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Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete 

med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social 

trygghet inom EU (Missoc).  

 

Ytterligare information om nätverket Missoc finns på Internet: 

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

 

Vägledningen ger en allmän beskrivning av socialförsäkringssystemen i respektive 

länder. Ytterligare information kan hämtas från andra publikationer från Missoc, som 

samtliga nås genom nämnda länk. Du kan även kontakta de behöriga myndigheter 

och institutioner som förtecknas i bilaga till vägledningen. 

 

Varken Europeiska kommissionen eller någon annan person som företräder 

kommissionen kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används. 
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Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering 

Inledning 

De irländska sociala förmånerna kan indelas i följande tre typer:  

 Avgiftsfinansierade förmåner (socialförsäkring) som utbetalas på grundval av 

inbetalade avgifter (Pay-Related Social Insurance – PRSI). För varje förmån krävs 

ett visst antal inbetalade PRSI-avgifter.  

 Icke avgiftsfinansierade förmåner som är behovsprövade (socialbidrag). Icke 

avgiftsfinansierade förmåner är avsedda för dem som inte är berättigade till 

socialförsäkringsförmåner.  

 Ett begränsat antal allmänna förmåner, som till exempel förmåner till barn (Child 

Benefit) och färdbidrag (Free Travel), som varken grundas på inbetalade avgifter 

eller behovsprövning. De allmänna bidragen är emellertid begränsade.  

 

Du måste uppfylla villkoren för att kunna ansöka om en social förmån. Förutom 

inbetalade PRSI-avgifter och behovsprövning kan även andra villkor gälla, beroende 

på vilken förmån det gäller. För att få arbetslöshetsersättning krävs till exempel att 

man är oförhindrad att ta ett arbete och att man är arbetssökande.  

 

Om du inte uppfyller villkoren för (vissa av) dessa försäkringar kan du ha rätt till de 

icke avgiftsfinansierade förmåner som existerar parallellt med praktiskt taget alla 

tillgängliga socialförsäkringssystem.  

 

I irländsk lagstiftning finns det inga särskilda socialförsäkringssystem för olika 

kategorier av arbetstagare. Arbetstagare och egenföretagare tillhör samma allmänna 

socialförsäkringssystem.  

 

Generellt sett är alla anställda och egenföretagare som har fyllt 16 år men inte 

uppnått pensionsåldern (66 år) försäkrade. Anställda som tjänar mindre än 38 euro i 

veckan (allt inräknat) eller som är äldre än 66 år omfattas endast av 

arbetsskadeförsäkring. Alla personer som är fast bosatta i Irland har rätt till vissa 

hälso- och sjukvårdstjänster. 

Hur anmäler man sig till socialförsäkringen? 

När du börjar arbeta i Irland ska du omedelbart kontakta det lokala 

socialförsäkringskontoret (Social Welfare Local Office) för att få ett 

socialförsäkringsnummer (Personal Public Service Number - PPS). Detta nummer ska 

alltid uppges när du kontaktar de offentliga serviceorganen, även när det gäller rätt till 

socialförsäkringsförmåner, sjukvårdsförmåner samt inkomstskatt. När du har fått ett 

PPSN-nummer, ska du även kontakta det lokala skattekontoret. 

 

Du bör se till att du är anmäld och förmedla ditt PPSN-nummer till arbetsgivaren, 

annars kanske dina PRSI-avgifter inte förs in korrekt. 

 

PPS-numret ska alltid anges vid ansökan om förmåner liksom vid all korrespondens 

med ministeriet för socialt skydd. Med hjälp av RRSN-numret kan arbetstagarnas 

uppgifter snabbt hämtas fram och utbetalningar göras utan dröjsmål. 
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Organisation av det sociala skyddet 

Ministeriet för socialt skydd har huvudkontor i Buncrana, Carrick-on-Shannon, Dublin, 

Dundalk, Letterkenny, Longford, Roscommon, Sligo och Waterford. Närmare 

125 lokalkontor tillhandahåller tjänster på lokal nivå. De är uppdelade i tre regioner. 

 

Social Welfare Appeals Office är ett fristående kontor som avgör överklaganden av 

beslut om socialförsäkringsförmåner och om frågor om förvärvsarbetets 

försäkringsbarhet. 

 

Ministeriet för hälsovård (Department of Health) har ansvar för att ta fram och 

utvärdera strategiska riktlinjer för hälso- och sjukvård, resursfrågor, resultatmätning 

och förvaltning av systemet som helhet. Ministeriet deltar för närvarande i ett 

program för organisationsförändring och reform av landets hälso- och sjukvård. 

Hälsovårdsstyrelsen (Health Service Executive, HSE) har enligt lagen om hälso- och 

sjukvård (Health Act) från 2004 ansvar för förvaltningen av hälso- och sjukvård och 

personlig socialvård. 

 

HSE är den största irländska statliga organisationen och tillhandahåller tusentals olika 

tjänster på sjukhus och i samhällen över hela landet. När den inrättades var det 

början på den största förändring som någonsin har genomförts inom Irlands offentliga 

förvaltning. Alla HSE:s tjänster faller inom ramen för fyra administrativa områden 

(Administrative Areas) – Dublin Mid-Leinster, Dublin North-East, West och South. De 

lokala tjänsterna omfattar primärvård, omsorg och personlig socialvård samt sjukhus 

och tjänster för fortsatt vård. Dessa tjänster tillhandahålls i huvudsak genom 32 lokala 

hälso- och sjukvårdskontor (Local Health Offices). 

Finansiering 

Arbetstagarnas och arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter betalas in till 

socialförsäkringsfonden (Social Insurance Fund) som också får anslag av staten. 

Socialförsäkringssystemen finansieras av denna kassa, som förvaltas av ministeriet för 

socialt skydd. De icke avgiftsfinansierade bidragen och förmånerna till barn (Child 

Benefit) finansieras däremot genom skattemedel.  

 

Naturaförmånerna finansieras huvudsakligen genom skattemedel. De förvaltas av 

hälsovårdsstyrelsen (Health Service Executive – HSE) via de regionala kontoren under 

allmänt överinseende av hälsodepartementet (Department of Health).  

 

Arbetsgivaren har det juridiska ansvaret för att betala in hela avgiftsbeloppet, men 

ska vid varje löneutbetalning dra av den anställdes del av avgiften. Det finns olika 

avgiftstaxor beroende på yrkesverksamhetens art. De betecknas avgiftsklasser 

(Contribution Classes).  

 

Anställda betalar vanligtvis även allmän socialförsäkringsavgift, som dras av samtidigt 

med PRSI-avgiften men är oberoende av denna avgift. Socialförsäkringsavgiften 

behöver inte betalas om  

 din årsinkomst är lägre än 10 036 euro,  

 du uppbär socialförsäkringsförmåner,  

 
Totala socialförsäkringstaxor (med undantag av avgifter för naturaförmåner vid 

sjukdom och föräldraskap): 
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 Arbetstagare: 4,0 %. En del av veckoinkomsten (127 euro) räknas inte med när 

försäkringsbeloppet fastställs. Arbetstagare med en inkomst på upp till 352 euro per 

vecka behöver inte betala någon avgift. Årligt tak: € 75,036. 

