοχιατεδ ωιτη τηε θυαντιτψ οφ τηατ χαρε αλτερνατιϖε

προϖιδεδ τοδαψ. Αχχορδινγλψ, ουρ Ηουρσ οφ Χαρε Μοδελ αλλοωσ φορ τηε ποσσιβιλιτψ οφ µυλτιπλε

χαρε αρρανγεµεντσ, ωηιλε λινκινγ αρρανγεµεντσ οϖερ τιµε.

Ωε εστιµατε α δψναµιχ µυλτιϖαριατε τοβιτ µοδελ, ωηερε ωε αυγµεντ τηε βασελινε λατεντ

ϖαλυε οφ χαρε ιν εθυατιον (1) το αλλοω φορ συβστιτυτιον αχροσσ µοδεσ οφ χαρε ασ ωελλ ασ δι⁄ερεντ

ε⁄εχτσ οφ τρυε στατε δεπενδενχε. Σπεχι�χαλλψ, τηε λατεντ ϖαλυε ασσοχιατεδ ωιτη τηε αµουντ οφ

τιµε σπεντ υσινγ τηε ϕτη χαρε αρρανγεµεντ ισ γιϖεν βψ
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ψ�ιϕτ = Ξιτ�ϕ + Ζιϕτ + �ϕ
Π

ϕ0 6=ϕ

ψιϕ0 + �
τηρεση
ϕ 1 (ψιϕτ�1 > 0) + �

µαργ
ϕ ψιϕτ�1 + !ιϕτ; (5)

ωηερε τηε οβσερϖεδ χοντινυουσ ϖαλυε οφ χαρεγιϖινγ ισ γιϖεν βψ ψιϕτ = µαξ(0; ψ
�
ιϕτ): Ασ ιν ΧΣ,

συβστιτυτιον ιν τοταλ χαρε προϖιδεδ αχροσσ αλτερνατιϖεσ ισ χαπτυρεδ βψ �ϕ
Π

ϕ0 6=ϕ

ψιϕ0 : Τηε �ϕ τερµσ

χαπτυρε τρυε στατε δεπενδενχε ιν χαρεγιϖινγ ωηερε τηε αµουντ οφ χαρε προϖιδεδ οφ µοδε ϕ

δεπενδσ βοτη ον ωηετηερ ϕ ωασ χηοσεν ιν τηε πρεϖιουσ περιοδ (χαπτυρεδ βψ τηε τηρεσηολδ

ϖαλυε οφ τρυε στατε δεπενδενχε, �τηρεση) ασ ωελλ ασ τηε θυαντιτψ οφ αλτερνατιϖε ϕ προϖιδεδ ιν

τηε πρεϖιουσ περιοδ (χαπτυρεδ βψ τηε µαργιναλ ϖαλυε οφ τρυε στατε δεπενδενχε, �µαργ).14

Σιµιλαρ το τηε Πριµαρψ Χαρεγιϖερ Μοδελ, τηισ µοδελ δεχοµποσεσ τηε ρανδοµ χοµπονεντσ

οφ φαµιλιεσ� λονγ−τερµ χαρε δεχισιονσ ιντο τηρεε τψπεσ οφ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ ασ ωελλ ασ

αν ιδιοσψνχρατιχ ερρορ τερµ:

!ιϕτ = υι + �ιϕ + ϖιτ + ∀ιϕτ;

ωηερε υι � ιιδΝ (0; �
2
υ) ; �ιϕ � ιιδΝ

�

0; �2�
�

, ϖιτ � ιιδΝ (0; �
2
ϖ), ανδ ∀ιϕτ � ιιδΝ (0; �

2
∀) : Τηε

παραµετερσ το εστιµατε αρε �∀ ανδ �
η = (�; �; ; �; �υ; ��; �ϖ) (τηε η συπερσχριπτ δενοτεσ

Ηουρσ οφ Χαρε Μοδελ). Λετ

ς ηιϕτ
�

�η
�

= Ξιτ�ϕ + Ζιϕτ + �ϕ
Π

ϕ0 6=ϕ

ψιϕ0 + �
τηρεση
ϕ 1 (ψιϕτ�1 > 0) + �

µαργ
ϕ ψιϕτ�1 + υι + �ιϕ + ϖιτ:

Τηε σετ οφ ϖαλυεσ Αν οφ τηε ιδιοσψνχρατιχ ερρορ ∀ τηατ ρεσυλτσ ιν τηε αµουντ οφ τιµε σπεντ

υσινγ τηε ϕτη χαρε προϖισιον ισ γιϖεν βψ

Αν �

(

∀ : ∀ιϕτ

�

= ψιϕτ � ς
η
ιϕτ(�

η) ιφ ψιϕτ > 0

� �ς ηιϕτ
�

�η
�

ιφ ψιϕτ = 0

)

:

14 Εθυατιον (5) ισ α σετ οφ στρυχτυραλ εθυατιονσ, ονε φορ εαχη αλτερνατιϖε αϖαιλαβλε το τηε φαµιλψ. Ιφ ωε
ιγνορε τηε νοννεγατιϖιτψ χονστραιντσ ον ψιϕ , ωε χαν σολϖε εθυατιον (5) το γετ α ρεδυχεδ φορµ σετ οφ εθυατιονσ.
ΧΣ σηοω ηοω το αδδ τηε νοννεγατιϖιτψ χονστραιντσ ιν αν αλγοριτηµ τηατ ηανδλεσ νονλινεαριτψ οφ τηε ρεδυχεδ
φορµ. Τηεψ στατε τηατ τηε νοννεγατιϖιτψ χονστραιντσ λεαδ το τηε ποτεντιαλ φορ µυλτιπλε εθυιλιβρια. Τηε µοστ
χοµµον χαυσε οφ µυλτιπλε εθυιλιβρια ισ τηε ινχλυσιον οφ α δισχρετε δεπενδεντ ϖαριαβλε. Φορ εξαµπλε, ιφ ωε

ωερε το ινχλυδε α τερµ συχη ασ
Π

ϕ0 6=ϕ 1 (ψιϕ0τ > 0) ορ 1
�

Π

ϕ0 6=ϕ ψιϕ0τ > 0
�

ον τηε ριγητ−ηανδ σιδε οφ εθυατιον

(5), τηεν ωε ωουλδ ηαϖε α γενεραλιζατιον οφ τηε προβλεµ δισχυσσεδ ιν τηε εντρψ λιτερατυρε (Βρεσναηαν ανδ
Ρεισσ, 1991; Ταµερ, 2003; ανδ Γοερεε ανδ Στερν, 2010). Φονταινε, Γραµαιν, ανδ Ωιττωερ (2009) εστιµατε
α µοδελ οφ φαµιλψ λονγ−τερµ χαρε δεχισιονσ ωιτη ονλψ βιναρψ ιντεραχτιονσ υσινγ αν εστιµατιον τεχηνολογψ
φροµ Ταµερ (2003). Ιν τηισ ωορκ, ωε φοχυσ ον τηε στρυχτυραλ εθυατιονσ διρεχτλψ; ωε δο νοτ αδδρεσσ ισσυεσ οφ
µυλτιπλε εθυιλιβρια βυτ τρεατ τηε οβσερϖεδ ουτχοµε ασ τηε ονλψ εθυιλιβριυµ.
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Τηε λικελιηοοδ χοντριβυτιον φορ αν ινδιϖιδυαλ ι ισ

Λι =
Ρ

Αν

Θ

τ

Θ

ϕ

(

1

�∀
�

 

ψιϕτ � ς
η
ιϕτ

�

�η
�

�∀

!)1(ψιϕτ>0)(

1� �

 

ς ηιϕτ
�

�η
�

�∀

!)1(ψιϕτ=0)

δΦυ;�;ϖ(υ; �; ϖ):

(6)

ωηερε Φυ;�;ϖ(�) δενοτεσ τηε ϕοιντ διστριβυτιον οφ τηε υνοβσερϖαβλεσ. Ωε σιµυλατε εθυατιον (6)

υσινγ ΓΗΚ. Εστιµατινγ τηε ασψµπτοτιχ χοϖαριανχε µατριξ ισ στανδαρδ (Γεωεκε, 1991).

