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Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med 

de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System 

on Social Protection). Du finner mer informasjon om MISSOC-nettverket på følgende 

adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 

 

Denne veiledningen gir en generell beskrivelse av trygdeordningene i de respektive 

landene. Nærmere informasjon er tilgjengelig via andre MISSOC-publikasjoner, som 

alle er tilgjengelige på den ovennevnte nettadressen. Du kan også kontakte de 

relevante myndighetene og institusjonene som står oppført i vedlegg til denne 

veiledningen. 

 

Verken Europakommisjonen eller noen person som handler på vegne av Kommisjonen, 

kan holdes ansvarlig for bruken av informasjonen i denne publikasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Den europeiske union, 2012 

Gjengivelse er tillatt med kildeangivelse. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815


 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Sveits 

Juli 2012  3 

Innholdsfortegnelse 

Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering ................................................ 4 
Innledning ..................................................................................................... 4 
Organisering av sosialomsorgen ....................................................................... 5 
Finansiering ................................................................................................... 6 

Kapittel II: Helsetjenester ................................................................................... 9 
Når har du rett til helsetjenester? ..................................................................... 9 
Hva dekkes? .................................................................................................. 9 
Hvordan får du tilgang til helsetjenester? ..........................................................10 

Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom ..............................................................12 
Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? ..................................................12 
Hva dekkes? .................................................................................................12 
Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom?........................................12 

Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon ...........................................14 
Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? ...............................14 
Hva dekkes? .................................................................................................14 
Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? ....................15 

Kapittel V: Ytelser ved uførhet ...........................................................................16 
Når har du rett til ytelser ved uførhet? .............................................................16 
Hva dekkes? .................................................................................................17 
Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? ...................................................19 

Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser .................................................................20 
Når har du rett til aldersytelser? ......................................................................20 
Hva dekkes? .................................................................................................20 
Hvordan får du tilgang til aldersytelser? ............................................................21 

Kapittel VII: Etterlatteytelser .............................................................................23 
Når har du rett til etterlatteytelser? ..................................................................23 
Hva dekkes? .................................................................................................24 
Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser? .......................................................24 

Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer ................................25 
Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer? ......................25 
Hva dekkes? .................................................................................................25 
Hvordan får du tilgang til ytelser ved en arbeidsulykke eller yrkessykdom? ...........27 

Kapittel IX: Familieytelser ..................................................................................28 
Når har du rett til familieytelser? .....................................................................28 
Hva dekkes? .................................................................................................28 
Hvordan får du tilgang til familieytelser? ...........................................................29 

Kapittel X: Arbeidsløshet ...................................................................................30 
Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet? .....................................................30 
Hva dekkes? .................................................................................................30 
Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet? ..........................................32 

Kapittel XI: Garantert minsteinntekt ...................................................................33 
Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? ..............................33 
Hva dekkes? .................................................................................................33 
Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? ...................34 

Kapittel XII: Langtidspleie .................................................................................35 
Når har du rett til langtidspleie?.......................................................................35 
Hva dekkes? .................................................................................................36 
Hvordan får du tilgang til langtidspleie? ............................................................36 

Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder .............................................................37 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Sveits 

Juli 2012  4 

Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering 

Innledning 

Trygd 

Sykeforsikringen i Sveits omfatter en obligatorisk helseforsikring (dekning av utgifter 

til pleie ved sykdom, svangerskap og fødsel og sekundært ved ulykker) samt en 

frivillig dagpengeforsikring. 

 

Når det gjelder svangerskap og fødsel, gis naturalytelser i henhold til loven om 

sykeforsikring, mens kontantytelser utbetales gjennom ordningen for 

inntektskompensasjon (APG-ordningen), som i tillegg til fødselspenger også har hånd 

om godtgjørelse ved førstegangstjeneste, siviltjeneste og sivilforsvarstjeneste. 

 

Ulykkes- og yrkessykdomsforsikringen dekker alle typer ulykker og yrkessykdommer. 

Forsikringen er obligatorisk for lønnstakere og frivillig for selvstendig næringsdrivende. 

Personer som ikke er skadeforsikret i henhold til loven om ulykkesforsikring, er dekket 

av sykeforsikringen når det gjelder helsetjenester. 
 

Alders-, etterlatte- og uføreforsikringen inngår i et system basert på en offentlig 

pensjonsordning (grunnleggende nasjonal forsikring) som gjelder for hele 

befolkningen. Den suppleres av en tjenestepensjonsordning for arbeidstakere, der en 

del er obligatorisk for personer som tilhører en spesiell inntektsgruppe og frivillig for 

andre arbeidstakere. I sistnevnte tilfelle er det arbeidsgiver som velger 

(tjenestepensjonsordning). I tillegg finnes en frivillig, privat spareordning som støttes 

av incentivtiltak (individuell pensjonssparing). Til sammen utgjør dette det såkalte 

”tresøylesystemet” i Sveits. 
 

Familieytelser innen jordbrukssektoren reguleres på forbundsplan. I andre sektorer er 

de underlagt den kantonale lovgivningen og en harmoniseringslov på forbundsplan. 
 

Arbeidsløshetsforsikring er obligatorisk for arbeidstakere. 

Sosialhjelp 

Ansvaret for det siste sosiale sikkerhetsnettet, sosialhjelp, ligger generelt hos 

kantonene, mens det er kommunene som har hånd om gjennomføringen. Sosialhjelp 

er derfor i hovedsak basert på 26 kantonale systemer, noe som medfører vesentlige 

forskjeller. CSIAS (Conférence suisse des institutions d’action sociale), et organ som 

består av spesialister og representanter for kantonenes og kommunenes 

sosialtjenester, har gitt anbefalinger som sikrer at disse ytelsene har en viss 

ensartethet. 
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Organisering av sosialomsorgen 

Trygd 

De ulike grenene i trygdesystemet administreres av forskjellige organer. 

 

Sykeforsikringen forvaltes av godkjente sykefond og av private forsikringsinstitusjoner 

som har tillatelse til å tilby sykeforsikring. Alle forsikringspliktige personer kan velge 

fritt mellom godkjente forsikringsgivere på stedet der de bor. 
 

Ulykkesforsikringen forvaltes av det sveitsiske nasjonale ulykkesforsikringsfondet 

(Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’Accidents – CNA), som forsikrer over 

halvparten av alle arbeidstakere gjennom offentlige eller private 

forsikringsinstitusjoner. 

 

Alders-, etterlatte- og uføreforsikringen (AHV-AVS/IV-AI, første søyle) forvaltes av 

kantonale, føderale og yrkesrelaterte kompensasjonsfond og av et sentralt 

kompensasjonskontor. Uføreforsikringen forvaltes også av de kantonale IV-AI-

kontorene. 
 

APG-ordningen (kontantytelser ved svangerskap og fødsel) forvaltes av organene for 

alders- og etterlatteforsikring (AHV-AVS). 

Kantonene bestemmer hvilke enheter som skal ta imot og behandle søknader og 

fastsette og utbetale tilleggsytelser til den første søylen. Som regel er det de 

kantonale kompensasjonsfondene som tar seg av dette. 
 

Tjenestepensjonsordningene relatert til alder, etterlatte og uførhet (andre søyle) 

forvaltes av de registrerte pensjonsinstitusjonene. 

 

I forbundsordningen forvaltes familieytelsene av kantonale kompensasjonsfond. I de 

kantonale ordningene forvaltes de av fond for familieytelser (godkjente 

bransjespesifikke eller bransjeoverskridende fond og kantonale fond). 

 

Arbeidsløshetsforsikringen forvaltes av flere organer, i første rekke offentlige 

arbeidsløshetsfond, godkjente private arbeidsløshetsfond, myndigheter utpekt av 

kantonene og av enkelte organer for alders- og etterlatteforsikring (AHV-AVS). 

 

Det føderale folkehelsekontoret (OFSP), som er del av innenriksdepartementet, fører 

tilsyn med syke- og ulykkesgrenene. Det føderale trygdekontoret (OFAS), som også er 

del av innenriksdepartementet, fører tilsyn med alders-, etterlatte- og 

uføreforsikringen, ordningen for inntektskompensasjon (APG-ordningen) og 

familieytelsene. Arbeidsløshetsforsikringen hører inn under det statlige sekretariatet 

for økonomiske saker (SECO), som er en del av det føderale departementet for 

økonomiske saker. 

Sosialhjelp 

Se Innledning. 
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Finansiering 

De ulike typene trygd finansieres primært ved medlems- og arbeidsgiveravgift og 

sekundært gjennom beskatning. 

Naturalytelser ved sykdom og svangerskap/fødsel 

Den individuelle premien for naturalytelser ved sykdom og svangerskap/fødsel 

fastsettes av forsikringsgiveren og godkjennes av tilsynsmyndigheten. 

Forsikringstakere som bor i samme region, betaler identiske premier hvis de er 

forsikret hos samme forsikringsgiver. Forsikringsgiverne kan variere premiebeløpene 

hvis kostnadene varierer mellom forskjellige kantoner eller regioner. Barn (til og med 

18 år) og unge voksne (til og med 25 år) har redusert premie. 
 

Gjennomsnittspremien for voksne i Sveits (innbefattet ulykkesforsikring) er CHF 382 

(EUR 318) per måned. 
 

De offentlige myndighetene kan redusere premien for personer med lav inntekt. 

Kontantytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel 

Forsikringsgiveren fastsetter premien for kontantytelse ved sykdom. Premien er den 

samme for samme ytelser, men kan variere avhengig av region og den forsikredes 

alder ved inntreden i forsikringsordningen. 
 

Godtgjørelse for tapt inntekt ved svangerskap eller fødsel og militær- eller siviltjeneste 

(APG) finansieres av de forsikrede og deres arbeidsgivere: 

 

 Til sammen 0,5 % av bruttolønnen (arbeidstaker og arbeidsgiver bidrar med 0,25 % 

hver). 

 0,5 % av bruttoinntekten for selvstendig næringsdrivende. Under en viss 

inntektsgrense reduseres avgiftssatsen etter en glidende skala. 

 Ingen øvre eller nedre grense for avgifter for den yrkesaktive befolkningen. 

 Ikke-yrkesaktive betaler en avgift på mellom CHF 23 (EUR 19) og CHF 1150 

(EUR 957) per år, avhengig av deres sosiale omstendigheter. 

Arbeidsulykker og yrkessykdommer 

Premiene for forsikringen mot arbeidsulykker og yrkessykdommer fastsettes som en 

prosentandel av den forsikrede inntekten og betales av arbeidsgiver. Foretakene er 

delt inn i premieklasser og -trinn avhengig av type og egenskaper. Inndelingen tar i 

hovedsak hensyn til risikoen for ulykker og situasjonen med hensyn til forebyggende 

tiltak. Den øvre grensen for forsikret inntekt er CHF 126 000 (EUR 104 889) per år.  