 Arbetsgivare: 8,5 % (inklusive 0,7 % avgift till nationella yrkesutbildningsfonden) 

på inkomster upp till 356 euro per vecka. 10,75 % (inklusive 0,7 % avgift till 

nationella utbildningsfonden) på alla inkomster över 356 euro per vecka. 
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Kapitel II: Hälso- och sjukvård 

Rätt till hälso- och sjukvård 

Det är i regel hemvist och inkomster som bestämmer vilken rätt man har till 

vårdförmåner. Personer, oavsett nationalitet, som sjukvårdsstyrelsen (HSE) upptagit 

som fast bosatta i Irland är antingen fullt berättigade till förmåner (kategori 1, dvs. 

personer som har sjukvårdskort) eller partiellt berättigade till förmåner (kategori 2).  

 

Rätten till sjukvårdskort beror framför allt på inkomsterna. Sjukvårdskort kan också 

utfärdas till personer med orimligt stora svårigheter (undue hardship), även om 

inkomsttröskeln överskrids. När den som ansöker om sjukvårdskort är äldre än 70 år 

tillämpas särskilda inkomsttrösklar. 

 

Alla andra personer som är fast bosatta i Irland är partiellt berättigade till 

vårdförmåner.  

 

Information om sjukvårdskort finns på webbplatsen http://www.hse.ie. 

Omfattning 

Alla personer som är stadigvarande bosatta i Irland har rätt till fri 

 sjukhusvård för barn som lider av vissa långvariga sjukdomar, 

 läkemedel för personer med vissa typer av funktionshinder, 

 sjukhusvård, diagnostisering och förebyggande vård vid smittsamma sjukdomar. 

Kategori 1 – Personer som är fullt berättigade till vårdförmåner: Innehavare 

av sjukvårdskort.  

Kategori 1 omfattar personer som enligt hälsovårdsstyrelsen inte har möjlighet att 

själva bekosta allmän läkarvård för sig och sin familj. De som ingår i denna kategori 

brukar kallas ”innehavare av sjukvårdskort”, eftersom sjukvårdskort utfärdas till dem 

för att visa att de har rätt till sjukvårdsförmåner. Det finns riktlinjer beträffande 

inkomsten för att fastställa vem som har rätt till denna förmån. 

 

Innehavare av sjukvårdskort har rätt till följande förmåner:  

 Vård hos allmänläkare; sjukhusvård på allmänna sjukhus.  

 Specialistvård inom öppenvården.  

 Viss tandvård samt syn- och hörselvård och proteser.  

 Receptbelagda läkemedel, medicinska och kirurgiska hjälpmedel och proteser.  

 Barn- och mödrahälsovård.  

 Kontantförmån vid barns födelse.  

 Kostnadsfri akutvård.  

 

Innehavare av sjukvårdskort är berättigade till en betydande mängd härledda 

förmåner: befrielse från inbetalning av sjukvårdsavgifter, avgiftsfria 

läkarundersökningar i gymnasiet, bidrag till skolböcker och gratis skolskjuts för vissa 

barn. 
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Kategori 2 – Personer som är partiellt berättigade till vårdförmåner  

De som inte är fullt berättigade till vårdförmåner har dock följande begränsade 

rättigheter:  

 Sjukhusvård på allmänna sjukhus mot en lagstadgad avgift.  

 Specialistvård (undantaget tandvård och de flesta rutinundersökningar inom syn- 

och hörselvård) inom öppenvården.  

 Barn- och mödrahälsovård, inbegripet läkarvård under graviditeten, samt för mor 

och barn upp till sex veckor efter förlossningen. 

 Återbetalning av läkemedelskostnader över en viss gräns (132 euro per månad 

2012). 

 Läkemedel för behandling av vissa sjukdomar som klassificerats som långvariga 

sjukdomar (Long-Term Illness Scheme). 

 

Personer vars inkomster ligger ovanför tröskeln för sjukvårdskortet kan beroende på 

inkomst få kostnadsfri vård hos allmänläkare med hjälp av ett besökskort (Visit Card). 

 

Tandvård och de flesta rutinundersökningar inom syn- och hörselvård inom 

öppenvården ingår inte, men barn som remitteras från en barnklinik eller på grundval 

av en skolläkarundersökning åtnjuter dessa förmåner. Barn- och mödravård 

tillhandahålls under graviditeten och i upp till sex veckor efter förlossningen. Akutvård 

ska betalas, om inte patienten har remitterats av sin läkare. 

Tillgång till hälso- och sjukvård 

Personer som är fullt berättigade till vårdförmåner ska välja allmänläkare som har 

avtal med HSE inom ramen för den allmänna vården (GMS). 

 

Personer som är partiellt berättigade till vårdförmåner och besöker privatpraktiserande 

läkare väljer sin egen allmänläkare. Personer som är partiellt berättigade till 

vårdförmåner och har ett besökskort till allmänläkare väljer allmänläkare från en 

förteckning över läkare som är anslutna till HSE inom ramen för den allmänna vården. 

 

Allmänläkaren remitterar till specialist. 
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Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom 

Rätt till kontantförmåner vid sjukdom 

Sjukersättning utbetalas veckovis till försäkrade personer under perioder då de är 

arbetsoförmögna. Den kan ersättas av arbetsskadeersättning om arbetsoförmågan 

beror på olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. 

 

För att ha rätt till sjukersättning ska du  

 vara arbetsoförmögen,  

 uppfylla avgiftsvillkoren: 

 104 veckors avgifter inbetalda sedan inträdet i arbetslivet, och 

 39 veckors avgifter inbetalda eller tillgodoräknade under det berörda 

avgiftsåret, av vilka minst 13 ska vara inbetalda under det året eller andra 

avgiftsår, eller 

 26 veckors avgifter inbetalda under vart och ett av de två avgiftsår som 

föregick förmånsåret. 

Omfattning 

Sjukersättningen uppgår till 188 euro per vecka. Familjetillägg betalas ut för 

berättigade vuxna familjemedlemmar och barn till ett belopp av 124,80 euro 

respektive 29,80 euro per vecka. 

 

Sjukersättning utbetalas normalt från och med den fjärde sjukdagen. Du har rätt till 

denna förmån under den tid då arbetsoförmågan består upp till högst två år, förutsatt 

att du har betalat in PRSI-avgifter i minst 260 veckor. I annat fall upphör rätten till 

sjukersättning efter 52 veckor.  

Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom 

Ansökan om sjukersättning ska lämnas in inom sju dagar efter det att du blivit sjuk. 

Ett läkarintyg om arbetsoförmåga ska skickas till ministeriet för socialt skydd. Ett 

sådant intyg ska normalt skickas in varje vecka under sjukskrivningsperioden.  

 

Sjukersättningen och eventuellt tillägg för familjemedlemmar betalas ut veckovis 

genom elektronisk överföring till ett bankkonto eller med check som skickas per post. 