3.6 Ηουρσ οφ Χαρε Ρεσυλτσ

Ταβλε 6 πρεσεντσ τηε ρεσυλτσ οφ ουρ δψναµιχ µυλτιϖαριατε τοβιτ µοδελ. Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ

Ηουρσ οφ Χαρε Μοδελ ρεινφορχε τηε ιµπορτανχε οφ χοντρολλινγ φορ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ

οϖερ τιµε, ασ τηε εστιµατε οφ τηε στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε περσον ερρορ (��) ισ ρελατιϖελψ

λαργε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Αλλ µοδεσ οφ χαρε εξηιβιτ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ τρυε

στατε δεπενδενχε. Τηε θυαντιτψ οφ εαχη µοδε οφ ινφορµαλ χαρε ιν τηε χυρρεντ περιοδ δεπενδσ

ποσιτιϖελψ ον τηε υσε οφ τηατ µοδε οφ χαρε ιν τηε πρεϖιουσ περιοδ � α τηρεσηολδ ινερτια ε⁄εχτ

� ανδ ον τηε θυαντιτψ προϖιδεδ ιν τηε πρεϖιουσ περιοδ � α µαργιναλ ινερτια ε⁄εχτ. Τηε

θυαντιτψ οφ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε ιν τηε χυρρεντ περιοδ εξηιβιτσ τηρεσηολδ ινερτια, ωηιλε

τηε θυαντιτψ οφ ινστιτυτιοναλ χαρε εξηιβιτσ µαργιναλ ινερτια. Τηυσ, τηε ρεσυλτσ αγαιν ινδιχατε

τηατ, το τηε εξτεντ τηατ χαρεγιϖερ βυρδεν ιν�υενχεσ λονγ−τερµ χαρε αρρανγεµεντσ, ιτσ ιµπαχτ

ισ δοµινατεδ βψ ινερτια.

Χοντραρψ το ουρ εξπεχτατιονσ ανδ το τηε λιτερατυρε (ε.γ., ΧΣ ανδ ςαν Ηουτϖεν ανδ Νορτον,

2004), τηε εστιµατεδ συβστιτυτιον ε⁄εχτσ ινδιχατε τηατ τηε θυαντιτψ οφ εαχη µοδε οφ χαρε

δεπενδσ ποσιτιϖελψ ον τηε τοταλ αµουντ οφ χαρε χυρρεντλψ ρεχειϖεδ φροµ οτηερ σουρχεσ. Τηε

ποσιτιϖε ε⁄εχτσ ασσοχιατεδ ωιτη ινφορµαλ χαρε προϖιδεδ βψ α χηιλδ µαψ χαπτυρε χοµπετιτιον

αµονγ χηιλδρεν φορ α βεθυεστ (Βερνηειµ, Σηλειφερ, ανδ Συµµερσ, 1985). Ηοωεϖερ, α βεθυεστ

µοτιϖε οφ τηισ σορτ ωουλδ νοτ εξπλαιν ποσιτιϖε ε⁄εχτσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε οτηερ µοδεσ οφ

χαρε. Ινστεαδ τηεσε µιγητ ρε�εχτ παρεντ−σπεχι�χ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ νοτ χαπτυρεδ βψ

ουρ µοδελ σπεχι�χατιον.

Μοστ χηαραχτεριστιχσ τηατ σιγνι�χαντλψ ινχρεασε (δεχρεασε) τηε λατεντ ϖαλυε οφ υσινγ α

παρτιχυλαρ µοδε οφ χαρε αλσο σιγνι�χαντλψ ινχρεασε (δεχρεασε) ηουρσ σπεντ ιν τηατ µοδε. Φορ

εξαµπλε, Α∆Λ ανδ ΙΑ∆Λ προβλεµσ ινχρεασε τηε αττραχτιϖενεσσ οφ φορµαλ ασ ωελλ ασ ινφορµαλ
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χαρε αρρανγεµεντσ. Λικεωισε, ηουρσ ιν εαχη αρρανγεµεντ δεπενδ ποσιτιϖελψ ον τηε νυµβερ

οφ Α∆Λ ανδ ΙΑ∆Λ προβλεµσ. Χονσιστεντ ωιτη εξπεχτατιονσ ασ ωελλ ασ τηε ιµπλιχατιονσ οφ

τηε δισχρετε−χηοιχε µοδελσ, αδυλτ χηιλδρεν ωηο λιϖε ωιτη ορ νεαρ τηειρ ελδερλψ παρεντσ προϖιδε

µορε ασσιστανχε τηαν δο τηειρ γεογραπηιχαλλψ δισταντ χουντερπαρτσ.

Variable Std Err Std Err Std Err Std Err

Substitution Effect 0.167 ** 0.053 0.348 ** 0.048 0.289 ** 0.060 0.759 ** 0.062
True State Dependence Effects

Threshhold Effect 0.176 ** 0.051 0.364 ** 0.045 0.402 ** 0.084 0.334 0.243

Marginal Effect 0.214 * 0.110 0.521 ** 0.198 0.126 0.140 1.173 ** 0.345

Parent and Spouse Characteristics

Constant -1.253 ** 0.042 -0.645 ** 0.091 -1.013 ** 0.274 -2.726 ** 0.667

Female -0.134 ** 0.024 -0.273 ** 0.028 -0.225 ** 0.054 -0.297 ** 0.053

Black -0.013 0.055 -0.109 ** 0.045 -0.032 0.091 0.028 0.086

Hispanic 0.044 0.097 -0.078 0.078 0.050 0.107

Married -1.428 ** 0.045 -0.731 ** 0.225 -1.441 ** 0.157

Age -0.006 ** 0.002 -0.004 ** 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001

Spouse Age 0.016 ** 0.002 0.016 ** 0.000 0.011 ** 0.001 0.022 ** 0.001

HS Diploma -0.025 0.033 0.053 * 0.032 0.104 * 0.065 0.016 0.089

College Degree -0.051 0.036 0.005 0.035 0.086 0.068 0.095 0.075

Spouse HS Diploma 0.037 0.033 -0.075 * 0.042 0.028 0.091 0.059 0.099

Spouse College Degree -0.050 0.037 -0.102 ** 0.051 0.037 0.094 -0.189 * 0.111

# ADLs 0.032 ** 0.008 0.013 * 0.007 0.048 ** 0.013 0.081 ** 0.016

# IADLs 0.139 ** 0.011 0.098 ** 0.009 0.088 ** 0.018 0.095 ** 0.016

# Spouse ADLs 0.007 0.010 0.002 0.015 0.033 0.022 0.025 0.024

# Spouse IADLS -0.029 ** 0.011 0.059 ** 0.019 0.038 * 0.023 0.079 ** 0.027

Child Characteristics

Female 0.086 ** 0.027
Age -0.001 0.001

Education 0.005 0.006

# Kids -0.005 0.009

Working -0.001 0.001

Married -0.022 0.033

Child Lives Within 10 Miles 0.126 ** 0.030

Child Lives With Parent 0.313 ** 0.040

Local Characteristics

Home Health Care Per Week ($100) -0.800 ** 0.255

Medically Needy Program 0.052 0.055 -0.096 0.114

SSI Income Limit 1 Person ($1000) -0.057 0.113 0.599 * 0.360

SSI Income Limit 2 Person ($1000) 0.459 ** 0.103 -0.246 0.194

Ln(NH Beds Per Population > 70) 0.055 0.129

ADL Score 0.773 ** 0.392

Nursing Hours 0.286 0.201

Std Dev for Parent Effect 0.181 ** 0.014

Std Dev for Parent-Alternative Effect (Restricted) 0.001
Std Dev for Parent-Time Effect 0.040 ** 0.018
Std Dev for Idiosyncratic Effect 0.402 ** 0.008

Notes: The standard deviation for the Parent-Alternative effect was close to zero so we restricted it to exp(-7).

Estimate

Formal Home

Estimate

Institutional

Health Care Care

Informal Care

EstimateEstimate

Informal Care

by Spouse by Child

Ταβλε 6: Ηουρσ οφ Χαρεγιϖινγ: Μυλτιϖαριατε Τοβιτ Εστιµατεσ
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Μαρκετ χονδιτιονσ ανδ πυβλιχ πολιχιεσ σιγνι�χαντλψ ιν�υενχε τηε θυαντιτψ οφ φορµαλ χαρε

ρεχειϖεδ βψ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ. Χονσιστεντ ωιτη ουρ οτηερ µοδελσ, τηε θυαντιτψ οφ φορµαλ

ηοµε ηεαλτη χαρε δεπενδσ νεγατιϖελψ ον τηε αϖεραγε ωαγεσ οφ ηοµε ηεαλτη χαρε προϖιδερσ.

Τηε θυαντιτψ οφ ινστιτυτιοναλ χαρε δεπενδσ ποσιτιϖελψ ον τηε γενεροσιτψ οφ α στατε�σ Μεδιχαιδ

λιµιτσ φαχινγ ινδιϖιδυαλσ, ωηιλε τηε θυαντιτψ οφ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε δεπενδσ ποσιτιϖελψ

ον τηε γενεροσιτψ οφ α στατε�σ Μεδιχαιδ λιµιτσ φαχινγ χουπλεσ.