Ikke-arbeidsrelaterte ulykker 

Premiene for ikke-arbeidsrelaterte ulykker fastsettes som en prosentandel av den 

forsikrede inntekten og betales av arbeidstakerne. Forsikringstakerne er inndelt i 

risikoklasser (avhengig av hvor de arbeider). Den øvre grensen for forsikret inntekt er 

CHF 126 000 (EUR 104 889) per år. 
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Uførhet 

Uføreforsikringen (første søyle, grunnordningen) finansieres på følgende måte: 

 

 Til sammen 1,4 % av bruttolønnen (arbeidstaker og arbeidsgiver bidrar med 0,7 % 

hver). 

 1,4 % av bruttoinntekten for selvstendig næringsdrivende. Under en viss 

inntektsgrense reduseres avgiftssatsen etter en glidende skala. 

 Ingen øvre eller nedre grense for avgifter for den yrkesaktive befolkningen. 

 Ikke-yrkesaktive betaler en avgift på mellom CHF 65 (EUR 54) og CHF 3250 

(EUR 27051141) per år, avhengig av deres sosiale omstendigheter. 

 

Innenfor grunnordningen dekker konføderasjonen 37,7 % av de årlige utgiftene. 

Dessuten blir en prosentandel av den samlede inntekten fra merverdiavgiften avsatt til 

uføreforsikringen i perioden 2011 til 2017. Prosentandelen utgjør 3,98 % i 2011 og 

4,99 % fra 2012 til 2017. 
 

Pleietillegget og spesialpensjonene finansieres i sin helhet av konføderasjonen. 

 

Tjenestepensjonsordningene (andre søyle, lovbestemt minimum): Hver enkelt 

pensjonsinstitusjon setter den avgiftssatsen som er nødvendig for å dekke risikoen for 

uførhet. 

Alderdom og død 

Alders- og etterlatteforsikringen (første søyle, grunnordningen) finansieres på 

følgende måte: 

 

 Til sammen 8,4 % av bruttolønnen (arbeidstaker og arbeidsgiver bidrar med 4,2 % 

hver). 

 7,8 % av bruttoinntekten for selvstendig næringsdrivende. Under en viss 

inntektsgrense reduseres avgiftssatsen etter en glidende skala. 

 Ingen øvre eller nedre grense for avgifter for den yrkesaktive befolkningen. 

 Ikke-yrkesaktive betaler en avgift på mellom CHF 387 (EUR 322) og CHF 19350 

(EUR 16108) per år, avhengig av deres sosiale omstendigheter. 

 

Innenfor grunnordningen dekker konføderasjonen 19,55 % av de årlige utgiftene. 

13,33 % av samlet inntekt fra merverdiavgiften og fra beskatning på spillekasinoer 

går til alders- og etterlatteforsikring. 
 

Pleietillegget finansieres i sin helhet av konføderasjonen. 

 

Tjenestepensjonsordningene (andre søyle, lovbestemt minimum): Avgiftene varierer 

mellom 7 og 18 % av den forsikrede lønnen, avhengig av den forsikredes alder 

(alderstillegg). Den forsikrede inntekten (”samordnet lønn”) er den delen av den årlige 

lønnen som ligger mellom CHF 24 360 (EUR 20 279) og CHF 83 520 (EUR 69 526). 

Arbeidsgiverens avgifter må være minst like store som avgiftene til arbeidstakerne. 
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Arbeidsløshet 

Arbeidsløshetsforsikringen finansieres på følgende måte: 

 

 2,2 % av bruttolønnen (arbeidsgiver og arbeidstaker bidrar med 1,1 % hver). Tak: 

CHF 10 500 (EUR 8741) per måned. 

 En solidaritetsavgift på 1 % (der arbeidsgiver og arbeidstaker bidrar med 0,5 % 

hver) av lønnen mellom CHF 10 500 (EUR 8741) og CHF 26 250 (EUR 21 852) per 

måned. 

 Selvstendig næringsdrivende og ikke-yrkesaktive er ikke forsikret. 

 

Konføderasjonen bidrar til kostnadene til arbeidsformidling og aktive 

arbeidsmarkedstiltak med 0,159 % av summen av avgiftspliktig lønn. 

Konføderasjonen gir ved behov kortsiktige lån til markedsvilkår. 

Familieytelser 

Familieytelser innen den nasjonale ordningen for jordbruk: Familieytelser for 

selvstendig næringsdrivende innen jordbruk finansieres med offentlige midler (2/3 fra 

konføderasjonen og 1/3 fra kantonene). Familieytelser for arbeidstakere innen 

jordbruk finansieres ved hjelp av arbeidsgiveravgifter (2 % av bruttolønn), mens 

konføderasjonen og kantonene dekker den resterende delen med henholdsvis 2/3 og 

1/3. 
 

Kantonale ordninger – andre arbeidstakere (i enkelte kantoner omfatter dette 

selvstendig næringsdrivende): Arbeidstakere betaler ikke avgifter (unntatt i kantonen 

Valais, der de betaler 0,3 %), og arbeidsgivere betaler fra 0,1 til 4 % avhengig av 

kanton og fond. Kantonene finansierer familieytelsene til personer som ikke har 

inntektsgivende arbeid. 
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Kapittel II: Helsetjenester 

Når har du rett til helsetjenester? 

Helseforsikring er obligatorisk for alle som bor i Sveits. 
 

Forsikringen er individuell. Alle som bosetter seg i Sveits, må tegne forsikring innen 

tre måneder. Det er ikke arbeidsgiverens ansvar å tegne helseforsikring. Staten kan 

utvide forsikringsforpliktelsen til personer som ikke er bosatt i Sveits, og kan likeledes 

utelukke visse personkategorier fra den obligatoriske forsikringen. 
 

Hvis man har tegnet forsikring innen rett tid, gjelder forsikringen fra den datoen da 

opphold ble meddelt. Hvis man tegner forsikring senere, gjelder forsikringen fra 

tegningsdatoen. Den obligatoriske sykeforsikringen er uten forbehold, og det tas ikke 

hensyn til eventuelle eksisterende sykdommer. 
 

Det er mulig å tegne en privat tilleggsforsikring for ytelser som ikke dekkes av den 

obligatoriske helseforsikringen. Forsikringsgiverne kan fritt velge om søkerne skal få 

tilleggsforsikring. De kan fastsette aldersgrenser og forbeholde seg retten til ikke å 

forsikre personer med helseproblemer. 

Hva dekkes? 

Helseforsikringen omfatter naturalytelser ved sykdom, svangerskap/fødsel eller ulykke 

(sekundært, hvis personen ikke er dekket av en ulykkesforsikring). 

 

Den obligatoriske helseforsikringen dekker utgiftene til diagnostisering eller 

behandling av sykdommer og følgesykdommer. Ytelsene må være effektive, 

hensiktsmessige og økonomisk forsvarlige. Alle forsikringsgivere som tilbyr 

helseforsikring, må i henhold til lovgivningen tilby samme ytelser: 
 

 undersøkelser og behandling poliklinisk, på sykehus eller i en sosialmedisinsk 

institusjon utført av leger, kiropraktorer eller personer som yter tjenester etter 

henvisning fra lege 

 tilskudd til pleie i hjemmet etter henvisning fra lege og basert på et fastslått 

pleiebehov 

 akutt pleie og pleie i en overgangsperiode som er nødvendig etter sykehusopphold, 

etter henvisning fra sykehuslege (i inntil to uker) 

 analyser, legemidler, diagnostiske eller terapeutiske hjelpemidler eller utstyr 

foreskrevet av lege eller, innfor rammene fastsatt av forbundsrådet, av en 

kiropraktor 

 tilskudd til utgifter til kurbadbehandling ordinert av lege 

 rehabiliteringstiltak utført eller ordinert av lege 

 opphold på en vanlig sykehusavdeling 

 opphold på fødeklinikk i forbindelse med fødsel 

 tilskudd til medisinsk nødvendige transportutgifter og redningsutgifter 

 apotekertjenester (rådgivning) i forbindelse med utlevering av foreskrevne 

legemidler 
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 enkelte screeningtester og forebyggende tiltak som er utført eller ordinert av lege 

 tannbehandling som skyldes alvorlig og uunngåelig sykdom i tyggesystemet eller 

annen alvorlig sykdom eller ettervirkning av slik sykdom (f.eks. leukemi eller AIDS), 

eller tannbehandling som er nødvendig for å behandle en alvorlig sykdom eller 

ettervirkninger av slik sykdom, eller når skader på tyggesystemet skyldes en ulykke 

som ikke dekkes av ulykkesforsikringen 

 

Den obligatoriske ulykkesforsikringen for arbeidstakere dekker ikke-arbeidsrelaterte 

ulykker forutsatt at arbeidstakeren har inntektsgivende arbeid minst åtte timer i uken 

for samme arbeidsgiver. 
 

Selvstendig næringsdrivende og ikke-yrkesaktive er ikke forpliktet til å tegne 

ulykkesforsikring. Det betyr at utgiftene til behandling av ikke-arbeidsrelaterte ulykker 

og yrkesulykker i deres tilfelle dekkes av helseforsikringen. 

Hvordan får du tilgang til helsetjenester? 

Du kan selv velge lege. Forsikringsgiveren betaler kostnadene opptil den takst som 

gjelder der den forsikrede bor eller arbeider, eller i området rundt (unntatt i 

nødssituasjoner eller av medisinske årsaker). Forsikringsgiveren kan tilby den 

forsikrede en form for forsikring som gir færre valgmuligheter (fastlege og HMO – 

helseorganisasjon) mot at premien reduseres. 
 

Med mindre annet er avtalt, betaler den forsikrede for behandlingen og blir deretter 

refundert av forsikringsgiver (system med tredjepartsgaranti), 

 

Forsikringstakere må selv betale en del av kostnadene for ytelsene de mottar. Dette 

obligatoriske bidraget for voksne (dvs. fra og med 18 år) består av et fast beløp per år 

(egenandel, CHF 300 (EUR 250) for voksne) og en forholdsmessig avgift for de 

kostnadene som overstiger egenandelen (10 % av kostnadene som overstiger 

egenandelen). Barn trenger bare å betale egenandelen. Den årlige egenandelen er 

maks CHF 700 (EUR 583) for voksne og CHF 350 (EUR 291) for et barn eller CHF 1000 

(EUR 832) for flere barn fra samme familie. Voksne forsikringstakere kan velge høyere 

egenandel, noe som gir dem rett til nedsatt premie, eller de kan velge egenandel for 

sine barn. 
 