 

 



 
Sysselsättning, socialpolitik och inkludering 

 Dina socialförsäkringssrättigheter i Irland 

Juli 2012  10 

 

Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap 

Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap 

Naturaförmåner 

Alla kvinnor bosatta i Irland har rätt till naturaförmåner i samband med graviditet och 

förlossning. 

Föräldraförmåner  

Föräldraförmåner kan betalas ut till förvärvsarbetande kvinnor som omedelbart före 

den första dagen av föräldraledigheten omfattas av det skydd som ges av lagen om 

skydd för arbetstagare i samband med föräldraskap (Maternity Protection of 

Employees Act, 1994). För att ha rätt till moderskapsförmåner ska du  

 ha betalat in PRSI-avgifter i minst 39 veckor under den tolvmånadersperiod som 

föregick den dag då föräldraledigheten börjar, eller  

 ha betalat in PRSI-avgifter för minst 39 veckor sedan inträdet i arbetslivet och 

betalat in PRSI-avgifter eller fått dem tillgodoräknade för minst 39 veckor under det 

aktuella inkomståret eller under det efterföljande året, eller  

 ha betalat in PRSI-avgifter för minst 26 veckor under det aktuella inkomståret och 

PRSI-avgifter för minst 26 veckor under det inkomstår som föregick det aktuella 

inkomståret.  

 

Kvinnliga egenföretagare måste ha betalat in minst 52 veckors avgifter under det 

senaste eller näst senaste fullständiga inkomståret före förmånsåret då ansökan 

lämnas in. 

Adoptionsförmåner  

Adoptionsersättning utbetalas till personer som adopterar ett barn. Villkor, belopp och 

betalningsformer liknar dem som gäller för föräldraförmåner. 

Omfattning 

Naturaförmåner 

Vård före och efter förlossningen samt sjukhusvård för barn under sex veckor är gratis. 

Se även avsnittet om hälsovård. 

Föräldraskapsförmån 

Föräldraförmåner betalas ut i 26 veckor. Minst två veckor måste tas ut före beräknad 

nedkomst och fyra veckor efter denna dag. 

 

Det utbetalade beloppet uppgår till 80 % av lönen under det aktuella inkomståret, 

men får inte överstiga respektive understiga ett visst belopp per vecka, eller 

sjukersättningens belopp med höjningen för berättigade vuxna familjemedlemmar och 

barn som personen skulle ha rätt till vid sjukskrivning, beroende på vilket belopp som 

är högst. 
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Datum för föräldraledighetens början avgör vilket inkomstår som ska gälla. 

Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap 

Föräldraförmån 

Ansökan om föräldraförmån ska göras minst sex veckor före den dag man har valt för 

att inleda föräldraledigheten (tolv veckor för egenföretagare). Ansökningsblanketter 

finns på det lokala socialförsäkringskontoret (Social Welfare Local Office). Den ska 

fyllas i av din läkare och arbetsgivare och lämnas in till ministeriet för socialt skydd.  

 

Utbetalning sker veckovis genom överföring till ett bankkonto eller med en check som 

skickas per post.  
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Kapitel V: Förmåner vid invaliditet 

Rätt till förmåner vid invaliditet 

Invaliditetspension betalas ut varje vecka i stället för sjukersättning till försäkrade 

som har intyg på att arbetsoförmågan är bestående och som uppfyller avgiftsvillkoren.  

 

För att ha rätt till invaliditetspension ska du  

 ha betalat in PRSI-avgifter med rätt belopp i minst 260 veckor sedan du blev 

försäkrad, och  

 har betalat in PRSI-avgifter eller fått dem tillgodoräknade för minst 48 veckor under 

det aktuella avgiftsåret.  

 

Allmänt sett gäller att man ska ha fått sjukersättning i minst tolv månader för att ha 

rätt till invaliditetspension. Under vissa omständigheter kan man dock få denna 

förmån tidigare. 

Omfattning 

Invaliditetspensionen är ett schablonbelopp som beror på ålder. Det uppgår till 

193,50 euro per vecka för personer som inte har fyllt 65 år och 230,30 euro per vecka 

för personer som har fyllt 65 år. 

 

Tillägg betalas ut för berättigade vuxna och barn.  

 

På vissa villkor kan mottagaren även få bränslebidrag (Fuel Allowance), elbidrag 

(Electricity Allowance), tv-licens- (T.V. Licence) och telefonbidrag (Telephone Rental 

Allowance) och färdbidrag (Free Travel). Pensionärer som bor ensamma får ett bidrag 

för dem som lever ensamma, vilket uppgår till 7,70 euro per vecka. 

Tillgång till förmåner vid invaliditet 

Utbetalning av invaliditetspension och eventuellt tillägg för berättigade vuxna och barn 

sker genom direkt elektronisk överföring till ett bankkonto om du bor i Irland. Om du 

bor på annat håll betalas den normalt ut månadsvis i lokal valuta genom elektronisk 

överföring. 
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Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner 

Rätt till åldersförmåner 

Med vissa undantag är alla anställda och lärlingar som har fyllt 16 år obligatoriskt 

försäkrade. Liknande bestämmelser gäller egenföretagare. 

Statlig pension (övergång) 

Grundpension betalas ut till personer som har fyllt 65 eller 66 år, som blivit 

pensionerade efter att ha arbetat heltid och som uppfyller kraven enligt PRSI-reglerna. 

 

Personer som är mellan 65 och 66 år uppfyller i regel villkoret för rätt till pension, om 

deras inkomst som anställda inte överstiger 38 euro per vecka eller deras årsinkomst 

som egenföretagare inte överstiger 3 174,35 euro. 

 

Enligt PRSI-reglerna ska man  

 ha blivit försäkrad före 55 års ålder,  

 ha betalat in PRSI-avgifter i minst 520 veckor med rätt belopp,  

 avseende inbetalade eller tillgodoräknade PRSI-avgifter ha ett årsgenomsnitt på 

minst 24 veckor från 1953 eller inträdet i arbetslivet.  

 Statlig pension (Transition) kommer inte längre att betalas ut fr.o.m. 1 januari 2014. 

Statlig pension (avgiftsfinansierad) 

Avgiftsfinansierad ålderspension betalas ut från uppnådd pensionsålder (66 år) till 

personer som uppfyller PRSI-avgiftsvillkoren. Åldern för berättigande kommer att 

höjas till 67 år 2012 och till 68 år 2028. Pensionen kan betalas ut även till personer 

som fortsätter att arbeta. Den kan däremot inte betalas ut jämte ovannämnda 

avgångspension. 

 

Ansökan ska göras på en blankett som finns att få på socialförsäkringskontor eller 

postkontor, senast tre månader innan man uppnår pensionsåldern. 

 

Enligt avgiftsvillkoren ska du 

 ha blivit försäkrad före 56 års ålder, 

 ha betalat in PRSI-avgifter i minst 520 veckor med rätt belopp,  

 ha ett årsgenomsnitt på minst tio veckor för inbetalade och/eller tillgodoräknade 

PRSI-avgifter till full taxa från 1953 (eller från inträdet i arbetslivet) fram till slutet 

av inkomståret före det år då du fyller 66 år, för att ha rätt till den lägsta 

avgiftsfinansierade ålderspensionen. 