4 Πολιχψ Ιµπλιχατιονσ

Φορ εαχη οφ ουρ δψναµιχ µοδελσ, ωε πρεσεντ τηε µαργιναλ ε⁄εχτσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε χηαραχ−

τεριστιχσ τηατ ηαϖε τηε µοστ ρελεϖανχε φροµ α πυβλιχ πολιχψ περσπεχτιϖε. Ιν παρτιχυλαρ, Ταβλε

7 δισπλαψσ τηε µαργιναλ ε⁄εχτσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε µαρκετ χονδιτιονσ ανδ πυβλιχ πολιχιεσ ιν

τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ�σ στατε οφ ρεσιδενχε.

Τηε χοστ οφ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε ιν�υενχεσ τηε φαµιλψ�σ λονγ−τερµ χαρε δεχισιονσ. Ασ

ινδιχατεδ ιν τηε τοπ πανελ οφ Ταβλε 7, ασ τηε ωεεκλψ χοστ οφ φυλλ−τιµε φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε

ινχρεασεσ βψ ∃100, τηε πρεδιχτεδ προβαβιλιτψ τηατ τηε ελδερλψ ινδιϖιδυαλ ρεχειϖεσ τηισ µοδε

οφ χαρε φαλλσ βψ 5 περχενταγε ποιντσ. Ασ σηοων ιν τηε µιδδλε πανελ, τηε χοστ οφ φορµαλ ηοµε

ηεαλτη χαρε αλσο ιν�υενχεσ τηε σελεχτιον οφ τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ. Ιν ρεσπονσε το

α ∃100 ινχρεασε ιν τηε ωεεκλψ χοστ οφ φυλλ−τιµε χαρε, τηε πρεδιχτεδ προβαβιλιτψ οφ ρελψινγ ον

φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε ασ τηε πριµαρψ αρρανγεµεντ φαλλσ βψ 3:3 περχενταγε ποιντσ, ωηιλε τηε

πρεδιχτεδ προβαβιλιτψ οφ λιϖινγ ινδεπενδεντλψ ινχρεασεσ βψ 2.1 περχενταγε ποιντσ.15 Φιναλλψ,

ασ σηοων ιν τηε βοττοµ πανελ, χονδιτιοναλ ον ρεχειϖινγ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε, αν ινχρεασε

οφ ∃100 ιν ιτσ ωεεκλψ χοστ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 6:2 περχενταγε ποιντ ρεδυχτιον (αβουτ 10:4

ηουρσ) ιν τηε πρεδιχτεδ θυαντιτψ οφ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε.

Τηε εξιστινγ λιτερατυρε προϖιδεσ µιξεδ εϖιδενχε χονχερνινγ τηε ε⁄εχτσ οφ στατε−λεϖελ Μεδ−

ιχαιδ πολιχψ ον νυρσινγ ηοµε υτιλιζατιον. Χυτλερ ανδ Σηεινερ (1994) ρεπορτ α ποσιτιϖε ανδ

στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε πρεσενχε οφ α µεδιχαλλψ νεεδψ προγραµ ανδ

τηε προβαβιλιτψ οφ νυρσινγ ηοµε υσε. Σιµιλαρλψ, ΕΣ συγγεστ τηατ τηε πρεσενχε οφ α µεδιχαλλψ

15 Τηε µαργιναλ ε⁄εχτσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Πριµαρψ Χαρεγιϖερ Μοδελ συµ το ονε. Ασ α ρεσυλτ οφ ρουνδινγ
ερρορ τηε µαργιναλ ε⁄εχτσ ασσοχιατεδ ωιτη ινδεπενδεντ λιϖινγ µαψ δι⁄ερ φροµ ονε µινυσ τηε συµ οφ τηε
µαργιναλ ε⁄εχτσ ρεπορτεδ ιν τηε Ταβλε 7.
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νεεδψ προγραµ ενηανχεσ τηε ϖαλυε οφ νυρσινγ ηοµε χαρε. Ιν χοντραστ, Αψκαν (2002) δοεσ

νοτ �νδ α στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε πρεσενχε οφ α µεδιχαλλψ νεεδψ

προγραµ ανδ τηε λικελιηοοδ οφ ινστιτυτιοναλ χαρε. Λικεωισε, Γραβοωσκι ανδ Γρυβερ (2007)

ρεπορτ τηατ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ α σπενδ−δοων προγραµ ισ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντλψ ασσο−

χιατεδ ωιτη νυρσινγ ηοµε υσε. Χονσιστεντ ωιτη Αψκαν (2002) ανδ Γραβοωσκι ανδ Γρυβερ

(2007), τηε πρεσενχε οφ α µεδιχαλλψ νεεδψ προγραµ ισ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντλψ ασσοχιατεδ

ωιτη τηε υσε οφ ινστιτυτιοναλ χαρε ιν ουρ µοδελσ. Ηοωεϖερ, ουρ Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ

ινδιχατεσ τηατ τηε πρεσενχε οφ α µεδιχαλλψ νεεδψ προγραµ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 0.4 περχενταγε

ποιντ ινχρεασε ιν τηε πρεδιχτεδ προβαβιλιτψ οφ υσινγ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε.

Informal Care Informal Care Formal Home Institutional

by Spouse by Child Health Care Care

Variable Effect Std Err Effect Std Err Effect Std Err Effect Std Err

Multiple Caregiver Model

Average Probability 0.162 ** 0.00 0.173 ** 0.002 0.045 ** 0.00 0.037 ** 0.00

Home Health Care Per Week ($100) -0.050 ** 0.002

Medically Needy Program 0.004 ** 0.001 0.001 0.001
SSI Income Limit 1 Person ($1000) 0.043 ** 0.004 0.021 ** 0.003

SSI Income Limit 2 Person ($1000) 0.019 ** 0.002 -0.007 ** 0.002

Ln(NH Beds Per Population > 70) 0.000 0.000

ADL Score -0.003 ** 0.001

Nursing Hours 0.016 ** 0.001

Primary Caregiver Model

Average Probability 0.078 ** 0.008 0.036 ** 0.011 0.009 ** 0.002 0.010 ** 0.002

Home Health Care Per Week ($100) 0.008 ** 0.004 0.003 ** 0.001 -0.033 ** 0.015 0.003 * 0.002

Medically Needy Program -0.001 0.002 0.000 0.001 0.003 0.007 0.001 0.005

SSI Income Limit 1 Person ($1000) -0.004 ** 0.016 0.020 0.013 0.014 0.010

SSI Income Limit 2 Person ($1000) -0.001 0.004 0.000 0.001 0.003 0.005 -0.002 0.003

Ln(NH Beds Per Population > 70) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.001

ADL Score 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.004 0.005

Nursing Hours -0.005 ** 0.002 0.000 0.001 0.003 ** 0.001 0.017 ** 0.005

Hours of Care Model

Average Conditional Probability 0.2154 ** 0.002 0.1335 ** 0.001 0.1217 ** 0.008 0.1078 ** 0.015

Home Health Care Per Week ($100) -0.062 ** 0.007

Medically Needy Program 0.004 0.004 -0.006 0.004

SSI Income Limit 1 Person ($1000) 0.034 ** 0.010 0.021 0.017

SSI Income Limit 2 Person ($1000) 0.012 ** 0.003 0.006 0.046

Ln(NH Beds Per Population > 70) 0.004 ** 0.001

ADL Score -0.003 0.003
Nursing Hours 0.030 ** 0.012

Number of Observations 3928 18298 9330 9330

Notes: The reported marginal effects are the average marginal effects across all years.  ** indicates significance at the 5%

level; * indicates significance at the 10% level.  Hours of care marginal effects are conditional on providing any care and are

measured in terms of the proportion of total time.

