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Bilaga 3
( översättning)

Convention (No. 130) concerning
Medical Care and Sickness Benefits

Konvention (nr 130) om läkarvård
och kontanta sjukförmåner

The General Conference of the ln
ternational Labour Organisation,
Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the lnter
national Labour Office, and haYing
met in its Fifty-third Session on 4
June 1969, and
Having decided upon the adoption
of certain proposals with regard to
the revision of the Sickness Insur
ance (Industry) Convention, 1927,
and the Sickness Insurance ( Agri
culture) Convention, 1927, which is
the fifth item on the agenda of the
session, and
Having determined that lhesc pro
posals shall take the form of an in
ternational Convention,

Internationella arbetsorganisatio
nens allmänna konferens,
som av styrelsen för Internatio
nella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 4 juni
1969 till sitt femtiotredje samman
träde,
som beslutat antaga ett antal för
slag avseende revision av 1927 års
konvention angående sjukförsäkring
(industri) och 1927 års konvention
angående
sjukförsäkring
(jord
bruk), vilken fråga utgör den fem le
punkten på sammanträdets dagord
ning, och
som beslutat att dessa förslag skall
Laga form av en internationell kon
Yention,

adopts this twenty-fifth day of Junc
of the year one thousand nine hun
dred and sixty-nine the following
Convention, which may be citcd as
the Medical Care and Sickness Bene
fits Com·ention, 1969:

antager denna den ljugofemte dagen
i juni månad år nittonhundrasextio
nio följande konvention, som kan be
nämnas 1969 års konvention om
läkarvård och kontanta sjukför
måner.

Part I. General provieions

Del I. Allmänna bellllim.melser

Article 1
In this Convention( a) the term "legislation" includes
any social security rules as well as
laws and regulations;

Artikel 1
I denna konvention
a) innefattas i uttrycket »lagstift
ning» såväl lagar och förordningar
som administrativa föreskrifter om
social trygghet;
b) avses med uttrycket ,, föreskri
Yen» bestämd i eller med stöd av na
tionell lagstiftning;
c) omfattar uttrycket :z,industri
företag» alla slags företag inom föl
jande grenar av ekonomisk verksam
het: gruvdrift och stenbrytning, till
verkningsindustri, byggnads- och an-

(b) the term "prescribed" means
determined by or in virtue of na
tional legislation;
(c) the term "industrin! under
taking" includes all undertakings in
the following branches of economic
activity: mining and quarrying, man
ufacturing; construction; electric-
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ity, ;..;us and waler; and transport,
slorage and rommunication;
r cl) the term "residence" mcans
ordinary residence in the territory of
the .\Iember and the term "resident"
me�ms :1 person ordinarily resident
in the territory of the Member;
(c) the term "dependent" refers to
a state of dependency which is pre
sumed lo exist in prescribed cases;
( f) the term "wife" means a wife
who is dependent on her husband;
(g) the term "child" covers(i) a child under school-leaving
age or under 15 years of age, which
ever is the higher: Provided that a
:\Iember which has made a declara
tion under Article 2 may, while such
declaralion is in force, apply the Con
\"ention as if the term covered a child
under school-leaving age or under
15 ycars of age; and

( ii) a child under a prescribed
agc higher than that specified in
clause (i) of this subparagraph and
who is an apprentice or student or
has a chronic illness. or infirmity
disabling him for any gainful ac
tivity, under prescribed conditions:
Provided that this requirement shall
be deemed to be met where national
!egislation defines the term so as to
cover any child under an age ap
prcciably higher than that specified
in clause (i) of this subparagraph;
( h) the term "standard benefi
ciary" means a man with a wife and
two children;
( i) the term "qualifying period"
,:H'ans a period of contribution, or
a period of employment, or a period
of residence, or any combination
lhereof, as may be prescribed;
(j) the term "sickness" means any
morbid condition, whatever ils
cause;
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liiggningsverksamhet, el-, gas- och
vattenförsörjning samt transport-,
magasinerings- och kommunika
lionsverksamhet;
d) betecknar uttrycket »bosätt
ning» stadigvar:.:nde bosättning på
medlems territorium och avses med
uttrycket »bosatt» en person med
stadigvarande bos�ittning på rr;.cd
lemmcns territorium;
c) hänför sig uttryckel »beroende»
Lill elt beroendeförhållande som för
utsätles föreligga i föreskrivna fall;
f) avser uttrycket »hustruD en
ht,stn: scm är beroende :.t\· sin mak�;
g) avser utlrycket »barni>
i) barn under den ålder, vid vil
ken skolplikten upphör, eller barn
under 15 år, beroende på vilken av
dessa åldersgri:inser som är den hög
re; medlem som avgivit förklaring
enligt artikel 2 får dock, så liinge
förklaringen är i kraft, tillämpa kon
Yentionen som om med uttrycket
»barn» avsägs antingen barn under
den ålder, vid vilken skolplikten upp
hör, eller barn under 15 är; samt
ii) barn under en föreskriven ål
der som är högre än den i punkt i)
avsedda, när barnet enligt vad som
är föreskrivet är lärling, fullföljer
sina studier eller drabbats av bestå
ende sjukdom eller handikapp som
gör det oförmöget att utöva någon
som helst förvärvsverksamhet, så
vida inte medlemslandets lagstift
ning definierar uttrycket barn som
innefattande alla barn under en ål
der som är avsevärt högre än den i
punkt i) avsedda;
h) avser uttrycket »standardför
månstagare» en man med hustru och
två barn;
i) anes med uttrycket »kvalifika
tionstid» en avgifts-, anställnings
eller bosättningsperiod eller en kom
bination av sådana perioder enligt
vad därom kan vara föreskrivet;
j) avses med uttrycket »sjukdomi>
varje sjukdomstillstånd oavsett dess
orsak;
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( k) the term "medical care" in
cludes alliecl benefits.

k) innefattas i uttrycket » läkar
yf1rd» även därmed j�imförlig yårcl.