 

Eventuell invaliditetspension betalas automatiskt genom den avgiftsfinansierade 

ålderspensionen från 66 års ålder. 

 

Om man stannat hemma för vård av barn yngre än tolv år eller en sjuk person, kan 

högst 20 år av vårdtiden beaktas vid beräkning av årsgenomsnittet för inbetalade 

PRSI-avgifter. 
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Icke avgiftsfinansierad ålderspension 

Personer som har fyllt 66 år och inte uppfyller villkoren för avgiftsfinansierad pension 

kan vara berättigade till icke avgiftsfinansierad pension på villkor av stadigvarande 

hemvist1 och behovsprövning. 

Omfattning 

Grundpensionen (övergång) uppgår till högst 230,30 euro per vecka. Om det 

genomsnittliga antalet avgiftsinbetalningar per år är fler än 24 men färre än 49 veckor 

betalas en lägre pension ut.  

 

Även den avgiftsfinansierade pensionen uppgår till högst 230,30 euro per vecka. Om 

det genomsnittliga antalet avgiftsinbetalningar per år är fler än tio men färre än 

48 veckor betalas en lägre pension ut. 

 

Tillägg betalas ut för vuxna familjemedlemmar och barn.  

 

Ett extra bidrag på 7,70 euro i veckan betalas ut när pensionären lever ensam. 

Tillgång till åldersförmåner 

Statlig pension (övergång) 

Ansökan ska göras senast tre månader innan man fyller 65 år eller senast tre månader 

innan man slutar arbeta, om detta sker efter det att man fyllt 65 år. 

Ansökningsblankett finns att få på alla lokala socialförsäkringskontor och postkontor. 

 

Pensionen och eventuellt tillägg för familjemedlemmar utbetalas genom elektronisk 

överföring av medel (electronic fund transfer, EFT) till ett bankkonto eller genom 

elektronisk informationsöverföring (electronic information transfer, EIT). Vid EIT-

betalning används ett kort med magnetremsa på utvalt postkontor. 

Statlig pension (avgiftsfinansierad) 

Ansökan om avgiftsfinansierad ålderspension ska göras på en blankett som finns att få 

på socialförsäkringskontor eller postkontor, senast tre månader innan man uppnår 

pensionsåldern. 

 

Pensionen och eventuellt tillägg för familjemedlemmar utbetalas genom elektronisk 

överföring av medel till ett bankkonto eller genom elektronisk informationsöverföring 

(EIT). Vid EIT-betalning används ett kort med magnetremsa på utvalt postkontor. 

                                           
1 Stadigvarande hemvist betyder att du måste lägga fram bevis på att du är fast bosatt i Irland 
eller åtminstone inom den gemensamma resezonen (Common Travel Area) för Förenade 
kungariket, öarna i Engelska kanalen och Man sedan en lång kontinuerlig period. 
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Kapitel VII: Efterlevandeförmåner 

Rätt till efterlevandeförmåner 

Avgiftsfinansierad efterlevandepension 

Med vissa undantag är alla anställda och lärlingar som har fyllt 16 år samt 

egenföretagare obligatoriskt försäkrade för dessa förmåner. 

 

Efterlevande eller frånskild maka/make som inte är omgift och inte är sammanboende 

med någon har rätt till förmånen. Efterlevande partner eller sammanboende har inte 

rätt till förmånen. 

 

Avgiftsfinansierad efterlevandepension betalas ut till änka, änkling eller efterlevande 

registrerad partner oavsett ålder, om denne eller den avlidna uppfyller 

avgiftsvillkoren. Enligt avgiftsvillkoren ska man  

 ha betalat in PRSI-avgifter för minst 156 veckor före dödsfallet eller uppnådd 

pensionsålder,  

 ha betalat in eller fått tillgodoräknat PRSI-avgifter i genomsnitt minst 39 veckor 

under de senaste tre eller fem inkomståren (beroende på vad som är mest 

fördelaktigt för att det årliga genomsnittet ska uppnås) innan makan/maken avled 

eller uppnådde pensionsåldern,  

 för att ha rätt till en minimipension, ha betalat in eller fått tillgodoräknat PRSI-

avgifter i genomsnitt minst 24 veckor per år räknat från inträdet i arbetslivet till 

slutet av det hela inkomstår som föregick det år då makan/maken avled eller 

uppnådde pensionsåldern, eller för att man ska ha rätt till maximal pension, i 

genomsnitt minst 48 veckor per år.  

Dödsfallsersättning 

 

Begravningshjälp betalas ut vid dödsfall som berör 

 en försäkrad person, 

 en försäkrad persons maka/make, 

 en försäkrad persons änka, änkling eller efterlevande registrerade partner, 

 en försäkrad persons barn (under 18 år), 

 en vuxen som uppfyller villkoren för inbetalade PRSI-avgifter, inbegripet personer 

som eventuellt uppfyller avgiftsvillkoren men får en annan socialförsäkringsförmån, 

t.ex. vårdbidrag, 

 ett barn som uppfyller kraven, 

 ett föräldralöst barn eller en person som har rätt till avgiftsfinansierat bidrag för 

vårdnadshavare. 

 

Då en vuxen person har avlidit kan begravningshjälp utbetalas på grundval av den 

avlidna personens eller den efterlevande makens/makans inbetalade PRSI-avgifter. Då 

ett barn har avlidit utbetalas begravningshjälp om någon av föräldrarna eller barnets 

vårdnadshavare uppfyller avgiftsvillkoren. 

 

Begravningshjälpen uppgår till 850 euro. 
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Utbetalning av förmåner och pensioner efter dödsfall 

Om en person som fick förmåner veckovis avlider kan utbetalningarna fortsätta på 

vissa villkor under en period av sex veckor efter dödsfallet. Denna möjlighet finns 

också när en person som får vårdbidrag för familjemedlemmar och uppfyller kraven 

avlider. Om veckoförmånerna vidare skulle omfatta ett tillägg för en vuxen person 

som uppfyller avgiftskraven, som dock inte utbetalas eftersom den avlidna personens 

maka/make redan får förmåner personligen, kan utbetalningarna fortsätta utbetalas 

till den efterlevande makan/maken i sex veckor efter dödsfallet. 

Förmåner vid dödsfall kan betalas ut i sex veckor efter dödsfallet om den avlidne hade 

 familjebidrag för ensamstående föräldrar, när det finns ett barn som uppfyller 

kraven, vilket ska utbetalas till detta barn, och 

 vårdförmån och vårdersättning till familjemedlemmar när den vårdade personen 

inte var maka/make till vårdgivaren. 

Omfattning 

Avgiftsfinansierad efterlevandepension 

Avgiftsfinansierad efterlevandepension utbetalas så länge mottagaren inte gift om sig 

eller sammanbor med en ny partner. 

 

Pensionens storlek varierar beroende på den efterlevande och frånskilda 

makan/makens ålder: 

 Under 66 år: 193,50 euro per vecka. 