For legemidler med pris som er over 20 % høyere enn gjennomsnittsprisen for de tre 

billigste legemidlene med samme virkestoff, er egenandelen 20 %. På den annen side 

kreves ingen egenandel for enkelte forebyggende tiltak som iverksettes som ledd i 

nasjonale eller kantonale programmer. (For tiden dreier det seg om kantonale 

programmer for screening etter brystkreft med mammografi og vaksinasjon mot 

humant papillomavirus.) 
 

Det er også mulig å motta helsetjenester på offentlige og private sykehus som er 

oppført på den kantonale listen over godkjente sykehus. Kostnadene betales direkte 

av forsikringsgiver (system med tredjepartsbetaling). 

 

Det betales samme sats for sykehusbehandling som for poliklinisk behandling. I tillegg 

betaler forsikringstakere over 25 år en daglig avgift for sykehusopphold (CHF 15 

(EUR 12) per dag). 
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Forsikringsgiverne treffer avgjørelser om ytelsene. Den forsikrede kan klage på disse 

avgjørelsene innen 30 dager. Klageavgjørelsen kan bli henvist til vedkommende 

kantondomstol. Kantondomstolens avgjørelse kan igjen henvises til 

forbundsdomstolen. 
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Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom 

Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? 

Det finnes ikke noen obligatorisk forsikring mot midlertidig arbeidsuførhet som følge 

av sykdom. Personer mellom 15 og 65 år som bor eller har inntektsgivende arbeid i 

Sveits, kan velge å tegne en frivillig forsikring. 
 

Forsikringsgivere har ifølge trygdeloven plikt til å tilby en frivillig dagpengeforsikring 

selv om søkeren er syk. Sykdom som eksisterer på tegningstidspunktet kan imidlertid 

utelukkes fra forsikringsdekningen av forsikringsgiver, i opptil fem år. 
 

I henhold til bestemmelsene i arbeidslovgivningen (lov om forpliktelser) skal 

arbeidsgivere betale lønn til ansatte som er midlertidig arbeidsuføre på grunn av 

sykdom eller svangerskap. Perioden er på tre uker i det første året arbeidstakeren er 

ansatt. Perioden kan forlenges ut fra en rimelighetsbetraktning. Kollektivavtaler 

inneholder ofte gunstigere vilkår.  
 

Hvis dagpengene erstatter forpliktelsen i henhold til arbeidslovgivningen til å betale 

arbeidstakere ved sykdom eller svangerskap, må arbeidsgiveren betale minst 

halvparten av de aktuelle forsikringspremiene. 

 

En forsikringsforpliktelse kan ha sin bakgrunn i ansettelseskontrakten eller en 

kollektivavtale. I sistnevnte tilfelle kan dagpengeforsikringen 

(Taggeldversicherung/assurance d'indemnités journalières) tegnes som en kollektiv 

forsikringsavtale. Ved opphør av ansettelsesforholdet er det mulig å tegne en 

individuell dagpengeforsikring uten at forsikringsgiver kan ta nye forbehold for 

eksisterende sykdom. Dette gjelder ikke for dagpengeforsikringer utenfor trygdeloven 

som er tegnet i henhold til lovgivningen om private forsikringer. 

Hva dekkes? 

Forsikringsgiver og forsikringstaker avtaler beløpet for dagpenger (Taggeld/indemnités 

journalières). Med mindre annet er avtalt gis dagpenger fra og med tredje dagen etter 

at sykdommen har inntrådt. Det skal være mulig å motta dagpenger i minst 720 dager 

i løpet av en periode på 900 dager. 
 

Spesielle regler gjelder for arbeidsløse. Personer som har mer enn 50 % nedsatt 

arbeidsevne, mottar fulle dagpenger, mens personer med en arbeidsevne som er 

nedsatt med mellom 25 og 50 %, mottar halvparten av dagpengebeløpet. 

Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom? 

Nedsatt arbeidsevne må dokumenteres av lege. Arbeidsevnen må være nedsatt med 

minst 50 %. Søknad om dagpenger leveres til arbeidsgiver eller forsikringsgiver, 

avhengig av hvem som har plikt til å utbetale dem. 
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Forsikringsgiverne treffer avgjørelser om ytelsene. Den forsikrede kan klage på disse 

avgjørelsene innen 30 dager. Klageavgjørelsen kan bli henvist til vedkommende 

kantondomstol. Kantondomstolens avgjørelse kan igjen henvises til 

forbundsdomstolen. 
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Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon 

Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Naturalytelser 

Helseforsikring er obligatorisk for alle som bor i Sveits (les mer i delen om 

helsetjenester). Helseforsikringen omfatter også naturalytelser ved svangerskap og 

fødsel. Forsikringen gis uten forbehold, og det er uten betydning om kvinnen er 

gravid.  

Fødselspermisjon/-ytelser 

En kvinne kan søke om kontantytelser i forbindelse med fødsel (fødselspenger) 

dersom hun har vært i inntektsgivende arbeid og har vært medlem i den sveitsiske 

obligatoriske alders- og etterlatteforsikringsordningen (AHV-AVS) i de ni månedene 

umiddelbart før fødselen, forutsatt at hun i denne perioden var i inntektsgivende 

arbeid i minst fem måneder og på fødselstidspunktet var arbeidstaker eller selvstendig 

næringsdrivende. Dessuten må hun ikke arbeide under fødselspermisjonen. 

Hva dekkes? 

Naturalytelser 

Den obligatoriske helseforsikringen dekker generelle ytelser ved sykdom (les mer i 

delen om helsetjenester) og spesifikke ytelser ved svangerskap og fødsel: 

 

 kontroller utført av lege eller jordmor eller ordinert av lege under eller etter 

svangerskap 

 tilskudd til svangerskapskurs 

 fødsel hjemme, på sykehus eller fødeklinikk og bistand av lege eller jordmor 

 nødvendig rådgivning ved amming 

 pleie av friske nyfødte ved opphold på sykehus med moren 

Fødselspermisjon og ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon 

I henhold til bestemmelsene i arbeidslovgivningen (lov om forpliktelser) skal 

arbeidsgivere fortsette å utbetale lønn i en begrenset periode dersom svangerskapet 

gjør kvinnen arbeidsufør. Perioden er på tre uker i det første året arbeidstakeren er 

ansatt. Deretter fastsettes en lengre periode ut fra en rimelighetsbetraktning. 

Kollektivavtaler inneholder ofte gunstigere vilkår. 
 

Retten til fødselspenger gjelder fra datoen for fødselen og i inntil 98 dager (dvs. 14 

uker). Retten til fødselspenger opphører innen den tid hvis moren går tilbake til 

inntektsgivende arbeid, enten på heltid eller deltid, eller dør. 
 

Fødselspengene tilsvarer 80 % av gjennomsnittlig inntekt før retten til fødselspenger 

ble oppnådd, med et tak på CHF 196 (EUR 163) per dag. 
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Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Du kan få tilgang til helsetjenestene hos din lege eller i de offentlige og private 

sykehusene som er oppført på den kantonale listen over godkjente sykehus. Det er 

ikke noe krav om å bidra til behandlingskostnadene i forbindelse med ytelser ved 

svangerskap/fødsel/adopsjon. 

 

APG-ordningen (kontantytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon) forvaltes av 

organene for alders- og etterlatteforsikring (AHV-AVS). Søknad om fødselspenger 

sendes til dem. 
 

Forsikringsgiverne treffer avgjørelser om ytelsene. Den forsikrede kan klage på disse 

avgjørelsene innen 30 dager. Klageavgjørelsen kan bli henvist til vedkommende 

kantondomstol. Kantondomstolens avgjørelse kan i sin tur henvises til 

forbundsdomstolen. 
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Kapittel V: Ytelser ved uførhet 

Når har du rett til ytelser ved uførhet? 

Uførhet 

Uførhet defineres som et helt eller delvis tap av arbeidsevne som forventes å være 

permanent eller langvarig. Ved tap av arbeidsevne forstås enhver reduksjon i hele 

eller deler av den forsikredes inntektsevne i et arbeidsmarked i likevekt, så sant 

reduksjonen skyldes fysisk, mental eller psykologisk skade som vedvarer etter 

behandling og rehabilitering. Uførheten kan skyldes en medfødt tilstand, sykdom eller 

en ulykke. 
 

Forsikring for uførhet, alderdom og etterlatte er basert på tre søyler. 

Første søyle 

Den første søylen består av den statlige forsikringen og omfatter alders- og 

etterlatteforsikring (AHV-AVS) og uføreforsikring (IV-AI). Ytelsene under disse to 

forsikringsformene er ment å dekke de grunnleggende behovene. I enkelte tilfeller kan 

det gis ikke-avgiftsbaserte tilleggsytelser (prestations complémentaires – PC) til 

grunnleggende livsopphold. Den første søylen er obligatorisk for alle personer som bor 

og/eller har inntektsgivende arbeid i Sveits. Det betyr at både selvstendig 

næringsdrivende, ikke-yrkesaktive og arbeidstakere er forsikringspliktige. Personer 

som oppfyller vilkårene for obligatorisk forsikring bare i en relativt kort periode, er 

unntatt forsikringskravet. 
 

Personer i inntektsgivende arbeid må betale avgift fra første januar det året de fyller 

18. Personer som ikke er yrkesaktive, har også plikt til å betale avgift fra første januar 

det året de fyller 21. Man må ha betalt inn avgift i minst tre år før man har rett til 

uføreytelser. Det er mulig å søke om ytelser når man har fylt 18 (og frem til 

pensjonsalderen). 
 

Sveitsiske statsborgere og borgere av EØS-land som bor i et tredjeland, kan bli 

medlem i den frivillige forsikringsordningen hvis de i minst fem år på rad var medlem i 

den obligatoriske AHV-AVS/IV-AI-forsikringsordningen umiddelbart før 

tegningstidspunktet. 

Andre søyle 

Den andre søylen, det vil si tjenestepensjonsordningen for alderdom, etterlatte og 

uføre (prévoyance professionnelle – PP), er et supplement til den første søylen. 

Sammen er de ment å gjøre det mulig å opprettholde den tidligere levestandarden. 