Ταβλε 7: Μαργιναλ Ε⁄εχτσ φορ Μαρκετ Χονδιτιονσ ανδ Πυβλιχ Πολιχιεσ
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Χαρε αρρανγεµεντσ δεπενδ ον τηε γενεροσιτψ οφ τηε στατε�σ ινχοµε λιµιτσ φορ Μεδιχαιδ

ελιγιβιλιτψ. Ιν ρεσπονσε το α ∃1000 ινχρεασε ιν τηε αννυαλ ινχοµε λιµιτ φαχινγ υνµαρριεδ

ινδιϖιδυαλσ, τηε πρεδιχτεδ προβαβιλιτιεσ τηατ α λονε ελδερ ρελιεσ ον φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε ορ

ινστιτυτιοναλ χαρε ρεσπεχτιϖελψ ινχρεασε βψ 4:3 ανδ 2:1 περχενταγε ποιντσ. Τηε ποσιτιϖε ανδ

στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ρελατιονσηιπ βετωεεν ινχοµε λιµιτσ ανδ νυρσινγ ηοµε υσε ισ χονσιστεντ

ωιτη εχονοµιχ τηεορψ ανδ Γαρδνερ ανδ Γιλλεσκιε (2009) βυτ ινχονσιστεντ ωιτη Γραβοωσκι ανδ

Γρυβερ (2007). Ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ Γραβοωσκι ανδ Γρυβερ (2007) σετ ινχοµε λιµιτσ το

ζερο ιν στατεσ ωιτη σπενδ−δοων προϖισιονσ, ωηιλε ωε υσε τηε αχτυαλ ινχοµε λιµιτσ φορ αλλ

στατεσ. Αµονγ λονε ελδερσ ωηο ρεχειϖε φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε, πρεδιχτεδ ηουρσ ινχρεασε βψ

5:7 ηουρσ περ ωεεκ ασ τηε ινχοµε λιµιτ ινχρεασεσ βψ ∃1000. Ιν γενεραλ, τηε ε⁄εχτσ οφ ινχοµε

λιµιτσ αρε σµαλλερ βυτ θυαλιτατιϖελψ σιµιλαρ φορ µαρριεδ ινδιϖιδυαλσ. Ηοωεϖερ, φορ µαρριεδ

ελδερσ, τηε λικελιηοοδ οφ ινστιτυτιοναλ χαρε ισ νεγατιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ινχοµε λιµιτ.

Τηε υσε οφ ινστιτυτιοναλ χαρε δεπενδσ ον τηε θυαλιτψ ανδ αϖαιλαβιλιτψ οφ χαρε ιν τηε ελ−

δερλψ ινδιϖιδυαλ�σ στατε οφ ρεσιδενχε. Φορ εξαµπλε, ιν ρεσπονσε το αν αδδιτιοναλ στα⁄ ηουρ

περ ρεσιδεντ, τηε πρεδιχτεδ προβαβιλιτψ οφ ρελψινγ ον ινστιτυτιοναλ χαρε ασ τηε πριµαρψ χαρε

αρρανγεµεντ ινχρεασεσ βψ 1:7 περχενταγε ποιντσ. Αµονγ νυρσινγ ηοµε ρεσιδεντσ, τηε πρε−

διχτεδ θυαντιτψ οφ χαρε ινχρεασεσ βψ αβουτ 5 ηουρσ περ ωεεκ ιν ρεσπονσε το αν αδδιτιοναλ στα⁄

ηουρ περ ρεσιδεντ ανδ βψ αβουτ 40 µινυτεσ περ ωεεκ ιν ρεσπονσε το α ονε περχεντ ινχρεασε

ιν τηε νυµβερ οφ νυρσινγ ηοµε βεδσ περ ελδερλψ ρεσιδεντ.

5 Σπεχι�χατιον ανδ Ροβυστνεσσ Χηεχκσ

Ιν τηισ σεχτιον, ωε αδδρεσσ σεϖεραλ λιµιτατιονσ οφ ουρ δατα ανδ µοδελσ. Φιρστ, γιϖεν τηε ποορ

θυαλιτψ οφ ουρ ινχοµε ανδ ωεαλτη δατα, ωε εξπλορε τηε ιµπλιχατιονσ οφ εξχλυδινγ ινχοµε ανδ

ωεαλτη φροµ ουρ µοδελσ. Σεχονδ, ωε τεστ ωηετηερ στατε/αρρανγεµεντ−σπεχι�χ ε⁄εχτσ ανδ

οτηερ στατε−σπεχι�χ ε⁄εχτσ νοτ χαπτυρεδ ιν ουρ µοδελσ ιν�υενχε χαρε αρρανγεµεντσ. Φιναλλψ,

ωε εξαµινε ωηετηερ τηε διστανχε βετωεεν αν ελδερλψ παρεντ ανδ αν αδυλτ χηιλδ ισ ενδογενουσ.
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5.1 Ινχοµε ανδ Ωεαλτη ∆ατα

Ασ ωε δισχυσσεδ ιν σεχτιον 2, τηε µεασυρεσ οφ ινχοµε ανδ ασσετσ/ωεαλτη ιν τηε ΑΗΕΑ∆/ΗΡΣ

µαψ νοτ βε ρελιαβλε. Τηερεφορε, ουρ µοδελσ δο νοτ χοντρολ φορ ινχοµε ορ ωεαλτη. Ηερε ωε

πρεσεντ σεϖεραλ αλτερνατιϖε σπεχι�χατιονσ το τεστ ωηετηερ αδδινγ ινχοµε ορ ωεαλτη ωουλδ σιγ−

νι�χαντλψ ιµπροϖε τηε �τ οφ ουρ µοδελσ. Ιν λιγητ οφ τηε �νδινγσ ιν Γαρδνερ ανδ Γιλλεσκιε

(2009) τηατ αν ιµπορταντ ε⁄εχτ οφ ωεαλτη οπερατεσ τηρουγη ιτσ ιντεραχτιονσ ωιτη στατε Μεδιχ−

αιδ ρυλεσ, ωε αλσο εξαµινε ιντεραχτιονσ οφ ινχοµε ανδ ωεαλτη ωιτη πολιχψ χηαραχτεριστιχσ. Το

φαχιλιτατε χοµπαρισον ωιτη Γαρδνερ ανδ Γιλλεσκιε (2009) ανδ ΒΓΗΣ, ωε υσε 1989 ανδ 1993

Μεδιχαιδ ινχοµε ανδ ασσετ λιµιτσ ασ ωελλ ασ δυµµψ ϖαριαβλεσ ινδιχατινγ τηε πρεσενχε οφ α

µεδιχαλλψ νεεδψ προγραµ. Φορ εαχη µοδελ, ωε εστιµατε σεϖεραλ αδδιτιοναλ σπεχι�χατιονσ. Ιν

αδδιτιον το ινχοµε ορ ωεαλτη, τηεσε σπεχι�χατιονσ ινχλυδε ινχοµε ορ ωεαλτη ιντεραχτεδ ωιτη

Μεδιχαιδ ινχοµε ορ ασσετ λιµιτσ ασ ωελλ ασ τηε πρεσενχε οφ α µεδιχαλλψ νεεδψ προγραµ. Ονε

οφ τηε ωεαλτη σπεχι�χατιονσ εξχλυδεσ οβσερϖατιονσ ωιτη µισσινγ ινφορµατιον ον ωεαλτη. Σινχε

τηε λαχκ οφ ινφορµατιον χονχερνινγ ωεαλτη µαψ νοτ βε ρανδοµ, τηε ρεµαινινγ ωεαλτη σπεχι−

�χατιονσ ινχλυδε α δυµµψ ϖαριαβλε φορ µισσινγ ωεαλτη δατα.16 Ωηιλε Γαρδνερ ανδ Γιλλεσκιε

(2009) τρεατ τηε Μεδιχαιδ ασσετ λιµιτ ασ α δισχρετε χυτο⁄, ουρ αππροαχη αχχοµµοδατεσ τηε

ποσσιβιλιτψ τηατ ινδιϖιδυαλσ ϕυστ αβοϖε τηε λιµιτ µαψ σπενδ δοων ανδ τηυσ βεηαϖε σιµιλαρλψ

το τηοσε ωηο αρε ϕυστ βελοω τηε λιµιτ.17 Ιν παρτιχυλαρ, ωε ινχλυδε �σµοοτηεδ� ασσετσ ιν ουρ

τηιρδ ωεαλτη σπεχι�χατιον.18 Το ρεδυχε τηε ιν�υενχε οφ λαργε �υχτυατιονσ ιν ρεπορτεδ ωεαλτη,

τηε �ναλ σπεχι�χατιον ρεπλαχεσ τηε ινδιϖιδυαλ�σ χυρρεντ ωεαλτη ωιτη ηερ αϖεραγε ωεαλτη οϖερ

τηε οβσερϖεδ τιµε φραµε.

16 Ωεαλτη ινχλυδεσ αλλ ασσετσ. Ωε υσε ΣΣΙ Μεδιχαιδ ινχοµε λιµιτσ φορ σινγλεσ ορ χουπλεσ, δεπενδινγ ον τηε
ινδιϖιδυαλ�σ µαριταλ στατυσ. Αλτηουγη αδδινγ δυµµψ ϖαριαβλεσ ισ α χοµµον ωαψ το ηανδλε µισσινγ ϖαλυεσ,
Αββρεϖαψα ανδ ∆οναλδ (2011) συγγεστ τηατ τηισ αππροαχη µαψ νοτ αλωαψσ προϖιδε τηε δεσιρεδ ρεσυλτ.