 Över 66 år:  230,30 euro per vecka. 

 

Ett extra bidrag på 7,70 euro i veckan betalas ut när den efterlevande lever ensam. 

 

Ett extra belopp på 29,80 euro per vecka betalas ut för varje berättigat barn under 

18 år (eller under 22 år om barnet studerar på heltid). Detta extra belopp kan 

kombineras med familjeförmåner. 

 

Efterlevande personer som inte uppfyller kraven för avgiftsfinansierad 

efterlevandepension kan vara berättigade till icke avgiftsfinansierad 

efterlevandepension, på villkor att de är fast bosatta i Irland och uppfyller kraven i en 

behovsprövning. 

Bidrag till vårdnadshavare 

Föräldralösa barn som har förlorat båda föräldrarna är berättigade till ett 

avgiftsfinansierat bidrag till vårdnadshavare på 161,00 euro per vecka om det 

föräldralösa barnet är under 18 år (eller under 22 år om barnet studerar på heltid) och 

26 veckors avgifter för försäkringsberättigat arbete betalades in av en förälder eller 

styvförälder. Föräldralösa barn som inte är berättigade till avgiftsfinansierat bidrag till 

vårdnadshavare kan få icke avgiftsfinansierat bidrag till vårdnadshavare, på villkor att 

de är fast bosatta i Irland och uppfyller kraven i en behovsprövning. 
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Andra förmåner 

Andra förmåner omfattar efterlevandeersättning på 6 000 euro som betalas ut en 

gång om den efterlevande har minst ett barn att försörja. 

Tillgång till efterlevandeförmåner 

Ansökan om efterlevandepension ska lämnas in inom tre månader efter dödsfallet, på 

en blankett som finns att få på det lokala socialförsäkringskontoret eller postkontoret. 

 

Pensionen och eventuellt tillägg för berättigade barn utbetalas genom elektronisk 

överföring av medel (electronic fund transfer, EFT) till ett bankkonto eller genom 

elektronisk informationsöverföring (electronic information transfer, EIT). Vid EIT-

betalning används ett kort med magnetremsa på utvalt postkontor. 

 

Ansökan om begravningshjälp ska lämnas in inom tolv månader efter dödsfallet, på en 

blankett som finns på det lokala socialförsäkringskontoret. Ytterligare information kan 

ges av ministeriet för socialt skydd. 
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Kapitel VIII: Förmåner vid arbetsskada 

Rätt till förmåner vid arbetsskada 

Anställda och vissa lärlingar är obligatoriskt försäkrade. Det går inte att teckna en 

frivillig försäkring. 

 

Förmåner vid olycksfall i arbetet utbetalas till försäkrade personer som skadats i 

arbetet eller drabbats av vissa yrkessjukdomar. Olyckor som inträffar vid resa mellan 

bostad och arbete omfattas av försäkringen. Försäkringen omfattar 

56 yrkessjukdomar. 

 

Det finns inga särskilda förmånsvillkor vid arbetsolycksfall. En viss period av 

riskexponering föreskrivs för vissa yrkessjukdomar (hörselskada, tuberkulos och 

dammlunga). 

 

Dessa förmåner kan utgöras av arbetsskadeförmån (Injury Benefit), invaliditetsförmån 

(Disablement Benefit), icke-anställbarhetstillägg (Incapacity Supplement), läkarvård 

(Medical Care) samt förmåner vid dödsfall (Death Benefits). 

Omfattning 

Arbetsskadeförmån  

Arbetsskadeförmån utbetalas så länge den försäkrade är arbetsoförmögen. Den 

betalas ut från och med den fjärde dagen av arbetsoförmåga, dock i högst 26 veckor 

räknat från den dag då olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen uppträdde. Om 

arbetsoförmågan varar längre än 26 veckor kan man ha rätt till sjukförmån.  

Invaliditetsförmån  

Invaliditetsförmån utbetalas till en försäkrad som på grund av olycksfall i arbetet eller 

yrkessjukdom skadats fysiskt eller psykiskt, även om arbetsoförmåga inte 

konstaterats. 

 

Ett icke-anställbarhetstillägg utges till en person som får invaliditetsförmån, är 

varaktigt arbetsoförmögen till följd av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom och inte 

har rätt till sjukförmån.  

Läkarvård 

Arbetsskadeförsäkringen täcker vissa kostnader för läkarvård utöver de kostnader 

som redan betalats av hälsovårdsstyrelsen eller inom ramen för tandvård, besök hos 

optiker eller ögonläkare m.m. (Treatment Benefit). 

Förmåner vid dödsfall  

Förmåner vid dödsfall kan betalas ut när en försäkrad avlider till följd av olycksfall i 

arbetet eller yrkessjukdom. Förmånerna kan också betalas ut till efterlevande som 

försörjts av en person som vid tidpunkten för dödsfallet fick invaliditetspension till 

minst 50 %, oavsett dödsorsaken. Dessa förmåner omfattar 
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 efterlevandepension, 

 barnpension, 

 pension till föräldrar som försörjts av den avlidne, 

 begravningshjälp. 

 

Tillgång till förmåner vid arbetsskada 

Arbetsgivaren ska informeras vid olycksfall i arbetet. Du måste skicka ett läkarintyg 

om arbetsoförmåga till ministeriet för socialt skydd på en särskild blankett som du får 

från de flesta läkare. Ett nytt intyg ska skickas in varje vecka så länge 

arbetsoförmågan består.  

 

Arbetsskadeförmån och eventuellt tillägg för familjemedlemmar utbetalas normalt från 

och med den fjärde sjukdagen. Utbetalning sker varje vecka med check som skickas 

per post eller genom elektronisk överföring. 

 

Ansökan om invaliditetsförmån ska göras inom tre månader, annars kan du gå miste 

om en del av förmånen. 

 

Om man har sökt läkarvård på grund av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom ska 

ministeriet för socialt skydd underrättas inom sex veckor. 

 

Ansökan om förmåner vid dödsfall ska göras på en blankett från ministeriet för socialt 

skydd inom tre månader efter dödsfallet. I annat fall kan de efterlevande gå miste om 

en del av ersättningen. 
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Kapitel IX: Familjeförmåner 

Rätt till familjeförmåner 

Familjeförmåner omfattar  

 förmåner till barn,  

 familjeinkomsttillägg,  

 bidrag till ensamstående föräldrar. 

 

För att få rätt till förmånerna kan det vara nödvändigt att uppfylla visa villkor (se 

nästa avsnitt). 

 

Ytterligare information om avgiftsfinansierat och icke avgiftsfinansierat bidrag till 

vårdnadshavare finns i avsnittet om efterlevande. Information om bidrag för vård i 

hemmet finns i avsnittet om långtidsvård.  

Omfattning 

Barnbidrag 

Förmåner till barn, vilka inte omfattas av krav på försäkring eller inkomst, beviljas för 

varje barn under 16 år eller under 17 år om barnet följer undervisning på heltid eller 

har funktionshinder. Förmånen till barn omfattas av kravet på stadigvarande hemvist. 

