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FÖRSÄKRING OCH
GÄLLANDE SKYDD

Kapitel i SFB

Allmänna bestämmelser
Bosättningsbaserade
förmåner
Arbetsbaserade förmåner
Övriga förmåner

4 kap.
5 kap.
6 kap.
7 kap.

FAMILJEFÖRMÅNER
Graviditetspenning
vid nedsatt arbetsförmåga
vid förbud mot arbete
för anställda
vid risker i arbetsmiljön
för egenföretagare
Adoptionsbidrag
Föräldrapenningsförmåner
se Föräldrapenning nedan
se Tillfällig föräldrapenning
nedan
Barnbidrag
allmänt
förlängt
flerbarnstillägg
Föräldrapenning
på sjukpenningnivå
på grundnivå
på lägstanivå
Tillfällig föräldrapenning
vid barns födelse eller adoption
vid barns sjukdom m.m.
vid barns dödsfall
vid förälders sjukdom
Underhållsstöd
när föräldrarna inte bor ihop
utfyllnadsbidrag
förlängt underhållsstöd
Omvårdnadsbidrag
särskild omvårdnad och tillsyn
av barn med funktionsnedsättning
Äldre Vårdbidrag
särskild tillsyn och vård av barn
merkostnadsersättning

10 kap.

21 kap.
11 kap.

15 och 16 kap.

11 och 12 kap.

11 och 13 kap.

17 och 18 kap.

22 kap.
Äldre 22 kap.

FÖRMÅNER VID
SJUKDOM ELLER SKADA
Sjukpenning
arbetstidsberäknad

27 och 28 kap.
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kalenderdagsberäknad
på normalnivå
på fortsättningsnivå
i förebyggande syfte
ersättning för arbetsresor
i stället för sjukpenning
Sjukpenninggrundande inkomst
Sjukpenning i särskilda fall
efter tidsbegränsad sjuk- eller
aktivitetsersättning
Sjukvårdsförmåner
Tandvårdsförmåner
Särskilda hjälpmedel
Rehabilitering m.m.
medicinsk rehabilitering
enligt hälso- och sjukvårdslagen
arbetslivsinriktad rehabilitering
arbetshjälpmedel
Rehabiliteringsersättning
rehabiliteringspenning
särskilt bidrag
Rehabiliteringspenning
i särskilda fall efter tidsbegränsad
sjuk- eller aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning, för yngre
vid förlängd skolgång
vid nedsatt arbetsförmåga
under prövotid med studier
inkomstrelaterad
garantiersättning
se även Särskilda insatser nedan
Sjukersättning, stadigvarande
inkomstrelaterad
garantiersättning
se även Särskilda insatser nedan
Särskilda insatser för anställning
vid ¾ sjuk/aktivitetsersättning
Arbetsskadeersättning
till den skadade
extra sjukvårdsersättning m.m.
se Arbetsskadesjukpenning
nedan
livränta (egenlivränta)
ersättning för lyte och men
Arbetsskadesjukpenning
för karensdagar
till studerande
i förebyggande syfte

2

25 och 26 kap.
28 a kap.
Annan lag
Annan lag
Annan lag
29 och 30 kap.
sjukpenning
kan beviljas
29 och 30 kap.
29 och 30 kap.
31 kap.
31 a kap.
33 och 36 kap.

34 kap.
35 kap.
33 och 36 kap.
34 kap.
35 kap.
33 kap.
39–42 kap.
40 kap.
41 kap.
Avtalsförmån
40 kap.
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till ej sjukförsäkrade
Statlig personskadeersättning
se Arbetsskadeersättning
särskild sjukpenning
ersättning för lyte och men
Krigsskadeersättning till sjömän
se Arbetsskadeersättning
särskild ersättning för lyte och
men
Smittbärarersättning
smittbärarpenning
resekostnadsersättning
rehabiliteringsåtgärder
Närståendepenning
vid svår sjukdom
vid infektion av hiv
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43 kap.
Annan lag
44 kap.

46 kap.

47 kap.

SÄRSKILDA FÖRMÅNER
VID FUNKTIONSHINDER
Handikappersättning
50 kap.
vid funktionsnedsättning för
avsevärd tid redan före 65 års ålder
blinda
gravt hörselskadade
Assistansersättning
51 kap.
vid behov av personlig assistans
för grundläggande behov mer än 20
timmar i veckan
Bilstöd
52 kap.
grundbidrag
anskaffningsbidrag
tilläggsbidrag
anpassningsbidrag
bidrag till körkort

FÖRMÅNER VID
ÅLDERDOM
Ålderspension
se Inkomstpension nedan
se Tilläggspension nedan
se Premiepension nedan
se Garantipension nedan
Inkomstgrundad
ålderspension
se Inkomstpension nedan
se Tilläggspension nedan
se Premiepension nedan
Pensionsgrundande inkomst

55 och 56 kap.

57–61 kap.

59 kap.
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Pensionsgrundande belopp
för sjuk/aktivitetsersättning,
plikttjänstgöring, studier och
småbarnsvård
Pensionsrätt och pensionspoäng
Inkomstpension, född efter 1937
Tilläggspension
ålderspension, född före 1938
ålderspension, född 1938-1953
Premiepension, född efter 1937
uttag från fondförsäkringen
eller i form av livränta
Garantipension
födda före 1938
födda efter 1937
Särskilt pensionstillägg
till födda före 1954 vid flerårig
vård av sjukt barn före 1999
Äldreförsörjningsstöd
till skälig bostadskostnad
till skälig levnadsnivå i övrigt

4
60 kap.

61 kap.
62 kap.
63 kap.
64 kap.

65 och 66 kap.
65 och 67 kap.
73 kap.
74 kap.

FÖRMÅNER TILL
EFTERLEVANDE
Efterlevandepension
se Barnpension nedan
se Omställningspension nedan
se Garantipension nedan
se Änkepension nedan
se Premiepension nedan
Inkomstgrundad
efterlevandepension
se Barnpension nedan
se Omställningspension nedan
Barnpension
endast ett barn under 12 år
flera barn, varav ett under 12 år
endast ett barn som fyllt 12 år
flera barn som fyllt 12 år
Efterlevandestöd till barn
Omställningspension
allmän
förlängd
Garantipension
till omställningspension
Änkepension
på makens tilläggspension
90-procentstillägg

77 och 85 kap.

77 och 82 kap.

78 kap.

79 kap.
80 kap.
81 kap.
83 och 84 kap.

Uppdaterat juli 2018
änkor födda före 1945
änkor födda efter 1944
Garantipension till änkepension
Premiepension
till efterlevande
Särskild efterlevandepension
med garantipension
Arbetsskadeersättning
till efterlevande
se Begravningshjälp nedan
se Barnlivränta nedan
se Omställningslivränta nedan
Begravningshjälp
Barnlivränta
Omställningslivränta
allmän
förlängd
Statlig personskadeersättning
till efterlevande
se Arbetsskadeersättning ovan
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Annan lag
91 och 92 kap.
Annan lag
87 kap.

87 kap.
87 och 88 kap.
87 och 88 kap
87 kap.

BOSTADSSTÖD
Bostadsbidrag
för bostadskostnader
för hemmavarande barn
för barn som bor växelvis
för umgänge med barn
Bostadstillägg till vissa förmåner
för bostadskostnader
för skälig levnadsnivå
Boendetillägg efter tidsbegränsad
sjuk- eller aktivitetsersättning

95–98 kap.

100–103 kap.
103 a–103 e
kap.

ANDRA FÖRMÅNER
Utredning
Intygsersättning

110 kap.
110 kap.
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