17 Νορτον (1995) ρεπορτσ εϖιδενχε τηατ ωελφαρε αϖερσιον αµονγ τηε ελδερλψ αχτυαλλψ λεαδσ το τηε οπποσιτε
παττερν ασ ινδιϖιδυαλσ σεεκ το αϖοιδ Μεδιχαιδ ελιγιβιλιτψ.

18 Λετ Ωιτ βε τηε ωεαλτη οφ φαµιλψ ι ατ τιµε τ, ανδ λετ Χι βε τηε στατε−σπεχι�χ ασσετ λιµιτ. Τηε σµοοτηεδ
ασσετ λιµιτ ρυλε ωε αππλψ ισ

Ω �
ιτ =

�

λογ (Ωιτ + 1� Χι) ιφ Ωιτ � Χι
λογ (Χι + 1�Ωιτ) ιφ Ωιτ < Χι

:
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Individual Chi-Square Test Statistics

Joint Joint Income or Wealth Interacted with

Model Specification Chi-Square Critical Medically Medicaid Missing Critical

Test Statistic Value Constant Needy Program Limit Wealth Value

Income and Income interactions:

Multiple Caregiver

1993 Medicaid Limits 11.24* 7.81 0.38 7.39* 4.87* 3.84

1989 Medicaid Limits 2919* 7.81 0.38 0.26 0.19 3.84

Primary Caregiver

1993 Medicaid Limits 27.57* 7.81 9.03* 0.66 0.27 3.84

1989 Medicaid Limits 22019* 7.81 9.03* 3.14 1.36 3.84

Hours of Care

1993 Medicaid Limits 8.00* 7.81 0.16 5.17* 3.26 3.84

1989 Medicaid Limits 34.00* 7.81 0.16 0.00 1.42 3.84

Wealth and interactions using 1989 Medicaid Limits with:

Multiple Caregiver

Missing Wealth Observations Excluded 3874* 7.81 1.33 1.15 1.42 3.84

Missing Wealth Observations Dummy Variable 51.92* 9.49 2.09 2.40 2.89 0.40 3.84

Smoothed Limits with Missing Wealth Dummy 48.46* 9.49 2.41 0.03 0.74 0.29 3.84

Average Wealth Smoothed Limits with Missing Wealth Dummy 70.93* 9.49 0.08 0.10 0.00 0.28 3.84

Primary Caregiver

Missing Wealth Observations Excluded 3177* 7.81 4.25* 1.51 2.06 3.84

Missing Wealth Observations Dummy Variable 1261* 9.49 7.62* 6.50* 7.53* 0.01 3.84

Smoothed Limits with Missing Wealth Dummy 375* 9.49 7.62* 5.81* 6.58* 0.01 3.84

Average Wealth Smoothed Limits with Missing Wealth Dummy 236* 9.49 4.60* 4.27* 4.04* 0.16 3.84

Hours of Care

Missing Wealth Observations Excluded 3327* 7.81 1.82 0.52 0.64 3.84

Missing Wealth Observations Dummy Variable 15.30* 9.49 3.27 2.11 2.52 1.49 3.84

Smoothed Limits with Missing Wealth Dummy 15.29* 9.49 3.27 3.51 1.40 1.49 3.84

Average Wealth Smoothed Limits with Missing Wealth Dummy 9.49* 9.49 2.98 1.29 0.08 1.15 3.84

Notes: The joint restrictions are on income (or wealth) and income (or wealth) interacted with Medicaid limits, the presence of a medically needy program, and

a missing wealth dummy (when noted). * indicates test statistic is greater than the critical value. Critical values for joint tests with 2 and 3 degrees of freedom are

7.81 and 9.49. The critical value for one degree of freedom (for the individual test statistics) is 3.84.

Ταβλε 8: Ινχοµε ανδ Ασσετσ Λαγρανγε Μυλτιπλιερ Τεστσ

Ταβλε 8 πρεσεντσ τηε ρεσυλτσ οφ Λαγρανγε Μυλτιπλιερ τεστσ φορ εαχη µοδελ σπεχι�χατιον. Τηε

τοπ πανελ δισπλαψσ τηε ρεσυλτσ χονχερνινγ ινχοµε ανδ ιτσ ιντεραχτιονσ, ωηιλε τηε βοττοµ πανελ

δισπλαψσ τηε ρεσυλτσ χονχερνινγ ωεαλτη ανδ ιτσ ιντεραχτιονσ. Φορ εαχη σπεχι�χατιον, ωε χονδυχτ

α ϕοιντ χηι−σθυαρε τεστ ασ ωελλ ασ σεπαρατε χηι−σθυαρε τεστσ φορ εαχη ρεστριχτιον. Χολλεχτιϖελψ,

τηε ρεσυλτσ προϖιδε αν ινχονσιστεντ πιχτυρε οφ ωηετηερ ινχλυδινγ ινχοµε ορ ωεαλτη ανδ τηειρ

ιντεραχτιονσ ωουλδ ιµπροϖε τηε �τ οφ τηε µοδελσ. Φορ τηε Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ, τηε

ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ τηε �τ ωουλδ βε ιµπροϖεδ βψ ινχλυδινγ ινχοµε ανδ ιτσ ιντεραχτιονσ ωιτη

τηε 1993 Μεδιχαιδ πολιχψ χηαραχτεριστιχσ: τηε παραµετερ εστιµατεσ ασσοχιατεδ ωιτη ινχοµε

ιντεραχτεδ ωιτη τηε πρεσενχε οφ α µεδιχαλλψ νεεδψ προγραµ ανδ ινχοµε ιντεραχτεδ ωιτη

Μεδιχαιδ ινχοµε λιµιτσ αρε ινδιϖιδυαλλψ ανδ ϕοιντλψ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Ηοωεϖερ, ιν

χοντραστ το Γαρδνερ ανδ Γιλλεσκιε (2009), τηε χορρεσπονδινγ παραµετερ εστιµατεσ ασσοχιατεδ

ωιτη 1989 Μεδιχαιδ πολιχψ χηαραχτεριστιχσ αρε νοτ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Φορ τηε Πριµαρψ
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Χαρεγιϖερ Μοδελ, τηε παραµετερ εστιµατεσ ασσοχιατεδ ωιτη ινχοµε ανδ ιτσ ιντεραχτιονσ αρε

ϕοιντλψ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ φορ βοτη ψεαρσ. Ωηιλε τηε παραµετερ εστιµατε ασσοχιατεδ ωιτη

ινχοµε ισ ινδιϖιδυαλλψ σιγνι�χαντ φορ βοτη ψεαρσ, τηε πολιχψ ιντεραχτιονσ αρε νοτ. Σιµιλαρλψ,

ιν τηε Ηουρσ οφ Χαρε Μοδελ, ινχοµε ανδ ιτσ ιντεραχτιονσ ωιτη Μεδιχαιδ πολιχψ αρε ϕοιντλψ

σιγνι�χαντ φορ βοτη Μεδιχαιδ λιµιτ ψεαρσ. Ηοωεϖερ, τηε ιντεραχτιον βετωεεν ινχοµε ανδ τηε

πρεσενχε οφ α µεδιχαλλψ νεεδψ προγραµ ιν 1993 ισ τηε ονλψ ϖαριαβλε ωιτη αν ινδιϖιδυαλλψ

σιγνι�χαντ χοε′χιεντ. Φορ αλλ τηρεε µοδελσ, τηε παραµετερ εστιµατεσ ασσοχιατεδ ωιτη ωεαλτη

ανδ ιτσ ιντεραχτιονσ αρε ϕοιντλψ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Αν εξαµινατιον οφ τηε ινδιϖιδυαλ

ρεστριχτιονσ συγγεστσ τηατ ωεαλτη ανδ ιτσ ιντεραχτιονσ αρε ινδιϖιδυαλλψ ρελατεδ το τηε χηοιχε οφ

τηε πριµαρψ χαρε αρρανγεµεντ (ωιτη τωο εξχεπτιονσ). Ιν συµµαρψ, ωε �νδ ωεακ ανδ µιξεδ

εϖιδενχε ιν φαϖορ οφ ινχλυδινγ µεασυρεσ οφ ινχοµε ανδ ωεαλτη εϖεν ωηεν ιντεραχτεδ ωιτη

Μεδιχαιδ πολιχψ χηαραχτεριστιχσ.