 

Förmånen betalas ut till barnets mor eller styvmor, men kan även betalas ut till fadern 

eller styvfadern om barnet bor hos och försörjs av denne. 

 

Förmånen till barn betalas ut månadsvis. Förmånens storlek beror på vilket barn i 

ordningen det är i familjen. 

 

Inkomsttillägg för familjer 

Inkomsttillägg för familjer är ett bidrag som inte är skattepliktigt och som betalas ut 

till familjer, även till ensamstående föräldrar, som har låg förvärvsinkomst. För att ha 

rätt till denna förmån ska du  

 vara fast anställd och arbeta minst 19 timmar per vecka eller minst 38 timmar per 

tvåveckorsperiod,  

 ha minst ett bidragsberättigat barn som bor stadigvarande hos och försörjs av dig,  

 ha en inkomst som inte överstiger en viss fastställd gräns.  

 

Med fast anställning avses anställning som förväntas vara i minst tre månader. 

Tillfällig anställning, till exempel som säsongarbete och arbetsmarknadsåtgärder 

räknas inte som fast anställning.  

 

Tilläggets storlek utgör 60 % av skillnaden mellan familjens inkomst (netto efter PRSI-

avgifter och inkomstskatt) och inkomstgränsen för familjer av denna storlek. 
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Bidrag till ensamstående föräldrar 

Bidrag till ensamstående föräldrar betalas ut till personer som ensamma tar hand om 

barn. Ansökan om detta bidrag kan göras  

 om ditt yngsta barn är tolv år eller yngre, 

 om du är ogift, änka/änkeman, maka/make till en person som sitter i fängelse, 

frånskild, eller  

 om äktenskapet har ogiltigförklarats och du inte längre bor med din f.d. 

maka/make.  

 

Du har rätt till denna förmån om du är huvudansvarig för omvårdnaden av minst 

ett barn och barnet bor hos dig, inte är sammanboende med en partner, har en 

förvärvsinkomst som inte övertiger 425 euro i veckan, uppfyller kraven vid en 

behovsprövning och uppfyller kravet på stadigvarande hemvist.  

Tillgång till familjeförmåner 

I allmänhet skickar du in ansökan om familjeförmåner till det lokala 

socialförsäkringskontoret. Förmåner till barn utbetalas månadsvis från den första 

dagen i månaden efter den månad då barnet föddes eller bosatte sig i Irland. Ansökan 

ska i regel göras av en av barnets föräldrar inom tre månader efter denna dag, på en 

blankett som finns att få på det lokala socialförsäkringskontoret.  
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Kapitel X: Arbetslöshet 

Rätt till arbetslöshetsförmåner 

Arbetslöshetsförmån utbetalas veckovis till försäkrade som är arbetslösa. För att ha 

rätt till arbetslöshetsförmån ska du  

 uppfylla avgiftsvillkoren,  

 vara arbetsför och obehindrad att ta ett arbete,  

 aktivt söka arbete,  

 vara äldre än 16 år och yngre än 66 år.  

 

Egenföretagare, statstjänstemän och offentliganställda som anställdes före april 1995 

och personer som tjänar mindre än 38 euro i veckan betalar inte in 

förmånsberättigande PRSI-avgifter. 

 

Arbetslöshetsunderstöd beviljas på i stort sett samma villkor. Behovsprövning och 

hemvist är dock ett krav. Dessutom krävs ingen kvalifikationstid. Den undre 

åldersgränsen är 18 år.  

 

Under vissa omständigheter kan man under en tid gå miste om rätten till 

arbetslöshetsförmån och arbetslöshetsunderstöd, till exempel om man blivit avskedad 

på grund av olämpligt uppförande eller vägrat ta ett erbjudet arbete. 

 

Nedsatta belopp används för att uppmuntra arbetssökande att delta i den nationella 

handlingsplanen för sysselsättning (NEAP, National Employment Action Plan) och 

andra aktiveringsåtgärder.  

Arbetslöshetsersättning 

De flesta försäkrade personerna omfattas av arbetslöshetsersättningar (Redundancy 

Payments) som förvaltas av ministeriet för socialt skydd. En försäkrad arbetstagare 

som blir uppsagd på grund av ekonomiska motiv har rätt till ett engångsbelopp, 

förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Engångsbeloppets storlek bestäms av 

anställningstiden hos den arbetsgivare som sade upp arbetstagaren samt av 

arbetstagarens ålder och lön vid tidpunkten för uppsägningen.  

 

En person anses i regel vara uppsagd på grund av övertalighet om han eller hon mist 

sitt arbete på grund av fullständig eller delvis nedläggning av arbetsplatsen, eller om 

arbetsgivarens behov av denna typ av arbetskraft och kvalifikationer har minskat.  

 

Rätten till arbetslöshetsersättning beror dock på hur länge man varit anställd hos 

samma arbetsgivare i Irland och inte på inbetalade avgifter. EU:s bestämmelser om 

sammanläggning av försäkringsperioder gäller inte arbetslöshetsersättningar.  

 

Om arbetslöshetsersättningen överstiger 50 000 euro kan arbetslöshetsförmånen dras 

in i upp till nio veckor. Denna regel gäller inte personer som har fyllt 55 år.  
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Omfattning 

Arbetslöshetsförmån och arbetslöshetsunderstöd betalas normalt ut från den fjärde 

arbetslöshetsdagen. Om du har ansökt om sjukförmåner eller arbetslöshetsförmån 

under de föregående 13 veckorna kan utbetalning ske från den första 

arbetslöshetsdagen. Om du uppbar arbetslöshetsförmån direkt innan du ansökte om 

arbetslöshetsunderstöd tillämpas ingen karenstid. 

 

Arbetslöshetsförmånen betalas i regel ut i 312 dagar, men i högst 234 dagar om du 

har betalat färre än 260 veckors avgifter sedan du blev försäkrad. Ersättningen kan 

dock betalas ut ända fram till pensionsåldern om personen även fortsättningsvis 

uppfyller villkoren. Arbetslöshetsunderstöd betalas ut under en begränsad period upp 

till 66 års ålder. 

 

Arbetslöshetsförmån och arbetslöshetsunderstöd är schablonbelopp som uppgår till 

188 euro i veckan. Arbetslöshetsunderstödet är lägre till förmånstagare som inte har 

fyllt 24 år. 

 

Tillägg betalas ut för berättigade vuxna familjemedlemmar eller barn. Du kan ha rätt 

till ytterligare tillägg, som tillägg inom ramen för systemet för tilläggsbidrag (dvs. 

tillägg för hyra och hypoteksränta [Rent and Mortgage Interest Supplements], bidrag 

till särskilda och akuta behov [Exceptional and Urgent Needs Payments]) och för dem 

som får arbetslöshetsunderstöd, bränslebidrag (Fuel Allowance). 

Tillgång till arbetslöshetsförmåner 

Ansökan om arbetslöshetsförmån ska lämnas in den första arbetslöshetsdagen. 