 

Personer som er forsikret i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen, må være 

forsikret i AHV-AVS og er forpliktet til å betale en avgift på inntekt mellom en fastsatt 

øvre og nedre grense for årsinntekt. Pensjonsinstitusjoner kan i sine bestemmelser 

fastsette ytelser som overstiger det obligatoriske minstebeløpet. De kan forsikre en 

inntekt som ligger under den nederste grensen eller over den øverste grensen (opp til 

et bestemt inntektstak). 
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Fra og med første januar det året de fyller 18, er arbeidstakere obligatorisk forsikret 

mot risikoen for uførhet og død forutsatt at de mottar en årlig inntekt fra en og 

samme arbeidsgiver. Når de har fylt 24, er de obligatorisk forsikret mot alderdom i 

tillegg til uførhet og død. Også arbeidsløse er forsikret mot uførhet og død, men på 

restriktive vilkår. 
 

Alle arbeidsgivere med forsikringspliktige ansatte må være medlem av en institusjon 

oppført i det offisielle registeret over pensjonsinstitusjoner. 

Det gjelder likevel ikke for eksempel for ansatte hos en arbeidsgiver som ikke er 

forpliktet til å betale avgift for den første søylen, arbeidstakere som er engasjert for 

en kortere periode på under tre måneder, personer som er minst 70 prosent uføre, og 

visse familiemedlemmer som arbeider i bedriften til en gårdbruker. 

 

Frivillig forsikring er tilgjengelig for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som 

ikke er forsikringspliktige. 

Tredje søyle 

Den tredje søylen består av frivillige individuelle forsikringer som har til formål å 

dekke andre individuelle behov. Man kan tegne en forsikring eller inngå spareavtale 

hos forsikringsselskaper, banker eller livsforsikringsselskaper for å få ytelser knyttet til 

uførhet, alderdom og dødsfall. 

Hva dekkes? 

Første søyle 

Ytelsene under uføreforsikringen (IV-AI, første søyle) har til formål å forebygge, 

redusere eller eliminere uførhet ved hjelp av hensiktsmessige, enkle og tilstrekkelige 

rehabiliteringstiltak, kompensere for de permanente økonomiske virkningene av 

uførhet, dekke grunnleggende behov på en passende måte og hjelpe 

forsikringstakerne til å leve et selvstendig og ansvarlig liv. 

 

 Rehabiliteringstiltak 

Forsikringstakere som er uføre eller truet av nært forestående uførhet, har rett til 

rehabiliteringstiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å gjenopprette, 

opprettholde eller øke inntektsevnen eller evnen til å utføre hverdagslige oppgaver 

(for eksempel husarbeid). Rehabiliteringstiltakene omfatter medisinsk behandling for 

forsikringstakere under 20 år, innledende attføringstiltak, yrkesrelaterte tiltak, 

hjelpemidler og nye rehabiliteringstiltak for pensjonsmottakere. Under visse vilkår kan 

det utbetales dagpenger i rehabiliteringsperioden. Prinsippet er at rehabilitering har 

prioritet over pensjon. 
 

 Uførepensjon 

En forsikret person som har vært minst 40 prosent arbeidsufør i et år, kan søke om 

uførepensjon (Invalidenrente/rente d'invalidité) så sant han eller hun har betalt inn 

avgifter til AHV-AVS/IV-AI i minst tre år. 

 

En arbeidsuførhet på 

 70 % gir rett til full pensjon 

 60 % gir rett til tre fjerdedeler av pensjonen 

 50 % gir rett til halvparten av pensjonen 

 40 % gir rett til en fjerdedel av pensjonen 
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IV-AI-pensjonen beregnes etter de samme prinsippene som AHV-AVS-pensjonen (les 

mer i delen om alderspensjon og -ytelser). Pensjonens størrelse er avhengig av antall 

innbetalingsår (som avgjør pensjonsskalaen) og den gjennomsnittlige årsinntekten 

(som avgjør pensjonens størrelse innenfor den gjeldende pensjonsskalaen). 
 

Ektefeller som ikke har inntektsgivende arbeid, anses å ha betalt avgiftene så sant 

deres yrkesaktive ektefelle har betalt minst det dobbelte av minimumsavgiften til 

AHV-AVS/IV-AI. Dette gjelder også ved registrert partnerskap. 
 

Avgifter fra ikke-yrkesaktive personer konverteres og regnes som inntekt fra 

inntektsgivende arbeid ved beregningen av pensjonen. 

 

Beløpene for full pensjon er de samme som for AHV-AVS. Hvis graden av uførhet 

endres i vesentlig grad, justeres pensjonen tilsvarende. 
 

Retten til uførepensjon opphører når den forsikrede ikke lenger er ufør, har rett til 

alderspensjon eller dør. 

 

For å evaluere graden av uførhet sammenlignes den inntekt forsikringstakerne kunne 

hatt hvis de ikke var uføre, med det de kunne tjene i en stilling de rimeligvis kunne 

forventes å ha etter behandling og rehabilitering i et arbeidsmarked i likevekt. 

 

Uførheten til forsikringstakere som ikke er, og ikke med rimelighet kan forventes å 

være, i inntektsgivende arbeid, vurderes i forhold til deres evne til å utføre visse 

hverdagslige oppgaver (for eksempel husarbeid). 

 

Den som mottar uførepensjon, har også rett til pensjon for hvert barn som ved 

dødsfall ville ha rett til barnepensjon (til et beløp som tilsvarer 40 prosent av full 

uførepensjon). 
 

 Pleietillegg 

Forsikringstakere som på grunn av helseproblemer har varig behov for hjelp fra andre 

eller personlig tilsyn for å klare dagliglivet, kan få pleietillegg. Pleiebehovet kan være 

stort, moderat eller lite (les mer under delen om langtidspleie). 

 

 

 Tillegg til personlig assistanse 

Formålet med tillegget til personlig assistanse er at trygdeberettiget skal kunne leve 

selvstendig. Personen som mottar tillegg til personlig assistanse, og som bor eller 

ønsker å bo på et eget sted, har rett til tillegg til personlig assistanse. Tillegget vil 

gjøre det mulig for vedkommende å ansette en person (hjelper) som kan gi 

assistansen som er nødvendig. 

Andre søyle 

Personer som har en arbeidsuførhet på minst 40 prosent i henhold til bestemmelsene 

om uføreforsikring (første søyle), og som var forsikret under en 

tjenestepensjonsordning (andre søyle) da de ble arbeidsudyktige, kan søke om 

uførepensjon under denne ordningen. Graden av uførhet påvirker pensjonens størrelse 

(i likhet med i første søyle). 
 

Pensjonen beregnes som en prosentsats av alderspensjonsmidlene (som består av 

innbetalte avgifter og renter), idet det tas hensyn til de fremskrevne midlene (frem til 
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pensjoneringen) og pensjonens omregningssats (6,9 % for menn og 6,85 % for 

kvinner). 

 

Uførepensjonen erstattes av en engangsutbetaling dersom pensjonen er lavere enn 

10 prosent av den laveste alderspensjonen i AHV-AVS, eller dersom dette er fastsatt i 

pensjonsinstitusjonens bestemmelser. 

 

Uførepensjonister kan søke om tilleggspensjon for hvert barn som i tilfelle dødsfall 

ville ha rett til barnepensjon. Beløpet tilsvarer 20 prosent av full uførepensjon.  
 

Den andre søylen omfatter ikke noen rehabiliteringstiltak. 

 

Tredje søyle 

Betingelsene for utbetaling av ytelser innenfor rammen av frivillige uføreforsikringer 

avhenger av bestemmelsene i den individuelle forsikringsavtalen og av det aktuelle 

forsikringsproduktet. Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende oppnår 

skattefordeler opp til et visst beløp innenfor rammen av deres individuelle forsikring. 
 

I prinsippet utbetales pensjonsytelser først når forsikringsbegivenheten inntreffer. 
 

Utover ytelsene under de tre søylene kan en ulykkesforsikring også gi rett til 

uføreytelser. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? 

Søknad om ytelser ved uførhet under første søyle sendes til det aktuelle kantonale IV-

AI-kontoret. Det aktuelle kantonale IV-AI-kontoret informerer den forsikrede om 

hvilket vedtak om ytelser som skal treffes. Den forsikrede har rett til forhåndsmelding 

(Vorbescheid/préavis). Deretter fattes det endelige vedtaket, som kan bli henvist til 

vedkommende kantondomstol. Kantondomstolens avgjørelse kan igjen henvises til 

forbundsdomstolen. 
 

Tjenestepensjonsordningene for alderdom, etterlatte og uførhet (andre søyle) 

forvaltes av de registrerte pensjonsinstitusjonene. Søknader om ytelser skal sendes til 

dem. Tvister mellom pensjonsinstitusjoner og forsikringstakere kan henvises til 

vedkommende kantondomstol. Kantondomstolens avgjørelse kan deretter henvises til 

forbundsdomstolen. 
 

Uførheten kan når som helst tas opp til fornyet vurdering frem til pensjonsalder. 
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Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser 

Når har du rett til aldersytelser? 

Aldersytelser utbetales som et ledd i den statlige grunnleggende ordningen for alders- 

og etterlatteforsikring (AHV-AVS, første søyle), tjenestepensjonsordninger (andre 

søyle) og eventuelt individuelle ordninger (tredje søyle). 

 

Alle som bor eller har inntektsgivende arbeid i Sveits, er dekket av forsikringen under 

første søyle. 
 

Menn og kvinner som har fylt henholdsvis 65 og 64, kan søke om en AHV-AVS-

pensjon hvis de har betalt inn til AHV-AVS/IV-AI-ordningen i minst ett år. 

 

Obligatorisk forsikring i den andre søylen (tjenestepensjonsordningen) gjelder for 

arbeidstakere som har fylt 24 år, er forsikret i den første søylen og mottar fra en og 

samme arbeidsgiver en årsinntekt på over CHF 20 880 (EUR 17 382). Arbeidstakere 

som ikke er forsikringspliktige, og selvstendig næringsdrivende kan velge en frivillig 

forsikring. 
 

Personer som er tilknyttet en tjenestepensjonsordning, kan søke om alderspensjon 

ved samme alder som en AHV-AVS-pensjon (dvs. 65 år for menn og 64 for kvinner). 

Det kreves ikke noen minimum forsikringsperiode. 
 

Betingelsene for utbetaling av aldersytelser fra den tredje søylen er avhengig av 

bestemmelsene i den individuelle forsikringsavtalen og av det aktuelle 

forsikringsproduktet. 

Hva dekkes? 

AHV-AVS, første søyle 

Pensjonen beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig årsinntekt (som bestemmer 

pensjonens størrelse i den gjeldende pensjonsskalaen) og antall avgiftsår (som 

bestemmer pensjonsskalaen). Inntektene består av inntekt fra lønnet arbeid og 

eventuelle tillegg for omsorg for barn og pleieoppgaver. 
 