5.2 Στατε−Σπεχι�χ Ε⁄εχτσ

Αλτηουγη ουρ µοδελσ ινχλυδε σεϖεραλ µαρκετ χονδιτιονσ ανδ πυβλιχ πολιχιεσ ιν τηε ελδερλψ ινδι−

ϖιδυαλ�σ ορ χουπλε�σ στατε οφ ρεσιδενχε, τηε µοδελσ µαψ νοτ χαπτυρε αλλ στατε−σπεχι�χ/αρρανγεµεντ−

σπεχι�χ ορ οτηερ στατε−σπεχι�χ ε⁄εχτσ. Φορ εξαµπλε, οτηερ νυρσινγ ηοµε ρεγυλατιονσ, τηε

συππλψ οφ ηοµε ηεαλτη αιδεσ, ορ στατε−σπεχι�χ ϖαριατιον ιν χυλτυραλ αττιτυδεσ µαψ ιν�υενχε

φαµιλιεσ� χαρε δεχισιονσ. Αχχορδινγλψ, ουρ νεξτ σετ οφ σπεχι�χατιον τεστσ χονχερνσ τηε ποσ−

σιβιλιτψ οφ στατε−σπεχι�χ/αρρανγεµεντ−σπεχι�χ �ξεδ ε⁄εχτσ. Υσινγ οβσερϖατιονσ φροµ στατεσ

ωηερε τηερε ισ µορε τηαν ονε ελδερλψ ηουσεηολδ, ωε περφορµ Λαγρανγε Μυλτιπλιερ τεστσ το

τεστ τηε νυλλ ηψποτηεσισ οφ νο στατε−σπεχι�χ/αρρανγεµεντ−σπεχι�χ �ξεδ ε⁄εχτσ. Ιν παρτιχυλαρ,

ωε αµενδ τηε βασελινε µοδελ ιν εθυατιον (1) το

ψ�νιϕτ = Ξνιτ�ϕ + Ζνϕτ + �ϕψνιϕτ�1 +
Ξ

σ

δισ� ϕσ + !νιϕτ;

ωηερε δισ ισ α δυµµψ ϖαριαβλε εθυαλ το 1 ιφ ανδ ονλψ ιφ παρεντ ι λιϖεσ ιν στατε σ: Υνδερ τηε νυλλ

ηψποτηεσισ, � ϕσ = 0 φορ αλλ χηοιχεσ ανδ αλλ στατεσ σ.
19 Τηε ϖαστ µαϕοριτψ οφ τηε ινδιϖιδυαλ

σχορε στατιστιχσ αρε στατιστιχαλλψ ινσιγνι�χαντ, ανδ τηερε ισ νο οβϖιουσ παττερν ασσοχιατεδ ωιτη

τηοσε τηατ αρε σιγνι�χαντ.

19 Ωε ινχλυδε ονλψ στατεσ ωηερε τηερε ισ µορε τηαν ονε οβσερϖατιον.
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Νεξτ ωε χοµπαρε ουρ στατε−σπεχι�χ/αρρανγεµεντ−σπεχι�χ σχορε στατιστιχσ φορ τηε τωο φορ−

µαλ µοδεσ οφ χαρε το 1997 υτιλιζατιον ρατεσ βασεδ ον δατα πρεσεντεδ ιν ΛεΒλανχ, Τοννερ, ανδ

Ηαρρινγτον (2000). Ωε τρανσλατε τηειρ δατα ιντο λογ(νυρσινγ ηοµε υτιλιζατιον περ 1000 ινδι−

ϖιδυαλσ αγεδ 70 ορ οϖερ) ανδ λογ(νυµβερ οφ Μεδιχαιδ ωαιϖερσ περ 1000 ινδιϖιδυαλσ αγεδ 70

ορ οϖερ). Αφτερ εξχλυδινγ στατεσ ωιτη µισσινγ σχορε στατιστιχσ ανδ/ορ υτιλιζατιον ρατεσ ανδ ονε

ουτλιερ,20 ωε υσε δατα φροµ τηε ρεµαινινγ 31 στατεσ το χοµπυτε τηε χορρελατιον χοε′χιεντσ

βετωεεν τηε σχορε στατιστιχσ ανδ τηε υτιλιζατιον ρατεσ. Φορ τηε Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ,

τηε χορρελατιον χοε′χιεντσ αρε ρουγηλψ 0:38 φορ νυρσινγ ηοµε χαρε ανδ 0:09 φορ φορµαλ ηοµε

ηεαλτη χαρε. Τηε χορρελατιον χοε′χιεντσ αρε σµαλλερ φορ τηε οτηερ τωο µοδελσ. Τηεσε ρεσυλτσ

ασσυαγε ουρ χονχερνσ ρεγαρδινγ ηοµε ηεαλτη χαρε υσαγε, ανδ ωε �νδ ονλψ ωεακ εϖιδενχε τηατ

στατε−σπεχι�χ χηαραχτεριστιχσ νοτ ινχλυδεδ ιν ουρ µοδελσ α⁄εχτ νυρσινγ ηοµε υσαγε.

5.3 Γεογραπηιχ ∆ιστανχε

Γεογραπηιχ διστανχε βετωεεν ελδερλψ ινδιϖιδυαλσ ανδ τηειρ αδυλτ χηιλδρεν µαψ βε ενδογενουσ.

Φορ εξαµπλε, χηιλδρεν µαψ µοϖε χλοσερ το τηειρ παρεντσ ορ ϖιχε ϖερσα ασ τηειρ παρεντσ αγε ορ

δεϖελοπ ηεαλτη προβλεµσ. Φορ φαµιλιεσ ωιτη ατ λεαστ ονε χηιλδ, Ταβλε 9 πρεσεντσ τηε οϖεραλλ

λοχατιον τρανσιτιονσ οφ χηιλδρεν ρελατιϖε το παρεντσ βασεδ ον τηε τηρεε ποσσιβλε ρεσπονσεσ ιν

ΑΗΕΑ∆/ΗΡΣ: χο−ρεσιδενχε, λιϖινγ ωιτηιν 10 µιλεσ, ανδ λιϖινγ µορε τηαν 10 µιλεσ αωαψ. Φορ

εαχη φαµιλψ σιζε, τηε προβαβιλιτιεσ ον τηε διαγοναλσ ρεϖεαλ στρονγ περσιστενχε ιν γεογραπηιχ

διστανχε. Φορ εξαµπλε, αµονγ φαµιλιεσ ωηερε τηε παρεντ ανδ χηιλδ αρε ινιτιαλλψ ατ λεαστ 10

µιλεσ απαρτ, τηε προπορτιον λατερ χο−ρεσιδινγ ρανγεσ φροµ 0:008 το 0:029, δεπενδινγ ον φαµιλψ

σιζε; σιµιλαρλψ, τηε προπορτιον λατερ λιϖινγ ωιτηιν 10 µιλεσ ρανγεσ φροµ 0:005 το 0:011.

Νεξτ ωε εξαµινε λοχατιον τρανσιτιονσ ιν ρεσπονσε το ινχρεασεδ χαρεγιϖινγ νεεδσ. Ταβλε 10

δισπλαψσ λοχατιον τρανσιτιονσ αµονγ φαµιλιεσ ωηερε ατ λεαστ ονε χηιλδ ινιτιαλλψ λιϖεσ µορε τηαν

10 µιλεσ φροµ ηερ παρεντ(σ) ανδ συβσεθυεντλψ χο−ρεσιδεσ ωιτη ηερ παρεντ(σ). Φορ εαχη οφ τηεσε

φαµιλιεσ, ωε φολλοω αλλ ινιτιαλλψ δισταντ χηιλδρεν ωηο προϖιδε νο χαρε ιν τηε �ρστ ψεαρ υντιλ

ονε βεχοµεσ τηε πριµαρψ χαρεγιϖερ (ιφ εϖερ). Χολυµν (1) ρεπορτσ τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν

ωηο τρανσιτιον το χορεσιδενχε ωιτη τηε παρεντ αµονγ φαµιλιεσ ωηερε τηε παρεντ εξπεριενχεσ

20 Ωε εξχλυδε Ορεγον βεχαυσε τηε ϖαλυε οφ λογ (υτιλιζατιον οφ νυρσινγ ηοµεσ περ χαπιτα 70 ψεαρσ ορ ολδερ)
ισ 6 στανδαρδ δεϖιατιονσ βελοω τηε µεαν, ωηερεασ αλλ οτηερ στατεσ υσεδ αρε ωιτηιν ονε στανδαρδ δεϖιατιον.
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αν ινχρεασε ιν τηε νυµβερ οφ Α∆Λ προβλεµσ. Χολυµν (2) ινδιχατεσ τηε προπορτιον οφ τηοσε