Ansökan inlämnas på det lokala socialförsäkringskontoret. Ansökan kan skickas per 

post om du bor mer än tio kilometer från kontoret. Eventuellt kan blanketter för 

inkomstdeklaration, till exempel blankett P60 (årlig deklaration) behöva uppvisas för 

att styrka att man har rätt till denna förmån.  

 

Arbetslöshetsförmånen betalas ut veckovis i efterskott med check eller genom 

postanvisning som kan lösas in på postkontor.  
 



 
Sysselsättning, socialpolitik och inkludering 

 Dina socialförsäkringssrättigheter i Irland 

Juli 2012  24 

 

Kapitel XI: Minimiresurser 

Rätt till förmåner som rör minimiresurser 

Personer som är bosatta i Irland och som inte har rätt till socialförsäkringsförmåner på 

grund av att de inte har betalat in tillräckligt med avgifter eller har blivit utförsäkrade, 

kan i stället ha rätt till icke-avgiftsfinansierade bidrag. 

 

Dessutom finns en rad icke avgiftsfinansierade system för oförutsedda utgifter för 

personer med begränsade ekonomiska möjligheter. Genom dessa system beviljas 

även differentiella kontantförmåner. Det tillämpas i större utsträckning i Irland än 

systemet med allmänna icke avgiftsfinansierade minimiförmåner. Dessa särskilda 

system är 

 arbetslöshetsunderstöd, 

 bidrag till funktionshindrade, för personer mellan 16 och 66 år, 

 pension för synskadade, som betalas ut till blinda och vissa personer med nedsatt 

synförmåga mellan 18 och 66 år, 

 bidrag till ensamstående föräldrar för ensamstående föräldrar, 

 jordbruksstöd: för jordbrukare med låg inkomst mellan 18 och 66 år, 

 icke avgiftsfinansierad efterlevandepension, 

 icke avgiftsfinansierad ålderspension. 

 

Du blir i allmänhet berättigad till dessa förmåner om dina tillgångar (samt 

makas/makes eller partners) ligger under en viss gräns. Viss inkomst och egendom 

räknas inte med vid behovsprövningen. 

 

Du ska också vara fast bosatt i Irland. Kravet på fast bosättning innebär att du, om du 

vill begära dessa förmåner, bör lägga fram bevis på att du är fast bosatt i Irland eller 

åtminstone inom den gemensamma resezonen (Common Travel Area) för Förenade 

kungariket, öarna i Engelska kanalen och Man sedan en lång kontinuerlig period.  

 

För att fatta beslut om att du är fast bosatt kommer departementet att ta hänsyn till  

 din huvudsakliga hemvist, 

 hur länge och kontinuerligt du har varit bosatt i Irland och andra delar av den 

gemensamma resezonen, 

 eventuell bortavaro från Irland och skälet till denna, 

 arbetets karaktär och mönster, 

 framtida planer på att bo i Irland. 

Inom systemet för tilläggsbidrag beviljas allmänna icke avgiftsfinansierade 

minimibidrag i form av differentiella kontantförmåner med fast belopp som ska täcka 

behoven för personer med otillräcklig inkomst 

Omfattning 

Det högsta beloppet för icke avgiftsfinansierade förmåner, inbegripet tillägg för 

maka/make eller partner samt barn, betalas ut när personen inte har några tillgångar. 
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När personen har tillgångar minskas det utbetalade beloppet med tillgångarnas 

storlek. 

 

Tillägg kan beviljas för bidrag till funktionshindrade, ålderspension och pension för 

synskadade, dvs. bidrag för dem som lever ensamma, färd- och elbidrag, tv-licens- 

och telefonbidrag. 

 

Alla system har obegränsad varaktighet så länge villkoren är uppfyllda. 

 

Det finns även bostads- och uppvärmningsbidrag: 

 Genom hyrestillägget ges kortvarigt stöd till berättigade personer som bor i privat 

hyresbostad, vilka inte har tillräckliga medel för att täcka sina bostadskostnader och 

inte heller har möjlighet att få någon annan bostad. Stödets storlek varierar 

beroende på var den hyrda bostaden är belägen och hur stor familjen är. 

 Genom tillägg för hypoteksränta beviljas kortvarigt stöd till berättigade personer 

som har en bostad som ägs av den sökande. Stödets storlek varierar beroende på 

hur stor hypoteksränta som betalas. 

 Bränslebidrag. 

 

Personer som är helt beroende av en icke avgiftsfinansierad förmån på miniminivå är 

fullständigt berättigade till hälso- och sjukvård. 

Tillgång till förmåner som rör minimiresurser 

Alla förmåner beviljas på grundval av en formell ansökan. Behovsprövningen baseras 

på uppgifterna i ansökan. I de flesta fall omfattar bedömningen även en intervju med 

socialtjänstpersonal vid ministeriet för socialt skydd. 
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Kapitel XII: Långtidsvård 

Rätt till långtidsvård 

Det finns inget särskilt system för långtidsvård i Irland utan personer som är i behov 

av långtidsvård får stöd genom flera system/förmåner. 

Hemsjukvårdssystemet ger finansiellt stöd för kostnaderna för långtidsvård på 

sjukhem. Sökande måste genomgå en utredning av vårdbehovet och en finansiell 

bedömning för att avgöra a) om långtidsvård på sjukhem är den lämpligaste lösningen 

och b) vad de har råd att själva bidra med för vårdkostnaderna. Den som enligt 

utredningen bedöms vara i behov av långtidsvård på sjukhem har rätt till att utnyttja 

systemet. Sjukhemsvård måste dock vara det lämpligaste alternativet för att uppfylla 

personens enskilda vårdbehov. 

 

Paket för sjukvård i hemmet är avsedda för personer som behöver en medelhög till 

hög grad av omsorg. De är särskilt avsedda för äldre som är intagna på akutsjukhus 

och riskerar att tas in för långtidsvård på behandlingshem. 

 

Vårdförmån till familjemedlemmar 

Vårdförmån till familjemedlemmar utbetalas till försäkrade personer som nyligen 

lämnat arbetsmarknaden för att ta hand om familjemedlemmar som kräver 

omvårdnad på heltid. Den kan betalas ut till försäkrade arbetstagare som ägnar sig åt 

omvårdnad i minst sex veckor och högst två år. Förmånen är inte behovsprövad. För 

att ha rätt till dessa förmåner ska arbetstagaren och den eller de personer som vårdas 

uppfylla följande kriterier. 

 

Försäkrade arbetstagare som ansöker om bidrag för vård av familjemedlemmar 

 ska vara äldre än 18 år, 

 ska ha haft en anställning i minst åtta veckor under de 26 föregående veckorna, 

 ska uppfylla avgiftsvillkoren, 

 ska lämna sin anställning för att på heltid vårda en familjemedlem (anställningen 

bör omfatta minst 16 timmar i veckan eller 32 timmar på fjorton dagar), 

 får inte ha en anställning eller egen näringsverksamhet utanför hemmet i mer än 

15 timmar i veckan, 

 får inte vara inskriven på sjukhus, konvalescenthem eller liknande institution. 