Foreldre kan søke om tillegg for omsorg for barn (Erziehungsgutschriften/bonification 

pour tâches éducatives) for de årene de hadde foreldreansvar for ett eller flere barn 

under 16 år. 

 

Når man tar hånd om slektninger i oppad- eller nedadstigende ledd eller søsken som 

mottar en AHV-AVS- eller IV-AI-ytelse på grunn av i det minste moderat pleiebehov, 

kan man søke om omsorgstillegg (Betreuungsgutschriften/bonification pour tâches 

d'assistance) hvis man enkelt kan nå slektningen ved pleiebehov. 
 

Inntektene som ektefeller har hatt i løpet av ekteskapet, deles opp og fordeles likt på 

hver ektefelle. Registrerte partnerskap behandles på samme måte som ekteskap. 
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Den forsikrede får full pensjon hvis avgiftsperioden er komplett, dvs. hvis personen 

har samme antall avgiftsår som hans eller hennes aldersklasse. Den forsikrede har 

rett til bare delvis pensjon hvis hans eller hennes avgiftsperiode ikke er komplett. 
 

Den månedlige pensjonen består av en brøkdel av laveste alderspensjon (fast beløp) 

og en brøkdel av den relevante gjennomsnittlige årsinntekten (variabelt beløp). 

Minstepensjonen er på CHF 1160 (EUR 966) per måned, og den høyeste pensjonen er 

på CHF 2320 (EUR 1931) (eller CHF 3480 (EUR 2897) for et par) per måned. 
 

Det er mulig å få pensjonen utbetalt ett eller to år før tiden (førtidspensjon). For hvert 

år pensjonen fremskyndes, reduseres den med 6,8 %. Man kan også utsette 

pensjonen i ett til fem år. Pensjonen økes da med en viss prosentsats (mellom 5,2 og 

31,5 %, avhengig av hvor mange måneder den utsettes). 
 

Personer som mottar alderspensjon (Altersrente/rente de vieillesse), har rett til en 

pensjon for hvert barn som ved mottakerens død ville vært berettiget til barnepensjon 

(Waisenrente/rente d'orphelin). Beløpet tilsvarer 40 % av alderspensjonen. 
 

AHV-AVS gir pleietillegg til personer som har varig behov for hjelp fra andre eller 

personlig tilsyn for å klare dagliglivet (les mer under delen om langtidspleie). 

PP, andre søyle  

Innenfor rammen for tjenestepensjonsordninger beregnes alderspensjoner som en 

prosentsats av den forsikredes samlede oppsparte kapital (alderspensjonsmidlene, 

Altersguthaben/avoir de vieillesse). Disse midlene består av innbetalte beløp og 

renter. 
 

Den årlige pensjonen utgjør 6,9 % for menn og 6,85 % for kvinne av 

alderspensjonsmidlene som den forsikrede har ved oppnådd pensjonsalder. 

 

Retten til pensjon oppstår i prinsippet når forsikringsbegivenheten inntreffer Men i 

spesielle tilfeller, for eksempel hvis den forsikrede etablerer seg som selvstendig 

næringsdrivende eller kjøper bolig, er en (delvis) forskuddsutbetaling mulig. 

 

Førtidspensjonering er mulig hvis reglene til pensjonsinstitusjonen tillater det. Den 

forsikrede kan be om at en fjerdedel av pensjonskapitalen, som danner grunnlag for 

beregningen av pensjonen, blir utbetalt som et engangsbeløp. Den forsikrede kan 

velge å få en engangsutbetaling i stedet for pensjonsutbetalinger hvis reglene til 

pensjonsinstitusjonen tillater det. 
 

Pensjonister kan også få utbetalt pensjon for barn (20 % av alderspensjonen) på 

samme vilkår som i første søyle. 

Individuelle ordninger, tredje søyle 

Betingelsene for utbetaling av alders- og etterlatteytelser fra den tredje søylen er 

avhengig av bestemmelsene i den individuelle forsikringsavtalen og av det aktuelle 

forsikringsproduktet. Forhåndsutbetaling er også mulig i visse tilfeller. 

Hvordan får du tilgang til aldersytelser? 

Man søker om aldersytelser under første søyle hos vedkommende kompensasjonsfond. 

Kompensasjonsfondets avgjørelser kan ankes og overprøves. 
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Tjenestepensjonsordningene for alderdom, etterlatte og uførhet (andre søyle) 

forvaltes av de registrerte pensjonsinstitusjonene. Søknader om ytelser skal sendes til 

dem. Tvister mellom pensjonsinstitusjoner og forsikringstakere kan henvises til 

vedkommende kantondomstol. Kantondomstolens avgjørelse kan deretter henvises til 

forbundsdomstolen. 
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Kapittel VII: Etterlatteytelser 

Når har du rett til etterlatteytelser? 

I tillegg til ytelsene i den statlige grunnleggende ordningen for alders- og 

etterlatteforsikring (AHV-AVS, første søyle) kan man også få etterlatteytelser gjennom 

tjenestepensjonsordningene (PP, andre søyle) og eventuelle individuelle ordninger 

(tredje søyle). Etterlatteytelser utbetales også innenfor rammen av ulykkesforsikring. 

AHV-AVS, første søyle 

Det er obligatorisk for alle som bor eller har inntektsgivende arbeid i Sveits, å ha 

alders- og etterlatteforsikring (AHV-AVS, første søyle). Enker og enkemenn som har 

ett eller flere barn når ektefellen dør, kan søke om enke- eller enkemannspensjon. 

Den avdøde forsikringstakeren må ha innbetalt avgifter i minst ett år. 
 

En enkemann eller en registrert partner er berettiget til enkemannspensjon bare så 

lenge han har barn under 18 år. En enke kan være berettiget hvis hun har barn, men 

også hvis hun har fylt 45 år og har vært gift i minst fem år. Fraskilte og personer i 

oppløste registrerte partnerskap er berettiget til pensjon hvis de oppfyller visse 

betingelser (f.eks. har et barn eller ble skilt etter fylte 45 år, i begge tilfeller under 

forutsetning av at ekteskapet varte i minst ti år). Retten til enke- eller 

enkemannspensjon opphører hvis personen gifter seg på nytt eller dør. 
 

Barn har rett til barnepensjon innenfor rammen av AHV-AVS hvis deres far eller mor 

dør. Denne retten faller bort når barnet fyller 18 år (25 år hvis barnet er under 

utdanning eller i lære) eller hvis barnet dør. 

PP, andre søyle  

Etterlatteytelser gis også hvis en forsikret arbeidstaker eller en mottaker av alders- 

eller uførepensjon innenfor rammen av tjenesteforsikringsordningen dør. Det er mulig 

å søke om enke- eller enkemannspensjon hvis den overlevende ektefellen eller 

registrerte partneren forsørger ett eller flere barn eller har fylt 45 år og har vært gift 

eller i registrert partnerskap i minst fem år. En fraskilt ektefelle som får 

underholdsbidrag, kan også være berettiget til etterlatteytelser, forutsatt at 

ekteskapet varte i minst ti år. Retten til enke- eller enkemannspensjon opphører hvis 

personen gifter seg på nytt eller dør. 
 

Barnepensjon gis frem til fylte 18 år, eller frem til fylte 25 år hvis barnet er under 

utdanning, går i lære eller er minst 70 % ufør og ikke kan være i inntektsgivende 

arbeid. Barnepensjonen opphører også hvis barnet dør. 

Individuelle ordninger, tredje søyle 

Betingelsene for utbetaling av ytelser innenfor rammen av frivillige ordninger (tredje 

søyle) avhenger av bestemmelsene i den individuelle forsikringsavtalen og av det 

aktuelle forsikringsproduktet. Hvis den forsikrede personen dør, er mottakerne av 

ytelsene de direkte arvingene eller de personene som den avdøde har utpekt. 
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Hva dekkes? 

AHV-AVS, første søyle 

Enke- eller enkemannspensjonen utgjør 80 % og barnepensjonen 40 % av den 

avdødes alderspensjon. Barn som har mistet begge foreldrene, har rett til to 

barnepensjoner (Waisenrenten/rentes d'orphelin). Pensjonene reduseres hvis de 

overstiger 60 % av den maksimale alderspensjonen. 
 

Beregningen utføres etter samme prinsipper som AHV-AVS-alderspensjonen. Det er 

fastsatt en minstepensjon (CHF 928 (EUR 773) per måned for gjenlevende ektefelle 

eller partner og CHF 464 (EUR 386) per måned for barn) og en maksimumspensjon 

(CHF 1856 (EUR 1545) per måned for gjenlevende ektefelle eller partner og CHF 928 

(EUR 773) per måned for barn i 2011). 

PP, andre søyle 

Enke- eller enkemannspensjonen utgjør 60 % og barnepensjonen (for hvert barn) 

20 % av den fulle uførepensjonen til den avdøde forsikringstakeren. Barn som har 

mistet begge foreldrene, har rett til to barnepensjoner. 
 

Hvis pensjonen er meget lav, kan den betales ut som et engangsbeløp. Det kan også 

gjøres i andre tilfeller hvis reglene til pensjonsinstitusjonen tillater det. 

Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser? 

Man søker om etterlatteytelser under første søyle hos vedkommende 

kompensasjonsfond. Kompensasjonsfondets avgjørelser kan ankes og overprøves. 
 

Tjenestepensjonsordningene for alderdom, etterlatte og uførhet (andre søyle) 

forvaltes av de registrerte pensjonsinstitusjonene. Søknader om ytelser skal sendes til 

dem. Tvister mellom pensjonsinstitusjoner og forsikringstakere kan henvises til 

vedkommende kantondomstol. Kantondomstolens avgjørelse kan deretter henvises til 

forbundsdomstolen. 
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Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og 
yrkessykdommer 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer? 

Ulykkesforsikringen dekker arbeidsulykker, yrkessykdommer og ulykker utenom 

arbeidet, det sistnevnte under forutsetning av at arbeidstakeren arbeider minst åtte 

timer i uken for samme arbeidsgiver. Ulykker som oppstår på reisen mellom hjemmet 

og arbeidsstedet, dekkes også. Mottakere av dagpenger fra arbeidsløshetsforsikring er 

også forsikret mot ulykker utenom arbeidet. 
 

Arbeidstakere (herunder hjemmearbeidende, lærlinger, praktikanter, frivillige og 

personer som arbeider i yrkesskoler eller vernede bedrifter) er forsikringspliktige, 

mens ulykkesforsikring er frivillig for selvstendig næringsdrivende og deres 

familiemedlemmer som hjelper til i virksomheten. 

