
Arbejdsskadeforsikring 

Administrative oplysninger 

Navn: Arbejdsskadeforsikring - præmieindtægter, erstatninger og omkostninger-

Emnegruppe: Forsikring/Sundhed, ulykke og arbejdsskade 

Kilder: Finanstilsynet, indberetning fra selskaber under dansk tilsyn. 

Indhold 

Indholdsbeskrivelse: Statistikken viser udviklingen i bruttopræmieindtægter og 

bruttoerstatningsudgifter for danske selskaber på arbejdsskadeforsikringsområ-

det. Statistikken viser desuden den afgivne og modtagne genforsikring. Statistik-

ken indeholder endvidere driftsomkostningerne for egen regning (f.e.r.), erstat-

ningsprocent f.e.r., omkostningsprocent f.e.r. og combined ratio f.e.r. 

 

Statistiske begreber: Både bruttopræmieindtægter, bruttoerstatningsudgifter og 

omkostninger opgøres inkl. udenlandsk forretning. Der er brugt følgende definiti-

oner i statistikken: 

- Erstatningsprocent:  

- Til og med 2009 for egen regning: Erstatningsudgifter for egen 

regning divideret med præmieindtægter for egen regning. 

- Efter 2009 brutto: Bruttoerstatningsudgifter divideret med brut-

topræmieindtægter.  

- Omkostningsprocent f.e.r.: Omkostninger for egen regning divideret med 

præmieindtægter for egen regning. Denne serie er desværre stoppet, da 

vi ikke længere har adgang til materialet 

- Combined Ratio f.e.r.: Erstatningsprocent f.e.r. plus omkostningsprocent 

f.e.r. Denne serie er desværre stoppet, da vi ikke længere har adgang til 

materialet 

  

Tid  

 

Referencetid: Tallene i statistikken relaterer sig til det angivne regnskabsår. 

  

Udgivelsestid: Tallene offentliggøres i oktober efter det anførte regnskabsår. 

  

Hyppighed: Årlig. 

 

Pålidelighed og usikkerhed 

 

Usikkerhedskilder: Statistikken dækker kun selskaber på det danske marked un-

der dansk tilsyn. Forsikring & Pension skønner, at udenlandske selskaber udgør 

omkring ni pct. af det danske marked for forsikring. If er med sine ca. fem pct. af 

det danske marked det største udenlandske selskab. 

 



 

Side 2 

Sammenlignelighed 

 

Sammenlignelighed over tid: Da selskaber sommetider stopper med at være un-

der dansk tilsyn, kan danske selskabers andel af det danske marked svinge fra 

år til år. Et selskab kan stoppe med at være under dansk tilsyn, hvis det fx op-

købes af et udenlandsk selskab. 

 

En ændring i regnskabsreglerne pr. 1. januar 2005 betyder, at tallene før og ef-

ter 2005 ikke er fuldt ud sammenlignelige. 

 

Sammenlignelighed med andre statistikker: Statistikken for kvartalsvise mar-

kedsandele dækker alene hovedparten af Forsikring & Pensions medlemmer og 

er baseret på frivillighed, mens denne statistik dækker alle selskaber under 

dansk tilsyn samt If. Derfor er summerne og markedsandelene ikke fuldt ud 

sammenlignelige. 

 

I denne statistik er bruttopræmieindtægter, bruttoerstatningsudgifter og om-

kostninger opgjort inkl. udenlandsk forretning, hvorfor statistikken ikke er sam-

menlignelig med andre statistikker over præmier og erstatningsudgifter. 

 

Combined ratio er her opgjort for egen regning, dvs. korrigeret for genforsikring. 

Normalt opgøres combined ratio brutto, dvs. uden denne korrektion. Combined 

ratio er af denne årsag i denne statistik ikke fuldt ud sammenlignelig med com-

bined ratio i andre statistikker. 

 

 

Supplerende dokumentation 

Eksterne links/kilder: www.ftnet.dk 

http://www.ftnet.dk/