 

Den eller de personer som den försäkrade arbetstagaren vårdar 

 ska vara arbetsoförmögna och kräva omvårdnad på heltid (krav på läkarintyg), 

 får inte vara normalt inskriven på sjukhus, konvalescenthem eller liknande 

institution. 

Omvårdnadsbidrag 

Omvårdnadsbidrag betalas ut till dem som uppbär invaliditetsförmån och som är så 

svårt funktionshindrade att en annan person måste ta hand om dem under minst 

sex månader. 
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Det krävs ingen kvalifikationstid. Förmånen är inte behovsprövad. 

Bidrag för vård i hemmet 

Bidrag för vård i hemmet beviljas barn yngre än 16 år som bor hemma och som 

behöver betydligt mer omsorg än barn normalt behöver i samma ålder. 

 

Det krävs ingen kvalifikationstid. Bidraget är behovsprövat (enligt barnets behov). 

Vårdbidrag 

Vårdbidrag betalas ut till fast bosatta vårdgivare som har fyllt 18 år och som tar hand 

om sjuka eller arbetsoförmögna personer som har fyllt 16 år och barn som har rätt till 

bidrag för vård i hemmet. 

 

Det krävs ingen kvalifikationstid. Bidraget är behovsprövat (enligt vårdgivarens 

behov). 

Bidrag för avlastningsvård 

Bidrag för avlastningsvård är en årlig betalning till heltidsvårdgivare som har fyllt 

16 år vilka tar hand om personer som behöver omsorg på heltid.  

 

Det krävs ingen kvalifikationstid. 

Omfattning 

Paket för sjukvård i hemmet är ett ytterligare stöd utöver befintlig omsorg. Bidragens 

varaktighet har ingen övre gräns. 

 

Genom stödet till hemsjukvård ges ekonomiskt stöd för att täcka kostnaden för 

utvalda offentliga och frivilliga vårdhem och godkända privata vårdhem. Hur mycket 

du själv betalar beror på resultatet av en ekonomisk bedömning. Stödet finns 

tillgängligt så länge du bor kvar på vårdhem och fortsätter uppfylla villkoren i den 

ekonomiska bedömningen. 

 

Vårdförmåner till familjemedlemmar omfattar ett personligt bidrag och tillägg för vart 

och ett av de barn som uppfyller kraven. De betalas ut i högst två år. Försäkrade 

arbetstagare kan ansöka om förmånerna för en oavbruten period eller för bestämda 

perioder men man får inte överskrida den fastställda gränsen. Om man vårdar flera 

personer har man rätt till ett tillägg på 50 % av det personliga bidraget. Förmånen 

utbetalas veckovis genom direkt överföring till ett bankkonto eller till ett kreditinstitut 

för fastighetslån som inte avser ett hypotekskonto. 

 

Vårdförmåner till familjemedlemmar, vårdbidrag, omvårdnadsbidrag, bidrag för vård i 

hemmet och bidrag för avlastningsvård betalas direkt till vårdgivaren, och beloppen 

skiljer sig inte åt enligt beroendegrad. Information om förmånernas faktiska storlek 

finns på Internet: MISSOC-tabellerna, tabell XII om långtidsvård, kontantförmånernas 

storlek. 

http://www.missoc.org/MISSOC/comparativeTables
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Tillgång till långtidsvård 

På grundval av en oberoende utvärdering av paketen för sjukvård i hemmet, som 

offentliggjordes av ministeriet för hälsovård och barnfrågor i december 2009, 

genomför HSE en rad initiativ som ska inledas under 2011. Initiativen är inriktade på 

att standardisera tillgången till och tillhandahållandet av sjukvård i hemmet för att på 

bästa sätt möta äldres behov och utnyttja resurserna så bra som möjligt. 

 

Inom ramen för systemet för stöd till hemsjukvård genomförs bedömningen av 

vårdbehovet av en eller flera personer som enligt hälsovårdsstyrelsen (HSE) är 

kvalificerade att göra bedömningen och utarbeta en rapport. 

 

För att beviljas vårdförmåner till familjemedlemmar, vårdbidrag, omvårdnadsbidrag 

och bidrag för avlastningsvård måste den sökande lämna in uppgift om vårdbehovet 

från den vårdades läkare. Denna granskas av myndighetens medicinske expert. 
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Bilaga : Institutioners adresser och telefonnummer 
samt användbara webbplatser 

 

För socialförsäkringsfrågor som rör fler än ett EU-land kan du leta upp en 

kontaktinstitution i Europeiska kommissionens institutionsförteckning: 

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

 

Ministeriet för socialt skydd (Department of Social Protection)  

Social Welfare Services Office 

College Rd, 

Sligo. 

Tfn: (+353-71) 915 7100 

E-post: info@www.welfare.ie 

 

Följande myndigheter sorterar under ministeriet:  

 

 Citizens Information Board tillhandahåller information, råd och advokattjänster som 

har samband med offentliga och sociala tjänster (webbadress: 

http://www.citizensinformationboard.ie).  

 Pensions Board har ansvar för att övervaka tillämpningen av pensionslagen, som 

reglerar tjänstepensioner och personliga pensionskonton (Personal Retirement 

Savings Accounts). Myndigheten ger även råd till ministern i pensionspolitiska frågor 

(webbadress: http://www.pensionsboard.ie). 

 Office of the Pensions Ombudsman utreder klagomål om ekonomiskt avbräck på 

grund av felaktig handläggning, tvister i sak- och rättsfrågor, som har samband 

med tjänstepensioner och personliga pensionskonton. Pensionsombudsmannen 

(Pensions Ombudsman) är en oberoende statlig ombudsman (webbadress: 

http://www.pensionsombudsman.ie).  

 Ytterligare information om ministeriet finns på Internet: http://www.welfare.ie.  

 

Department of Enterprise, Jobs and Innovation 

Davitt House 

65A Adelaide Road 

Dublin 2 

För ytterligare upplysningar om förmåner för vård av familjemedlemmar, kontakta 

följande avdelning: Employment Rights Information Unit vid ministeriet för 

näringslivs- och handelsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor, tfn (353-1) 631 3131.  

För vidare upplysningar om lagen om ledighet för att vårda familjemedlemmar, se 

departementet för näringslivs- och handelsfrågor samt arbetsmarknadsfrågors 

webbplats: http://www.entemp.ie, eller e-postadress info@entemp.ie  

 

Department of Health  

Hawkins House  

Hawkins Street  

Dublin 2  

Tfn: (+353-1) 635 4000 

E-post:  direkt genom webbplatsen http://www.doh.ie  

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.pensionsboard.ie/
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Health Service Executive 

Dr Stevens Hospital 

Dublin 8 

Tfn: (+353-1) 635 4000 

Webbplats: http://www.hse.ie 

 

Hälsovårdsstyrelsens (Health Service Executive) organisation är indelad i geografiska 

regioner med lokala hälso- och sjukvårdskontor, som har ansvar för hälso- och 

sjukvården i bestämda områden. Dessa finns på följande webbadress: 

http://www.hse.ie/eng/services/maps/map.html?showDoc=1& 

 

 


