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Senaste ändring 31.12.2020 

 

VT Statistisk undersökning om patientförsäkring 

Genom VT-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagets patientförsäkring. 

Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet av den lagstad-

gade statistikundersökningen.  

 

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: 

 

Tabellkod Tabellens namn Rapportörkategorier 

VT01 
Resultat enligt bokföringens värderingsprin-

ciper per kundgrupp 
420, 465, 466 

VT02 
Bokföringsmässig ansvarsskuld per kund-

grupp 
420, 465, 466 

VT03 Uppgifter enligt bokföringen 420, 465, 466 

 

Tabellerna i rapportörkategori 420 ska lämnas in ifyllda till Finansinspektionen tio dygn innan 

revisionsberättelse avges, dock senast den 31 mars, och tabellerna i rapportörskategorierna 

465 och 466 senast den 30 april. (föreskrifter och anvisningar 1/2011). 

 

Uppgifterna i tabell VT02 rapporteras första gången per 31.12.2020. Uppgifterna i tabellerna 

VT01 och VT03 rapporteras fr.o.m. räkenskapsåret 2021. 

 

Penningvärden ska anges i tusen euro. Uppgifter i procent ska meddelas med två decimalers 

noggrannhet utan %-tecken. 

 

Vissa uppgifter ska lämnas in specificerade i försäkringar som beviljats av försäkringsbolaget 

och i försäkringar som mottagits från Patientförsäkringscentralen (PFC), vilka ytterligare inde-

las i försäkringar för den offentliga sektorn och försäkringar för den privata sektorn. På blan-

ketterna används för dessa försäkringsgrupper beteckningen "kundgrupper". Indelningen i för-

säkringar för den offentliga sektorn och försäkringar för den privata sektorn görs enligt den 

kategori, i vilken försäkringstagaren inräknas. 

 

Med försäkringar för den offentliga sektorn som försäkringsbolaget beviljar avses patientför-

säkringar som försäkringsbolaget beviljar direkt till aktörer inom den offentliga sektorn.  

 

Med försäkringar för den privata sektorn som försäkringsbolaget beviljar avses patientförsäk-

ringar som försäkringsbolaget beviljar direkt till aktörer inom den privata sektorn. Till dem räk-

nas också försäkringar som bolaget har återförsäkrat i ett medlemsbolag i poolen enligt det 

poolavtal för patientförsäkring som sades upp 2009. 

 

Med försäkringar för den offentliga sektorn som mottagits från PFC avses patientförsäkringar 

med full självrisk som PFC beviljar den offentliga sektorn före 2021.  

 

Med försäkringar för den privata sektorn som mottagits från PFC hänvisas till de direktförsäk-

ringar som PFC beviljar den privata sektorn före 2021 samt gällande försummelse av försäk-

ringsskyldigheten till driftskostnader, försäkringspremier om vilka det gjorts ett beslut före 
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2021 och ersättningar som utbetalats före 2021. I försäkringar för den privata sektorn som 

mottagits från PFC anges även försäkringsbolagets mottagna återförsäkring som grundar sig 

på patientförsäkringens poolavtal som sades upp 2009. 

 

Närmare information om VT-rapporteringen ger Skade- och livförsäkringsbyrån vid Försäk-

ringstillsynsavdelningen. 

 

 

VT01 Resultat enligt bokföringens värderingsprinciper per kundgrupp 
 
Alla siffror ska rapporteras med förtecken antingen så som de anges i resultaträkningen eller 
så som de inverkar på resultatet.  

 
Radkoderna i tabell VT01 

 

R 1005-100505 Premieinkomst 

Räkenskapsperiodens bokföringsmässiga prestationsbaserade premieinkomst 

med avdrag för kreditförluster och fördelningsavgifter före avdrag för återför-

säkrares andel och återförsäkrares andel av den. 

 

R 1010-101005 Förändring av premieansvaret 

Förändring av premieansvaret enligt försäkringsbolagets bokföring före avdrag 

för återförsäkrares andel och återförsäkrares andel av det. 

 

R 1505-150505 Korrigering av effekten av ändrade beräkningsgrunder för premi-

eansvar 

Korrigering av effekterna av ändrade beräkningsgrunder före avdrag för åter-

försäkrares andel och återförsäkrares andel av den.  

 

Korrigeringen av effekterna av ändrade beräkningsgrunder för premieansvar 

rapporteras så, att förändringen av premieansvaret enligt resultaträkningen och 

den korrigerade effekten tillsammans leder till samma slutresultat som en för-

ändring av premieansvaret där både den ingående och den utgående balans-

räkningen har beräknats enligt beräkningsgrunderna i slutet av föregående rä-

kenskapsperiod. 

 

R 2005-200505 Utbetalda skadeersättningar 

Utbetalda ersättningar under räkenskapsperioden enligt bokföringen exkl. kost-

nader för skötseln av ersättningsverksamheten före avdrag för återförsäkrares 

andel och återförsäkrares andel av dem. 

 

R 2010-201005 Förändring av skadeersättningsansvaret 

Förändring av ersättningsansvar enligt försäkringsbolagets bokföring exkl. för-

ändring av skaderegleringsreserv före avdrag för återförsäkrares andel och 

återförsäkrares andel av den. 

