
 

Sundhedsforsikringer 

Administrative oplysninger 

Kilder: Statistikken er baseret på indsamling af data fra danske forsikrings- og pensionssel-

skaber, der udbyder sundhedsforsikringer i Danmark. Det drejer sig om følgende selskaber: 

Tryg, Danica Pension, Skandia Liv (fra 2020 AP Pension), PensionDanmark, If, Topdanmark, 

PFA, Codan, Gjensidige, Pensam og Dansk Sundhedssikring.  

Indhold 

Indholdsbeskrivelse: Statistikken indeholder oplysninger om det samlede antal forsikrede, de 

samlede bruttopræmieindtægter samt de samlede bruttoerstatningsudgifter på det danske 

marked for sundhedsforsikringer og sundhedsordninger. 

 

Statistikken viser antallet af forsikringer opdelt efter dækningstyper. 

 

Statistiske begreber: Antal forsikrede er opgjort som antallet af personer med en sundheds-

forsikring. Antal forsikringer er opgjort som antal policer. 

 

Bruttopræmieindtægter er opgjort som direkte dansk forretning i mio. kr. Bruttoerstatnings-

udgifterne er opgjort i mio. kr. Bruttoerstatningerne er siden 2003 opgjort ekskl. hensættelser. 

Tid 

Udgivelsestid: Statistikken opgøres pr. 31. december. 

 

Hyppighed: Statistikken offentliggøres årligt. 

Sammenlignelighed 

Sammenlignelighed over tid: Det blev i indberetningen til 2007 og 2008 præciseret, at der 

skal indberettes tal for direkte dansk forretning. Dette er så vidt muligt rettet bagud i tid. I 

2008 er antallet af indberettere steget, hvilket medfører et niveauskifte i 2008. Et selskab har 

nedjusteret antallet af medforsikrede børn for årene 2016 og 2017, hvilket har medført et fald 

i antal forsikrede på knap 200.000. Denne ændring har medført, at antal forsikrede i 2003-

2016 ikke er direkte sammenlignelig med antallet fra og med 2016. I 2019 er fordelingen af 

antallet af personer som har anvendt deres sundhedsforsikring baseret på 73 pct. af antallet 

af forsikrede i branchen, og i 2020 er den baseret på 91 pct. Fordelingen af antal ordninger er 

op til 2019 baseret på ca. 88 pct. (i 2019) af branchens forsikrede, og herefter er alle selskaber 

med. 

 

Sammenlignelighed med andre statistikker: F&P offentliggør for hvert kvartal oplysninger om 

de enkelte selskabers bruttopræmieindtægter (direkte dansk forretning) for bl.a. sundheds-

forsikringer.  

 

Eventuelle afvigelser i summen af bruttopræmieindtægter i de to statistikker kan skyldes flere 

forhold. For det første opgøres bruttopræmieindtægterne for den samme periode på to for-

skellige tidspunkter, så evt. justeringer kan forekomme. For det andet kan der være forskelle 

i, hvad der er inkluderet som en sundhedsforsikring i de to statistikker. 

Tilgængelighed 

Distributionskanaler: Statistikken offentliggøres udelukkende for F&Ps hjemmeside 
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