 

Med ulykke menes en uventet og ufrivillig skade på kroppen forårsaket av en 

ekstraordinær ytre faktor som skader den fysiske, mentale eller psykologiske helsen 

eller medfører døden. 
 

Med yrkessykdom menes enhver sykdom som utelukkende eller i overveiende grad 

skyldes skadelige stoffer eller bestemte oppgaver (angitt i fortegnelsen) i forbindelse 

med utøvelsen av arbeidet, og enhver sykdom som utelukkende eller i overveiende 

grad beviselig skyldes utøvelsen av et yrke (generell klausul). 

Hva dekkes? 

Helsetjenester 

 Ulykkesforsikringen dekker følgende helseytelser: 

 hensiktsmessig legebehandling: 

 behandling av lege eller tannlege utenfor sykehus 

 legemidler og analyser ordinert av lege eller tannlege 

 behandling, måltider og sengeplass i flermannsrom på et sykehus det er inngått 

prisavtale med 

 ytterligere behandling eller kurbadbehandling ordinert av lege 

 hjelpemidler og utstyr til behandling 

 enkle og hensiktsmessige hjelpemidler til låns eller eie 

 materielle skader: Den forsikrede har rett til erstatning for skader som har oppstått 

som følge av en ulykke på gjenstander som erstatter en del av kroppen eller en 

kroppsfunksjon (utgifter til utskifting av briller, høreapparat og tannproteser dekkes 

bare hvis kroppsskaden krever behandling) 

 redningskostnader og reise- og transportutgifter som er medisinsk nødvendige 

 utgifter til transport av døde samt begravelsesutgifter 

 

Rehabiliteringstiltak ytes under uføreforsikringen. 
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Kontantytelser 

Dagpenger 
Ved fullstendig tap av arbeidsførhet mottar den forsikrede en kompensasjon for tapt 

inntekt som tilsvarer 80 % av hans eller hennes forsikrede inntekt, fra den tredje 

dagen etter ulykken. (De tre første dagene må arbeidsgiveren betale 80 % av lønnen.) 

Ved delvis arbeidsuførhet reduseres beløpet tilsvarende. Retten til kompensasjon for 

tap av inntekt opphører når den forsikrede igjen er fullt arbeidsfør, det utbetales 

pensjon, eller den forsikrede dør. Den forsikrede inntekten tilsvarer den siste lønnen 

den forsikrede mottok før ulykken, opp til en fastsatt maksimal dagsinntekt (CHF 346 

(EUR 288) i 2011). 
 

I tilfelle sykehusopphold kan det trekkes fra oppholdsutgifter, unntatt for personer 

som har omsorgen for mindreårige barn som er i utdanning eller lære. 

 

Det er mulig å tegne en privat tilleggsforsikring for tapt inntekt som ikke dekkes av 

ulykkesforsikringen. 

 

Ytelser ved uførhet 

Ytelsen gis når det ikke er grunn til å forvente en vesentlig forbedring av den 

forsikredes helse ved fortsatt medisinsk behandling, og etter at eventuelle 

rehabiliteringstiltak er fullført innenfor rammen av uføreforsikringen. Retten til ytelsen 

opphører hvis pensjonen i sin helhet erstattes av en engangsutbetaling, hvis 

pensjonen kjøpes tilbake, eller hvis den forsikrede dør. 
 

Forsikrede personer med en arbeidsuførhet på minst 10 %, har rett til ytelser ved 

uførhet. For å evaluere graden av uførhet sammenlignes den inntekt de forsikrede 

kunne hatt hvis de ikke var uføre, med det de kunne tjene i en stilling de rimeligvis 

kunne forventes å ha etter behandling og rehabilitering i et arbeidsmarked i likevekt. 
 

I tilfelle varig arbeidsuførhet har den forsikrede rett til pensjon. Ved full uførhet utgjør 

uførepensjonen 80 % av den forsikrede inntekten. Ved delvis uførhet reduseres 

beløpet tilsvarende. Den forsikrede inntekten tilsvarer den siste lønnen den forsikrede 

mottok før ulykken, opp til en fastsatt maksimal årsinntekt (CHF 126 000 

(EUR 104 889). 
 

Hvis ulykkens karakter og den forsikredes atferd gjør at man kan forvente at 

vedkommende vil gjenvinne arbeidsførhet hvis han eller hun mottar et engangsbeløp, 

opphører ytelsene, og den forsikrede mottar en engangsytelse på opptil tre ganger 

den forsikrede årsinntekten. 

 

Skadeerstatning 

Skadeerstatning (Integritätsentschädigung/indemnité pour atteinte à l'intégrité) er en 

engangsytelse som skal kompensere for immaterielle skader ved alvorlige og varige 

fysiske, mentale eller psykologiske mén. Ytelsen fastsettes ut fra graden av skade og 

beregnes som en prosentsats av den maksimale forsikrede årsinntekten på 

ulykkestidspunktet og kan ikke overstige dette beløpet. 
 

Pleietillegg 

Pleietillegg (Hilflosenentschädigung/allocation pour impotent) gis til personer som på 

grunn av nedsatt helse har varig behov for hjelp fra andre eller personlig tilsyn for å 

klare dagliglivet. Pleietillegget fastsettes etter graden av pleiebehov. 
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Etterlattepensjon 

Når en forsikret person dør, har hans eller hennes etterlatte i prinsippet rett til 

etterlattepensjon. 

Ektefeller som oppfyller følgende kriterier har rett til pensjon: 

 enker eller enkemenn som ved ektefellens død har ett eller flere barn som har rett 

til en pensjon eller er minst 2/3 uføre 

 enker med ett eller flere barn som ikke har rett til en pensjon, eller som har fylt 45 

år 

 enker har rett til en kontantytelse hvis de ikke oppfyller kravene til en pensjon 

 en fraskilt ektefelle sidestilles med en enke eller enkemann hvis den forsikrede som 

var utsatt for en ulykke, var forpliktet til å betale underholdsbidrag til 

vedkommende 

 

Etterlattepensjonen utgjør 40 % av den forsikrede inntekten for enker og enkemenn 

og 20 % av den forsikrede inntekten for fraskilte ektefeller, men kan ikke overstige 

det fastsatte maksimale underholdsbidraget. Barnepensjonen utgjør 15 % av den 

forsikrede inntekten hvis én av foreldrene dør, og 25 % hvis begge foreldrene dør. 
 

Hvis det er flere etterlatte, kan etterlattepensjonen beløpe seg til maksimalt 70 % av 

den forsikrede inntekten totalt (90 % hvis det også utbetales pensjon for en fraskilt 

ektefelle). 

 

Retten til etterlattepensjon opphører hvis den ytelsesberettigede personen dør eller 

ved tilbakekjøp av pensjonen. Retten til etterlattepensjon opphører likeledes hvis 

mottakeren gifter seg på nytt, og retten til barnepensjon opphører når barnet fyller 18 

år, eller 25 hvis barnet er i utdanning eller lære. 
 

Registrerte partnerskap er likestilt med ekteskap. Etterlatte registrerte partnere er 

likestilt med ektemenn. En juridisk oppløsning av et registrert partnerskap er likestilt 

med skilsmisse. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved en arbeidsulykke eller 

yrkessykdom? 

Hvis du rammes av en arbeidsulykke eller yrkessykdom, skal du umiddelbart melde 

fra til forsikringsgiveren eller arbeidsgiveren. 

 

Helsetjenester ytes av lege, tannlege, kiropraktor, apotek eller sykehus som du selv 

har valgt. Du trenger ikke å betale noen egenandel for helsetjenestene. 
 

Ulykkesforsikringen forvaltes av det sveitsiske nasjonale ulykkesforsikringsfondet 

(CNA) eller en annen godkjent forsikringsgiver, avhengig av arbeidstakerkategori. 

Søknad om kontantytelser sendes til dem. Forsikringsgiverens avgjørelser kan ankes 

og overprøves. 
 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Sveits 

Juli 2012  28 

 

Kapittel IX: Familieytelser 

Når har du rett til familieytelser? 

Familieytelser innen jordbruket reguleres på forbundsplan. I andre sektorer reguleres 

familieytelsene av 26 kantonale lover og en føderal harmoniseringslov. Det er også 

mulig å søke om andre familieytelser, blant annet på grunnlag av individuelle 

ansettelsesavtaler eller i henhold til kollektivavtaler. 
 

Barn som gir rett til familieytelser er barn av gifte eller ugifte foreldre, adoptivbarn, 

barn til ektefelle eller registrert partner, fosterbarn, samt søsken og barnebarn som i 

vesentlig grad forsørges av den berettigede personen. 

 

Barnetrygd utbetales til barnet fyller 16 år (20 hvis barnet ikke kan være i 

inntektsgivende arbeid). En yrkesutdanningsytelse betales til barnet fyller 25 år. 

Familieytelser i jordbruket 

Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende innen jordbruk kan søke om 

familieytelser. Arbeidstakere innen jordbruk har også rett til et husholdningstillegg 

hvis de bor sammen med sin ektefelle eller sine barn. 

Familieytelser i andre sektorer 

Alle arbeidstakere kan søke om familieytelser. Det kan også personer som ikke har 

inntektsgivende arbeid, og som har en inntekt under en bestemt grense (CHF 41 760 

(EUR 34 763) per år. I 13 kantoner har også selvstendig næringsdrivende rett til 

familieytelser. 

Hva dekkes? 

Familieytelser i jordbruket 

Barnetrygden i lavlandsregionene er på CHF 200 (EUR 166) i måneden per barn, og i 

fjellregionene er den på CHF 220 (EUR 183). Yrkesutdanningsytelsen i 

lavlandsregionene er på CHF 250 (EUR 208) i måneden per barn, og i fjellregionene er 

den på CHF 270 (EUR 225) (i 2011). 
 

Arbeidstakere innen jordbruk kan dessuten få utbetalt et husholdningstillegg 

(Haushaltungszulage/allocation de ménage) på CHF 100 (EUR 83) per måned. 

Familieytelser i andre sektorer 

Barnetrygden må beløpe seg til minst CHF 200 (EUR 166) i måneden per barn. 

Yrkesutdanningsytelsen må beløpe seg til minst CHF 250 (EUR 208) i måneden per 

barn. Kantonene kan velge å gi høyere ytelser. 
 

I tillegg til familieytelser er det i enkelte kantoner mulig å søke om andre ytelser, for 

eksempel fødsels- og adopsjonsytelser. 
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Hvordan får du tilgang til familieytelser? 