 

R 2505-250505 Korrigering av effekten av ändrade beräkningsgrunder för ska-

deersättningsansvar 

Korrigering av effekterna av ändrade beräkningsgrunder före avdrag för åter-

försäkrares andel och återförsäkrares andel av den.  

 

Korrigering av effekten av ändrade beräkningsgrunder för skadeersättningsan-

svar rapporteras så, att förändringen av skadeersättningsansvaret enligt resul-
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taträkningen och den korrigerade effekten tillsammans leder till samma slutre-

sultat som en förändring av skadeersättningsansvaret där både den ingående 

och den utgående balansräkningen har beräknats enligt beräkningsgrunderna i 

slutet av föregående räkenskapsperiod. 

 

R 3005-300505 Kostnader för handläggning av ersättningar 

Kostnader för handläggning av ersättningar enligt bokföringen före avdrag för 

återförsäkrares andel och återförsäkrares andel av dem. 

 

R 3010-301005 Förändring av skaderegleringsreservet 

Förändring av skaderegleringsreserv enligt försäkringsbolagets bokföring före 

avdrag för återförsäkrares andel och återförsäkrares andel av den. 

 

R 3505-350505 Korrigering av effekten av ändrade beräkningsgrunder för ska-

deregleringsreserv 

Korrigering av effekterna av ändrade beräkningsgrunder före avdrag för åter-

försäkrares andel och återförsäkrares andel av den.  

 

Korrigering av effekten av ändrade beräkningsgrunder för skaderegleringsre-

serv rapporteras så, att förändringen av skaderegleringsreserven enligt resul-

taträkningen och den korrigerade effekten tillsammans leder till samma slutre-

sultat som en förändring av skaderegleringsreserven där både den ingående 

och den utgående balansräkningen har beräknats enligt beräkningsgrunderna i 

slutet av föregående räkenskapsperiod. 

 

R 4005-400505 Driftskostnader 

Bokföringsmässiga driftskostnader före avdrag för återförsäkrares andel och 

återförsäkrares andel av dem. 

 

R 4505-450505 Korrigering av premiefordring/skuld i början av året 

Korrigering av premiefordring/skuld i början av året före avdrag för återförsäk-

rares andel och återförsäkrares andel av den. 

 

Korrigeringen rapporteras så, att summan av premieinkomsten enligt resultat-

räkningen och korrigeringen motsvarar uppskattningen av den premieinkomst 

som hänför sig till det sista försäkringsåret.  

 

R 4510-451005 Korrigering av övriga extraordinära poster som inverkar på re-

sultatet 

Korrigering av övriga extraordinära poster som inverkar på resultatet före av-

drag för återförsäkrares andel och återförsäkrares andel av den.  

 

Sådana betydande förändringar kan ansluta sig t.ex. till gjorda eller kommande 

ändringar i författningar eller i tolkningen av dem. Korrigeringen rapporteras så, 

att summan av det försäkringstekniska resultatet och korrigeringen motsvarar 

uppskattningen av resultatet som skulle ha fåtts om förändringen inte hade 

skett.  

  

VT02 Bokföringsmässig ansvarsskuld per kundgrupp 

I tabellen ges information om den bokföringsmässiga ansvarskulden vid utgången av räken-

skapsperioden som både PFC anmält till försäkringsbolaget och som försäkringsbolaget an-

vänt i sin bokföring. Uppgifterna rapporteras per kundgrupp.  
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Med den ansvarsskuld som PFC anmält hänvisas till den ansvarsskuld som ansluter sig till 

det rapporterade datumet på rad R 40. 

 

Alla siffror, inklusive återförsäkrares andel, ska i regel rapporteras med positivt förtecken. 

Endast i undantagsfall (t.ex. på grund av regressrätt) kan posten ansvarsskuld vara negativ. 

 

Radkoderna i tabell VT02 

Försäkringsbolagets ansvarsskuld 

 

R 10 Premieansvar, brutto 

Premieansvar som försäkringsbolaget använder i sin bokföring före avdrag för 

återförsäkrares andel.  

 

R 2005-2015, R 202005-202010 

 Skadeersättningsansvar, brutto 

Skadeersättningsansvar som försäkringsbolaget använder i sin bokföring före 

avdrag för återförsäkrares andel och exklusive skaderegleringsreserv.  

 

Skadeersättningsansvaret rapporteras specificerat i fastställda pensioner, icke 

slutligt fastställda pensioner, övriga in casu-reserveringar samt i andra diskon-

terade och icke-diskonterade ansvar i anslutning till kända och okända skador. 

Specifikationen görs enligt försäkringsbolagets beräkningsgrunder för ansvars-

skuld. 

 

R 25 Skaderegleringsreserv, brutto 

Den skaderegleringsreserv som försäkringsbolaget använder i sin bokföring 

före avdrag för återförsäkrares andel.  

 

Återförsäkrares andel av ansvarsskulden 

 

R 3005 Premieansvar 

Återförsäkrares andel av premieansvaret på rad R 10. 