χηιλδρεν φροµ Χολυµν 1 ωηο βεχοµε τηε πριµαρψ χαρεγιϖερ. Χολυµνσ (3) ανδ (4) ινδιχατε

τηε χοµπαραβλε προπορτιονσ αµονγ φαµιλιεσ ωηερε τηε παρεντ εξπεριενχεσ νο χηανγε ιν τηε

νυµβερ οφ Α∆Λ προβλεµσ. Υνδερ τηε νυλλ ηψποτηεσισ τηατ χηανγεσ ιν χηιλδ λοχατιον αρε

εξογενουσ, ωε ωουλδ εξπεχτ τηε προπορτιονσ ιν χολυµνσ (1) ανδ (2) το βε σµαλλ, τηοσε ιν

χολυµνσ (1) ανδ (3) το βε σιµιλαρ, ανδ τηοσε ιν χολυµνσ (2) ανδ (4) το βε σιµιλαρ. Φορ φαµιλιεσ

ωιτη ονε ορ τωο χηιλδρεν, τηε προπορτιονσ ιν τηε �ρστ τωο χολυµνσ αρε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντλψ

λαργερ τηαν τηοσε τηατ ωουλδ βε πρεδιχτεδ βψ α µοδελ ωιτη τηε τρανσιτιον ρατεσ πρεσεντεδ

ιν Ταβλε 9. Αλσο, φορ συχη φαµιλιεσ, τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν ωηο βεχοµε τηε πριµαρψ

χαρεγιϖερ (Χολυµν 2) ισ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντλψ λαργερ τηαν ωηατ ωουλδ βε πρεδιχτεδ βψ α

µοδελ ωηερε λοχατιον τρανσιτιονσ αρε εξογενουσ. Ωε �νδ σιµιλαρ ρεσυλτσ χορρεσπονδινγ το

ινχρεασεσ ιν τηε νυµβερ οφ ΙΑ∆Λ προβλεµσ. Τηεσε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ λοχατιον τρανσιτιονσ

µαψ βε ενδογενουσ.

Transition Frequencies Transition Probabilities

Child Location Relative to Parent Co-resident Within 10 Farther than Co-resident Within 10 Farther than
Miles 10 Miles Miles 10 Miles

Origin of Child in Families with 1 Child

Co-resident 158 5 2 0.958 0.030 0.012

Within 10 miles 20 529 0 0.036 0.964 0.000

Farther than 10 miles 20 6 657 0.029 0.009 0.962

Origin of Child in Families with 2 Children

Co-resident 245 10 7 0.935 0.038 0.027

Within 10 miles 35 1459 1 0.023 0.976 0.001

Farther than 10 miles 46 31 2810 0.016 0.011 0.973

Origin of Child in Families with 3 Children

Co-resident 194 14 4 0.915 0.066 0.019

Within 10 miles 15 1469 0 0.010 0.990 0.000

Farther than 10 miles 31 16 2894 0.011 0.005 0.984

Origin of Child in Families with 4 Children

Co-resident 166 10 5 0.917 0.055 0.028

Within 10 miles 14 1099 0 0.013 0.987 0.000
Farther than 10 miles 16 15 2044 0.008 0.007 0.985

Ταβλε 9: Λοχατιον Τρανσιτιονσ

Ωε οβσερϖε α ρελατιϖελψ σµαλλ νυµβερ οφ χηιλδρεν µοϖινγ φροµ φαρ το λιϖε ωιτη τηε παρεντ

ορ ϖιχε ϖερσα. Ωε αρε χονχερνεδ, βεχαυσε αν αδυλτ χηιλδ ανδ αν ελδερλψ παρεντ µαψ µοϖε

χλοσερ τογετηερ σο τηατ τηε χηιλδ χαν τακε χαρε οφ τηε παρεντ ασ ηερ ηεαλτη δεχλινεσ. Ιν τηισ χασε,

λοχατιον χηοιχε ωουλδ βε ενδογενουσ. Ταβλε 10 πρεσεντσ τεστσ οφ τηε στατιστιχαλ σιγνι�χανχε οφ

τηισ πηενοµενον. Φορ εαχη φαµιλψ, αλλ χηιλδρεν ωηο λιϖε φαρτηερ τηαν 10 µιλεσ ανδ προϖιδε νο
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χαρε ιν ψεαρ 1 ωερε φολλοωεδ ιν εαχη συβσεθυεντ ωαϖε υντιλ ονε χηιλδ βεχαµε τηε πριµαρψ χαρε

προϖιδερ (ιφ εϖερ). Χολυµνσ (1)−(4) πρεσεντ φουρ µεασυρεσ οφ ϕοιντ δεπενδενχε ρεγαρδινγ τηε

προπορτιον οφ χηιλδρεν ωηο ινιτιαλλψ λιϖε φαρ βυτ µοϖε ιν ωιτη α παρεντ ορ ϖιχε ϖερσα. Χολυµν

(1) χονταινσ τηε προπορτιον ωηερε τηε παρεντ ορ τηε χηιλδ µοϖεσ αφτερ αν ινχρεασε ιν Α∆Λ

προβλεµσ, ανδ χολυµν (2) χονταινσ τηε προπορτιον οφ τηοσε ιν χολυµν (1) ωηερε τηε χηιλδ

προϖιδεσ χαρε. Χολυµνσ (3) ανδ (4) αρε αναλογουσ το (1) ανδ (2) ωιτηουτ αν ινχρεασε ιν παρεντ

Α∆Λ προβλεµσ. Υνδερ τηε νυλλ ηψποτηεσισ τηατ χηιλδ λοχατιον τρανσιτιονσ αρε εξογενουσ, τηε

προπορτιονσ ιν χολυµνσ (1) ανδ (2) σηουλδ βε σµαλλ, τηε προπορτιονσ ιν χολυµνσ (1) ανδ (3)

σηουλδ βε σιµιλαρ ιν σιζε, ανδ τηε προπορτιονσ ιν χολυµνσ (2) ανδ (4) σηουλδ βε σιµιλαρ ιν

σιζε.

Among Children Intially Living More than 10 Miles Away
After ADLs Increase No Change in ADLs

Proportion

who Coreside

with Parent

Proportion of

Coresiding Children

who Provide Care

Proportion

who Coreside

with Parent

Proportion of

Coresiding Children

who Provide Care
(1) (2) (3) (4)

Families with 1 Child

Estimate 0.375 0.667 0.026 0.308

5% Critical Region (0.023, 1.000) (0.125, 1.000) (0.000, 0.027) (0.000,0.000)

Families with 2 Children

Estimate 0.200 1.000 0.014 0.333

5% Critical Region (0.003, 1.000) (0.017,1.000) (0.000,0.018) (0.000,0.000)

Families with 3 Children

Estimate 0.000 0.009 0.167

5% Critical Region (0.007, 1.000) (0.000,0.010) (0.000,0.000)

Families with 4 Children

Estimate 0.000 0.008 0.200
5% Critical Region (0.006, 1.000) (0.000, 0.006) (0.000,0.000)

Notes: For this analysis, the parent is the father if he is alive and the mother otherwise.

Critical regions were estimated under the null hypothesis by bootstrapping the distribution of

these statistics.

Ταβλε 10: Α∆Λ Τεστ Ρεσυλτσ φορ Πριµαρψ Χαρεγιϖερ Μοδελ

Φορ φαµιλιεσ ωιτη 1 ορ 2 χηιλδρεν, τηε προπορτιονσ ιν χολυµνσ (1) ανδ (2) αρε στατιστιχαλλψ

σιγνι�χαντλψ λαργερ τηαν ωηατ ωουλδ βε πρεδιχτεδ ιν α µοδελ ωιτη λοχατιον τρανσιτιον ρατεσ

δεσχριβεδ ιν Ταβλε 9. Αλσο, φορ συχη φαµιλιεσ, τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν ωηο βεχοµε τηε

πριµαρψ χαρε προϖιδερ (Χολυµν 2) ισ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντλψ λαργερ τηαν ωηατ ωουλδ βε

πρεδιχτεδ ιν α µοδελ ωηερε λοχατιον τρανσιτιονσ αρε εξογενουσ. Ωε �νδ σιµιλαρ ρεσυλτσ

φορ χηανγεσ ιν ΙΑ∆Λσ. Τηεσε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ λοχατιον τρανσιτιονσ µαψ βε ενδογενουσ.
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Τηερεφορε, ωε χονστρυχτ α λικελιηοοδ−ρατιο τεστ το δεχοµποσε τηε ε⁄εχτ οφ λοχατιον ιντο ινιτιαλ

(εξογενουσ) λοχατιον ανδ χοντεµπορανεουσ (ποσσιβλψ ενδογενουσ) λοχατιον.