Søknad om familieytelser sendes til vedkommende kantonale kompensasjonsfond når 

det gjelder jordbruksordningen, og til vedkommende fond for familieytelser når det 

gjelder andre sektorer. 
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Kapittel X: Arbeidsløshet 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet? 

Hensikten med arbeidsløshetsforsikringen er å sørge for at de forsikrede får en rimelig 

kompensasjon ved inntektstap som skyldes hel eller delvis arbeidsløshet, redusert 

arbeidstid, dårlig vær eller arbeidsgiverens insolvens. Arbeidsmarkedstiltakene for de 

forsikrede har til formål å beskytte dem mot risikoen for arbeidsløshet, bekjempe 

eksisterende arbeidsløshet og integrere dem permanent og raskt på arbeidsmarkedet. 
 

Personer som er medlem i den obligatoriske AHV-AVS-ordningen og bidragspliktige i 

forbindelse med inntektsgivende arbeid, og som ennå ikke har nådd pensjonsalderen, 

er forsikret mot arbeidsløshet. Det er ikke mulig å tegne frivillig forsikring. 
 

Som forsikret har du rett til arbeidsløshetsytelser hvis du: 

 

 er arbeidsløs eller delvis arbeidsløs; 

 har vært uten arbeid (og inntekt) i minst to dager i strekk; 

 er bosatt i Sveits (spesielle regler kan gjelde for personer som er bosatt i EU- og 

EØS-land); 

 har fullført obligatorisk skolegang og ennå ikke har nådd alderen der du har rett til 

en AHV-AVS-alderspensjon, og heller ikke mottar slik pensjon;  

 har vært i inntektsgivende arbeid i minst 12 måneder i løpet av de to årene 

umiddelbart før arbeidsløsheten og har registrert deg hos arbeidsformidlingen 

(personer som ikke har kunnet arbeide på grunn av opplæring, sykdom, ulykke eller 

fengselsstraff, er fritatt fra vilkårene med hensyn til avgiftsperiode). Denne perioden 

på to år forlenges vanligvis med to år for forsikringstakere som var selvstendig 

næringsdrivende uten å motta støtte fra arbeidsløshetsforsikringen, som har hatt 

omsorg for et barn eller som ble arbeidsløs i løpet av de fire siste årene før den 

alderen som gir rett til en AHV-AVS-alderspensjon, og som det er meget vanskelig å 

finne arbeid til; 

 er villig og i stand til å arbeide; 

 stiller deg til rådighet for arbeid som arbeidsformidlingen anviser, oppfyller 

kontrollkravene og selv søker arbeid. 

Hva dekkes? 

Arbeidsløshetsytelsen utgjør som regel 70 % av den gjennomsnittlige avgiftspliktige 

lønnen de siste seks månedene opp til det fastsatte inntektstaket (CHF 10 500 

(EUR 8741) per måned). Forsikrede som har forsørgerplikt overfor barn under 25 år, 

som har en arbeidsløshetsytelse under et fastsatt minstebeløp (CHF 140 (EUR 117), 

eller som er funksjonshemmet, har rett til 80 % av sin siste avgiftspliktige lønn. 

Forsikrede med barn har dessuten rett til familieytelser. 
 

Arbeidsløshetsytelsen utbetales som dagpenger fem dager i uken. Som hovedregel 

starter retten til ytelser etter en karenstid på fem dager med konstatert arbeidsløshet. 

Under spesielle omstendigheter kan denne perioden forkortes eller forlenges. Den 

generelle karenstiden gjelder ikke for personer som har en forsikret inntekt under en 

bestemt grense. 
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Karensperioden utvides med 120 dager (i tillegg til de vanlige fem dagene) for 

personer som er fritatt fra vilkårene vedrørende avgiftsperioden på grunn av 

opplæring, sykdom, ulykke, svangerskap, fødsel eller fengselsstraff. Den generelle 

karenstiden utvides med fem dager for andre personer som er fritatt for vilkårene med 

hensyn til avgiftsperioden, og med én dag for sesongarbeidere, arbeidstakere i yrker 

der man ofte skifter arbeidsgiver, samt personer med en tidsbegrenset 

ansettelsesavtale. 

 

Arbeidsløshetsytelser kan gis i en bestemt periode innenfor en ramme på to år, dvs.: 

 

 dagpenger i 200 dager for personer under 25 år uten forsørgerplikt for barn 

 dagpenger i 260 dager for en samlet avgiftsperiode på 12 måneder 

 dagpenger i 400 dager for en samlet avgiftsperiode på 18 måneder 

 dagpenger i 520 dager fra fylte 55 år hvis den forsikrede har en avgiftsperiode på 

minst 22 måneder 

 dagpenger i 520 dager hvis den forsikrede mottar en uførepensjon som tilsvarer en 

uføregrad på minst 40 %, og har en avgiftsperiode på minst 22 måneder 

 dagpenger i 90 dager for personer som er fritatt fra vilkårene med hensyn til 

avgiftsperiode 

 

Eldre arbeidsløse som ble arbeidsløse i løpet av de fire årene før den alderen som gir 

rett til AHV-AHS-alderspensjon, og som det er meget vanskelig å finne arbeid til, har 

rett til dagpenger i ytterligere 120 dager. 

 

Hvis den forsikrede hører til den kategorien arbeidsløse som det av 

arbeidsmarkedsårsaker er vanskelig å finne arbeid til, kan han eller hun med 

samtykke fra arbeidsformidlingen delta i videreutdanning eller omskoleringstiltak og 

samtidig motta dagpenger. 

 

Retten til arbeidsløshetsytelser kan oppheves i et visst tidsrom, for eksempel hvis den 

forsikrede sier seg opp uten gyldig grunn, ikke gjør en tilstrekkelig innsats for å finne 

arbeid, nekter arbeid anvist av arbeidsformidlingen eller gir uriktige eller ufullstendige 

opplysninger. Avbruddet kan vare i én til 60 dager, avhengig av hvor alvorlig 

overtredelsen er. 
 

Arbeidsløshetsforsikringen gir også ytelser ved delvis arbeidsløshet. Ytelser gis til 

personer som søker bare deltidsarbeid eller som har deltidsarbeid og prøver å skifte til 

heltidsarbeid eller å supplere med annet deltidsarbeid. Arbeidstakere som må gå ned i 

arbeidstid eller settes midlertidig ut av arbeid, har rett til godtgjørelse for redusert 

arbeidstid (Kurzarbeitsentschädigung/indemnité en cas de réduction de l'horaire de 

travail). Arbeidstakere i bransjer der arbeidet ofte må innstilles på grunn av været, 

har rett til godtgjørelse ved dårlig vær (Schlechtwetterentschädigung/indemnité en 

cas d'intempéries). 
 

Det er også mulig å få ytelser fra arbeidsløshetsforsikringen ved insolvens hos 

arbeidsgiveren samt tilskudd til arbeidsmarkedstiltak. 
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Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet? 

For å få arbeidsløshetsytelser må du registrere deg personlig og i god tid, dvs. senest 

den første dagen du vil søke arbeidsløshetsytelser fra. Registreringen skjer enten i den 

kommunen du bor i, eller ved det regionale arbeidsformidlingskontoret, avhengig av 

kanton. Arbeidsløse må overholde kontrollbestemmelsene og delta i rådgivning ved 

det aktuelle regionale arbeidsformidlingskontoret (ORP). Ytelser ved arbeidsløshet 

utbetales av det kontoret du selv velger når du registrerer deg ved 

arbeidsformidlingskontoret. Arbeidsløse må godta alt passende arbeid de blir tilbudt. 
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Kapittel XI: Garantert minsteinntekt 

Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Den sveitsiske forfatningen (paragraf 12) stadfester retten til å få bistand i vanskelige 

situasjoner: ”Den som befinner seg i en krisesituasjon, og som ikke er i stand til å 

forsørge seg selv, har rett til hjelp og de midler som er nødvendige for å leve et verdig 

liv.” 
 

I Sveits hører sosialhjelp inn under kantonenes ansvarsområde, med noen få unntak. 

Iverksettingen delegeres som regel til kommunene. Sosialhjelpen er dermed basert på 

26 forskjellige kantonale ordninger. Conférence suisse des institutions d'action sociale 

(CSIAS) – et organ som består av spesialister og representanter for kantonenes og 

kommunenes sosialtjenester – fastsetter imidlertid retningslinjer for 

sosialmyndighetene i kantoner og kommuner og private sosialinstitusjoner. De fleste 

kantonene følger disse retningslinjene. 
 

Det finnes dermed ikke noen overordnet, føderal ikke-avgiftsbasert ordning. Spesielle 

personkategorier kan imidlertid få sosialytelser i form av tilleggsytelser til den første 

søylen (Ergänzungsleistungen, EL/Prestations complémentaires, PC). Ytelsene under 

første søyle skal sammen med tilleggsytelser dekke de grunnleggende behovene til 

eldre, funksjonshemmede og etterlatte på en tilfredsstillende måte. 
 

Behovsprøvde tilleggsytelser kan gis til personer som mottar alders- eller 

etterlattepensjon fra alders- og etterlatteforsikringen (AHV-AVS) eller uførepensjon 

eller pleietillegg fra uføreforsikringen (IV-AI). Det er ikke krav om at mottakerne må 

være sveitsiske borgere, men de må være fast bosatt i Sveits. I tillegg må 

utenlandske statsborgere ha bodd i Sveits sammenhengende i ti år (fem år for 

flyktninger og statsløse) umiddelbart før den dagen de søker om tilleggsytelser. 

Hva dekkes? 

Det årlige beløpet for tilleggsytelser tilsvarer det beløpet med hvilket de godkjente 

utgiftene overstiger den gjeldende inntekten. Med godkjente utgifter menes det 

beløpet som dekker de grunnleggende behovene, husleie og tilknyttede utgifter (opp 

til et maksimumsbeløp), yrkesrelaterte utgifter, utgifter til vedlikehold av bolig og 

boliglånsrente, trygdeavgifter (for den obligatoriske helseforsikringen: et fastsatt 

beløp som tilsvarer den gjennomsnittlige premien i kantonen) og underholdsbidrag i 

henhold til familielovgivningen. 
 

De godkjente utgiftene som inngår i beregningen av tilleggsytelser, omfatter et beløp 

som dekker de grunnleggende behovene, og som varierer etter 

familiesammensetningen: 

 

 CHF 19 050 (EUR 15 858) per år for enslige 

 CHF 28 575 (EUR 23 787) per år for par og registrerte partnere 

 CHF 9945 (EUR 8279) per år for hvert av de to første barna 

 CHF 6630 (EUR 5519) per år for det tredje og for det fjerde barnet 

 CHF 3315 (EUR 2760) per år for det femte barnet og hvert ytterligere barn 
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Det årlige beløpet for tilleggsytelser beregnes som en differensialytelse (dvs. utgifter 

minus inntekter). Ytelsene utbetales så lenge vilkårene er oppfylt. 
 