 

R 3010 Skadeersättningsansvar  

Återförsäkrares andel av skadeersättningsansvaret på rad R 20. 

 

R 3015 Skaderegleringsreserv  

Återförsäkrares andel av skaderegleringsreserven på rad R 25. 

 

Ansvarsskuld som PFC anmält 

 

R 40 Datum för PFC anmälan 

Datum som använts i PFC ansvarsskuldsrapportering. Datumet ska ges i for-

men ååååmmdd. 

 

Om försäkringsbolaget har fått flera anmälningar från PFC angående samma 

del av ansvarsskulden, väljs datumet enligt den senaste anmälan som utnytt-

jats i försäkringsbolagets egen uppskattning av ansvarsskulden.  

 

R 5005-5015, R 502005-502010 

Skadeersättningsansvar som PFC meddelat försäkringsbolaget före avdrag för 

återförsäkrares andel och exklusive skaderegleringsreserv. 
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Skadeersättningsansvaret rapporteras specificerat i fastställda pensioner, icke 

slutligt fastställda pensioner, övriga in casu-avsättningar samt i andra diskonte-

rade och icke-diskonterade ansvar i anslutning till kända och okända skador. 

Specifikationen görs enligt PFC:s anmälan. 

 

R 55 Skaderegleringsreserv 

Skaderegleringsreserven som PFC meddelat före avdrag av återförsäkrares 

andel.  

 

Återförsäkrares andel som PFC anmält 

 

R 6010 Skadeersättningsansvar 

Återförsäkrares andel som PFC anmält av skadeersättningsansvaret på rad R 

50.  

 

R 6015 Skaderegleringsreserv 

Återförsäkrares andel som PFC anmält av skaderegleringsreserven på rad R 

55.  

 
VT03 Bokföringsuppgifter 
 

En del av uppgifterna rapporteras per kundgrupp. 

 

Användningen av förtecken beskrivs nedan per uppgiftssats. 

 

Radkoderna i tabell VT03 

 

  Poster som dragits av från premieinkomsten 

 

R 1005 Fördelningsavgifter 

Fördelningsavgiften för patientförsäkring som räknats på basis av premiein-

komsten ingående i räkenskapsperiodens resultaträkning . Uppgiften ska rap-

porteras med positivt förtecken. 

 

R 1010 Kreditförluster 

Kreditförluster som dragits av från premieinkomsten. Uppgiften ska rapporteras 

med positivt förtecken. 

 

R 2005-2010 Driftskostnader som PFC anmält 

Driftskostnader som PFC anmält per kundgrupp, brutto och återförsäkrares an-

del av dem. Uppgifterna ska rapporteras med förtecken enligt hur de inverkar 

på resultatet. 

 

R 3005-3010 Dröjsmålsränta och ersättningsförhöjning 

Dröjsmålsränta och ersättningsförhöjning per kundgrupp, brutto och återförsäk-

rares andel av dem. Uppgifterna ska rapporteras med förtecken enligt hur de 

inverkar på resultatet. 

 

R 4005-4010 Beräkningsräntekostnad 

Beräkningsräntekostnad per kundgrupp, brutto och återförsäkrares andel av 

den. Uppgifterna ska rapporteras med förtecken enligt hur de inverkar på resul-

tatet. 
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Ränta som använts i  diskontering av ansvarsskuld 

 

Med ränta som använts i diskontering av ansvarsskuld avses den ränta som 

tillämpats för förräntning av den diskonterade delen av ansvarsskulden. Om 

det i beräkningen av den diskonterade delen av ansvarsskulden har använts 

flera räntor, uppges den effektiva årsräntan beräknad som en enda diskonte-

ringsränta, som när den tillämpas ger en lika stor ansvarsskuld som vid an-

vändning av ursprunglig förräntning. Om bolaget inte har diskonterat sina an-

svar, anges räntan med noll. 

 

 Försäkringsbolagets ansvarsskuld 

 

R 5005 Premieansvar (%) 

Den genomsnittliga diskonteringsräntan som tillämpats i beräkningen av för-

säkringsbolagets premieansvar. 

 

R 5010 Skadeersättningsansvar (%) 

Den genomsnittliga diskonteringsräntan som tillämpats i beräkningen av för-

säkringsbolagets skadeersättningsansvar. 

 

R 5015 Skaderegleringsreserv (%) 

Den genomsnittliga diskonteringsräntan som tillämpats i beräkningen av för-

säkringsbolagets skaderegleringsreserv. 

 

Ansvarsskuld som PFC anmält 

 

R 6010 Skadeersättningsansvar (%) 

Den genomsnittliga diskonteringsräntan som tillämpats i beräkningen av PFC 

skadeersättningsansvar. 

 

R 6015 Skaderegleringsreserv (%) 

Den genomsnittliga diskonteringsräntan som tillämpats i beräkningen av PFC 

skaderegleringsreserv. 

 

 Rapportörkategorier 465 och 466 

 

R 70 Placeringarnas avkastningsprocent till verkligt värde (%) 

Nettoavkastningsprocent på ett utländskt EES-försäkringsbolags placeringar till 

verkligt värde. 

 