Restricted Estimates Unrestricted Estimates
Child Location Relative to Parent Estimate Std Error Estimate Std Error

Co-resident Initial 2.257 ** 0.236 2.447 ** 0.307

Transition 2.281 ** 0.321

Within 10 Miles of Parent Initial 0.816 ** 0.177 0.876 ** 0.170

Transition 0.891 * 0.488

Wald Test: Unrestricted Initial = Unrestricted Transition 0.276 (0.869)

Wald Test: Unrestricted Initial and Transition = Restricted Initial 0.318 (0.852)

Log Likelihood -3085.4 -3058.6
Likelihood-Ratio Test 53.8 **

Notes: ** indicates significance at the 5% level; * indicates significance at the 10% level. The Wald

Test of Unrestricted = Restricted is conditional on the restricted estimates. P-values are in

parenthesis. The Likelihood-Ratio test statistic is distributed Ȥ2 with 2 degress of freedom under

the null.

Ταβλε 11: Λικελιηοοδ−Ρατιο ανδ Ωαλδ Τεστσ φορ Λοχατιον Ενδογενειτψ

Ρεχαλλ τηατ ουρ οριγιναλ µοδελ χαπτυρεσ τηε ε⁄εχτ οφ λοχατιον ον χαρε προϖισιον ασ:

ζικτ66 + ζικτ77;

ωηερε ζικτ6 ισ α δυµµψ ϖαριαβλε τηατ εθυαλσ ονε ιφ χηιλδ κ ιν φαµιλψ ι λιϖεσ ωιτηιν 10 µιλεσ

οφ τηε παρεντ ιν ψεαρ τ ανδ ζικτ7 ισ α δυµµψ ϖαριαβλε τηατ εθυαλσ ονε ιφ χηιλδ κ ιν φαµιλψ ι

λιϖεσ ωιτη τηε παρεντ ιν ψεαρ τ. Το φυρτηερ εξπλορε τηε ποσσιβλε ενδογενειτψ οφ λοχατιον, ωε

χονστρυχτ α λικελιηοοδ ρατιο τεστ το δεχοµποσε τηε ε⁄εχτ οφ λοχατιον ιντο τωο χοµπονεντσ: αν

ινιτιαλ, πρεσυµαβλψ εξογενουσ λοχατιον ανδ α χυρρεντ, ποσσιβλψ ενδογενουσ χοµπονεντ. Ηερε

ωε εστιµατε α ϖερσιον οφ τηε Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ τηατ σπεχι�εσ τηε ε⁄εχτ οφ λοχατιον

ον χαρε προϖισιον ασ:

ζικ166 + (ζικτ6 � ζικ16) 6α + ζικ177 + (ζικτ7 � ζικ17) 7α:

Υνδερ τηε νυλλ ηψποτηεσισ τηατ τηε µοδελ ισ χορρεχτλψ σπεχι�εδ, 6 = 6α ανδ 7 = 7α.

Αλτερνατιϖελψ, ιφ λοχατιον τρανσιτιονσ ηαϖε α δι⁄ερεντ ε⁄εχτ ον χαρε τηαν δοεσ ινιτιαλ λοχατιον,

τηεν 6 6= 6α ανδ 7 6= 7α. Ασ σηοων ιν Ταβλε 11, τηε λικελιηοοδ−ρατιο τεστ συγγεστσ τηατ

ωε σηουλδ ρεϕεχτ τηε νυλλ ηψποτηεσισ τηατ τηε µοδελ ισ χορρεχτλψ σπεχι�εδ, βυτ τηε Ωαλδ

τεστσ συγγεστ ωε σηουλδ νοτ ρεϕεχτ τηε νυλλ. Ηοωεϖερ, τηε χλοσε προξιµιτψ οφ τηε ινιτιαλ

35



ανδ τρανσιτιον παραµετερσ συγγεστσ τηατ ανψ ενδογενειτψ ιν λοχατιον τρανσιτιονσ ωουλδ χαυσε

σµαλλ βιασ (χονδιτιοναλ ον ινιτιαλ λοχατιον βεινγ εξογενουσ). Τηυσ, ασ λονγ ασ ινιτιαλ λοχατιον

ισ εξογενουσ, ωε δο νοτ �νδ στρονγ εϖιδενχε τηατ χυρρεντ λοχατιον ισ α⁄εχτεδ βψ ποτεντιαλ

ενδογενειτψ ισσυεσ.21

6 Χονχλυσιονσ

Ωε χοντριβυτε το τηε λονγ−τερµ χαρε λιτερατυρε βψ δεϖελοπινγ ανδ εστιµατινγ τηρεε δψναµιχ

µοδελσ οφ φαµιλιεσ� χαρε αρρανγεµεντσ φορ τηε ελδερλψ. Ουρ δψναµιχ φραµεωορκ λινκσ χαρε

αρρανγεµεντσ οϖερ τιµε βψ αλλοωινγ φορ τρυε ανδ σπυριουσ στατε δεπενδενχε. Χοντρολλινγ φορ

οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ποτεντιαλ χαρε ρεχιπιεντσ ανδ τηε ποτεντιαλ χαρε προϖιδερσ

ανδ αλλοωινγ φορ σεϖεραλ τψπεσ οφ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ, ωε ισολατε τηε ιµπαχτ οφ τρυε στατε

δεπενδενχε. Ιν τηεορψ, στατε δεπενδενχε χουλδ βε ποσιτιϖε ορ νεγατιϖε, δεπενδινγ ον τηε

ρελατιϖε ιµπορτανχε οφ χαρεγιϖερ βυρδεν ανδ ινερτια. Ουρ ρεσυλτσ προϖιδε στρονγ εϖιδενχε οφ

ποσιτιϖε στατε δεπενδενχε ιν χαρε αρρανγεµεντσ. Τηυσ, το τηε εξτεντ τηατ χαρεγιϖερ βυρνουτ

χοντριβυτεσ το λονγ−τερµ χαρε αρρανγεµεντσ, ιτσ ε⁄εχτσ αρε δοµινατεδ βψ ινερτια.

Ιν αδδιτιον, ουρ ρεσυλτσ προϖιδε ιµπορταντ πολιχψ ιµπλιχατιονσ. Τηε ε⁄εχτσ οφ µαρκετ

χονδιτιονσ ανδ πυβλιχ πολιχιεσ ον τηε υσε οφ φορµαλ ηοµε ηεαλτη χαρε ανδ ινστιτυτιοναλ χαρε

αρε σµαλλερ ανδ λεσσ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ιν ουρ δψναµιχ µοδελ τηαν ιν αν οτηερωισε

ιδεντιχαλ στατιχ µοδελ. Τηισ παττερν συγγεστσ τηατ τηε µεασυρεδ ε⁄εχτσ ιν τηε δψναµιχ

µοδελ ρε�εχτ �οωσ ωηιλε τηοσε ιν τηε στατιχ µοδελ ρε�εχτ α στοχκ οφ πρεσεντ ανδ φυτυρε �οωσ.

Νεϖερτηελεσσ, εϖεν αφτερ αλλοωινγ φορ στατε δεπενδενχε, φαµιλιεσ� χαρε δεχισιονσ δεπενδ ον

τηε χοστ, θυαλιτψ, ανδ αϖαιλαβιλιτψ οφ φορµαλ µοδεσ οφ χαρε.

Ασ αν εαρλψ στεπ τοωαρδσ υνδερστανδινγ τηε δψναµιχσ οφ λονγ−τερµ χαρε αρρανγεµεντσ,

τηισ ωορκ αβστραχτσ φροµ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ φαµιλψ µεµβερσ ηαϖε δι⁄ερεντ πρεφερενχεσ. Ιν

φυτυρε ωορκ, ωε πλαν το εξαµινε τηε στρατεγιχ διµενσιονσ οφ λονγ−τερµ χαρε δεχισιονσ ιν α

δψναµιχ σεττινγ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε πλαν το δεϖελοπ ανδ εστιµατε α δψναµιχ γαµε−τηεορετιχ

µοδελ βψ εξτενδινγ τηε στατιχ γαµε−τηεορετιχ µοδελ δεϖελοπεδ ιν ΒΓΗΣ.

21 Ωε αλσο τεστεδ ωηετηερ λοχατιον ωασ ενδογενουσ ιν τηε Μυλτιπλε Χαρεγιϖερ Μοδελ. Τηε ρεσυλτσ αρε
χονσιστεντ ωιτη τηοσε πρεσεντεδ ηερε.
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