Ifølge CSIAS’ normer for kantonal sosialhjelp omfatter dekningen av grunnleggende 

behov et fast beløp til livsopphold, bolig og grunnleggende medisinske utgifter. 

Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

De kantonale kompensasjonsfondene bestemmer hvem som har rett til tilleggsytelser, 

og revurderer regelmessig (minst hvert fjerde år) søkerens økonomiske situasjon 

(dvs. gjeldende inntekt og godkjente utgifter). 

 

Hvis personer mottar tilleggsytelser uten å ha rett på dem (svindel, brudd på 

informasjonsplikten), må ytelsene betales tilbake av mottakeren eller dennes 

representant eller arvinger. Kravet om tilbakebetaling kan frafalles hvis det kan 

godtgjøres at personen handlet i god tro, og hvis tilbakebetalingen ville sette personen 

i en vanskelig situasjon. 
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Kapittel XII: Langtidspleie 

Når har du rett til langtidspleie? 

Det er ikke noen egen ordning for langtidspleie i Sveits. Flere grener av 

trygdesystemet tilbyr ytelser. 

 

Helsetjenester dekkes av den obligatoriske helseforsikringen, ulykkesforsikringen og 

uføreforsikringen (medisinske tiltak innen IV-AI). 

 

Det er dessuten mulig å få et pleietillegg under den grunnleggende pensjonsordningen 

(alders- og etterlatteforsikringen (AHV-AVS) og uføreforsikringen (IV-AI)) og under 

ulykkesforsikringen. Pleietillegget gis til personer som på grunn av helseproblemer har 

varig behov for hjelp fra andre eller tilsyn for å klare dagliglivet (f.eks. å reise seg, 

sette seg, legge seg, spise, kle på seg og av seg, vaske seg, gå på toalettet og 

forflytte seg). 

 

Det er tre grader av funksjonsbegrensning: 

 

 Alvorlig funksjonsbegrensning: Den forsikrede har behov for regelmessig og 

omfattende hjelp til å utføre alle vanlige oppgaver i hverdagen og krever varig pleie 

eller tilsyn. 

 Moderat funksjonsbegrensning: Den forsikrede har behov for regelmessig og 

omfattende hjelp til å utføre de fleste vanlige oppgaver i hverdagen, eller trenger 

regelmessig og omfattende hjelp til å utføre minst to vanlige oppgaver i hverdagen 

og har dessuten behov for varig tilsyn. 

 Lett funksjonsbegrensning: Den forsikrede trenger regelmessig og omfattende hjelp 

til å utføre minst to vanlige oppgaver i hverdagen, eller har behov for varig tilsyn, 

eller trenger spesielt krevende og permanent pleie på grunn av sin 

funksjonshemming, eller har behov for omfattende og regelmessig hjelp til å knytte 

sosial kontakt med andre på grunn av alvorlige syns- eller hørselsskader eller 

fysiske funksjonshemminger. 

 

Det kan også bli gitt et tillegg til personlig assistanse i henhold til standard 

pensjonsordning (AHV-AVS/IV-AI). Formålet med tillegget til personlig assistanse er at 

trygdeberettiget skal kunne leve selvstendig. Personen som mottar tillegg til personlig 

assistanse, og som bor eller ønsker å bo på et eget sted, har rett til tillegg til personlig 

assistanse. Tillegget vil gjøre det mulig for vedkommende å ansette en person 

(hjelper) som kan gi assistansen som er nødvendig. En person som mottar et tillegg til 

personlig assistanse under AI frem til pensjonsalder, vil fortsatt ha rett til dette – opp 

til beløpet som er mottatt frem til da. 
 

 

Spesielle utgifter kan refunderes gjennom ordningen med tilleggsytelser, som gir 

behovsprøvde ytelser til eldre, funksjonshemmede og etterlatte. 
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Hva dekkes? 

Naturalytelser 

Behandling i pasientens hjem, på poliklinikk eller på sykehus inngår i 

helseforsikringsordningen og i uføre- og ulykkesforsikringen. 

Kontantytelser 

Pleietillegget avhenger av graden av funksjonsbegrensning. Under 

uføreforsikringsordningen utgjør det månedlige beløpet: 
 

 CHF 464 (EUR 386) for lett funksjonsbegrensning 

 CHF 1160 (EUR 966) for moderat funksjonsbegrensning 

 CHF 1856 (EUR 1545) for alvorlig funksjonsbegrensning 

 

Hvis den forsikrede pleies på en institusjon, vil pleietillegget være på 25 % av disse 

beløpene. 
Mindreårige som trenger intensiv pleie og som ikke bor på institusjon, har rett til et 

utvidet pleietillegg. Beløpet avhenger av hvor intensiv pleie det er behov for. 
 

Under alders- og etterlatteforsikringen utgjør det månedlige pleietillegget CHF 232 

(EUR 193) for lett funksjonsbegrensning, CHF 580 (EUR 483) for moderat 

funksjonsbegrensning og CHF 928 (EUR 773) for alvorlig funksjonsbegrensning. 

 

Under ulykkesforsikringen utgjør det månedlige pleietillegget: 

 CHF 692 (EUR 576) for lett funksjonsbegrensning 

 CHF 1384 (EUR 1152) for moderat funksjonsbegrensning 

 CHF 2 076 (EUR 1 728) for alvorlig funksjonsbegrensning 

 

I prinsippet er tillegget til personlig assistanse CHF 32,50 (EUR 27) per time. Hvis 

hjelperen må ha særlige kvalifikasjoner på grunn av pleietrengendes 

funksjonshemming, er beløpet for tillegg til personlig assistanse CHF 48,75 (EUR 41) 

per time. For hjelp om natten gjelder egne satser (maks. CHF 86,70 (EUR 72) per 

natt). 

 

Spesielle utgifter til hjelp, pleie og assistanse under ordningen med tilleggsytelser i 

første søyle kan refunderes opp til et visst beløp. Kantonene bestemmer hvilke utgifter 

som skal refunderes. 

Hvordan får du tilgang til langtidspleie? 

Den ansvarlige legen vurderer behovet for helsetjenester. Graden av 

funksjonsbegrensning fastsettes av IV-AI-kontorene (for alders- og 

etterlatteforsikringens og uføreforsikringens vedkommende) og 

ulykkesforsikringsinstitusjonene (for ulykkesforsikringens vedkommende). 
 

Funksjonsbegrensningen blir regelmessig tatt opp til vurdering. 
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Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder 

 

Nærmere informasjon om vilkår og individuelle trygdeytelser i Sveits får du fra de 

offentlige organene som forvalter trygdeordningen. 

 

Når det gjelder trygdesaker som vedrører mer enn ett EU-land, kan du søke etter de 

relevante institusjonene i institusjonsoversikten til Europakommisjonen, som finnes på 

følgende adresse: http://ec.europa.eu/social-security-directory 
 

Spørsmål om hvordan ytelsene påvirkes hvis man er forsikret i to eller flere 

medlemsstater, bør rettes til: 

 

Det føderale folkehelsekontoret 

Bundesamt für Gesundheit 

Office Fédéral de la Santé Publique 

3003 Bern 

Tlf.: +41 (0)31 322 21 11 
Faks: +41 (0)31 322 95 07 
http://www.bag.admin.ch  

 

Det statlige sekretariatet for økonomiske saker 

Staatssekretariat für Wirtschaft 

Secrétariat d'État à l'Économie 

Effingerstrasse 31 

3003 Bern 

Tlf.: +41 (0)31 322 56 56 
Faks: +41 (0)31 322 27 49 

http://www.seco.admin.ch 

 

Det føderale trygdekontoret 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Office Fédéral des Assurances Sociales 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Tlf.: +41 (0)31 322 90 11 
Faks: +41 (0)31 322 78 80 

http://www.bsv.admin.ch  

 

Kontaktorganer 

 

1. Sykdom og svangerskap/fødsel/adopsjon 

Felles institusjon i henhold til den føderale helseforsikringsloven 

Gemeinsame Einrichtung KVG 

Institution commune LAMal 

Gibelinstrasse 25 

4503 Solothurn 

Tlf.: +41 (0)32 625 30 30 
Faks: +41 (0)32 625 30 90  
E-post: info@kvg.org 

http://www.kvg.org  

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.bag.admin.ch/
http://www.seco.admin.ch/
http://www.bsv.admin.ch/
mailto:info@kvg.org?subject=Kontakt%20über%20www.kvg.org
http://www.kvg.org/
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2. Alder, etterlatte og uførhet 

- 1. søyle 

Det sveitsiske kompensasjonsfondet 

Die Schweizerische Ausgleichskasse 

Caisse suisse de compensation 

Avenue Edmond-Vaucher 18 

Case postale 3100 

1211 Genève 2 

Tlf.: +41 (0)22 795 91 11 
Faks: +41 (0)22 795 97 05 
http://www.zas.admin.ch  

 

- 2. søyle 

Garantifond iht. loven om tjenestepensjon  
Sicherheitsfonds BVG 

Fonds de garantie LPP 

Eigerplatz 2 

Case postale 1023 

3000 Bern 14 

Tlf.: +41 (0)31 380 79 71 
Faks: +41 (0)31 380 79 76 
E-Mail: info@sfbvg.ch 

http://www.sfbvg.ch  

 

3. Ulykker og yrkessykdommer 

Det nasjonale sveitsiske ulykkesforsikringsfondet 

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

Fluhmattstrasse 1 

6002 Lucerne 

Tlf.: +41 (0)41 419 51 11 
Faks: +41 (0)41 419 58 28 
http://www.suva.ch  

 

4. Familieytelser 

Det føderale trygdekontoret 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Office Fédéral des Assurances Sociales 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Tlf.: +41 (0)31 322 90 11 
Faks: +41 (0)31 322 78 80 

http://www.bsv.admin.ch  

 

5. Arbeidsløshetsforsikring 

Det statlige sekretariatet for økonomiske saker 

Staatssekretariat für Wirtschaft 

Secrétariat d'État à l'Économie 

Effingerstrasse 31 

3003 Bern 

Tlf.: +41 (0)31 322 56 56 
Faks: +41 (0)31 322 27 49 

http://www.seco.admin.ch 

http://www.zas.admin.ch/
mailto:info@sfbvg.ch
http://www.sfbvg.ch/
http://www.suva.ch/
http://www.bsv.admin.ch/
http://www.seco.admin.ch/