Arlicle 2
1. A Member whosc economy and
medical facilities are insufficiently
devcloped may avail ilself, by a dc
claration accompanying its ratifica
tion, of thc temporary cxceptions
provided for in Article 1, subpara
graph (g), clause (i); Article 11;
Article 14; Article 20; and Arlicle
26, paragraph 2. Any such declara
tion shall state the reason for such
cxceptions.
2. Each J\-Iember which has made a
rleclaration under paragraph 1 of this
,\rticle shall include in its reports
upon the application of this Convcn
tion submitted under article 22 of the
Constitution of the International La
bour Organisation a statement in
respect of each cxception of which
il avails itself(a) that its reason for doing so
suhsists; or
(b) that it renounccs its right to
avail itself of the exceplion in qucs
lion as from a stated date.
3. Each Membcr ,vhich has made a
clcclaration under paragraph 1 of
this Article shall, as appropriate lo
the terms of such declaration and as
circmnstances permit( a) increase the nmnber of per
sons protected;
(b) extend the range of medical
care provided;
( c) extend the dnration of sickncss
benefit.

Artikel 2
1. Medlem, vars ekonomiska och
medicinska resurser i:ir otillräckligt
utvecklade, kan genom motiverad
förklaring, som avges i samband
med dess ratifikation, begagna sig av
de möjligheter att åtnjuta temporära
undantag som anges i artikel 1 punkt
g) i), artikel 11, artikel 14, artikel 20
och artikel 26 mom. 2.

Article 3
1. Any Member whose legislation
protects employees may, by a dec
laration accompanying its ratifica
tion, temporarily exclude from the
application of this Convention the
cmployees in the sector comprising

2. Varje medlem, som avgivit i
mom. 1 avsedd förklaring, skall i de
rapporter om denna konventions till
lämpning, som medlemmen skall
lämna enligt artikel 22 av Internatio
nella arbetsorganisationens stadga,
beträffande varje undantag, varav
medlemmen begagnat sig, ge till ki.,n
na
a) antingen att skälen för förbe
hållet alltjämt före! igger;
h) eller att medlemmen fr{m och
med en viss dag avstår från rätten att
begagna sig av undantaget i fråga.
3. Varje medlem, som avgivit i
1110111. 1 avsedd förklaring, skall, allt
efter innehållet i en sådan förklaring
och så snart förhållandena medger
det,
a) vidga den skyddade personkret
sen;
b) utöka tillhandahållandet av
vård; samt
c) förlänga den tid under vilken
rätt till kontanta sjuk.förmåner före
ligger.
Artikel 3
1. Medlem vars lagstiftning ger
skydd åt arbetstagare kan genom för
klaring, som avges i samband med
ratifikationen, temporärt från denna
konventions tillämpning utesluta så
dana arbetstagare inom jordbruks-
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agricultural occupations who, ut the
time of the ratification, arc not yet
prot cctecl by legislation which is in
conformity ,Yith Lhe s tandards of
this Convention.
2 . Each Member which has madc
a dl'claration under paragraph 1 of
this Article shall indicate in its re
ports upon the application of this
Convention snbmitted under articlc
22 of the Consti tution of the Interna
tional Labour Organisation to what
ext cn t effect is given and what effect
is proposed l o be given to the provi
sions of the Convention in respect of
lhc employees in the sector com
prising agricul tural occupations and
:.rny progress which may have been
m ade with a view t o the application
of the Convention lo such employees
or, where there is no changc to re
por l , shall furnish all lhe appropriatc
cxplanations.
3 . Each Member which has mack
a dcclaration under paragraph 1 of
this :\rticle shall increasc the mun
ber of employees protccted in the sec
tor comprising agricultural occupa
tions to the exlent and wit h the spced
that thc circumstances permit.
Art icle 4
1 . Any Member which ratifies this
ConYention may, by a declaration ac
companying its ratification, excludc
from the application of the Conven
tion-(a) seafarers, including sea fisher
mcn,
(b) public servants,
where these categories are protected
by special schemes which provide in
the aggregate benefits at least equiY
alent to those required by this Con
wntion.
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sektorn som vid ratifikationstillfälle t
ic1 nnu inte i1r skyddade genom lag
stiftning som uppfyller konYentions 
krayen.
2. \'arj e medlem, som avgivit i
mom. 1 avsedd förklaring, skall i de
rapporter om denna konventions till
lii mpning, som medlemmen skal l
liimna enligt artikel 22 av I nternatio
nel la arbetsorganisationens stadga,
ange i vilken omfattning konventio
nens bestämmelser genomförts eller
avses s kola genomföras betriiffanclc
:i rbctstagare inom j ordbruksseklom
sam t i vilken omfattning framsteg
gj ol"l s i fråga om konventionens till
l i1mpning på sådana arbetstagare el
ler, om ingen ändring finns att rap
portera, lämna utförlig förklaring till
a t t s.°1 ej är fallet.
; ; _ Yarj e inedlem, som aygiYil i
mom . l avsedd förklaring, skall vid
ga den skyddade kretsen av arbets
taga re inom j ordbruksscktorn i den
utstrlickning och i elen takt som för
hfl l l anclena medger .
Artikel 4
1 . Yarje medlem som ratificerar
denna konYention kan genom för
klaring, som avges i samband med
ratifikationen, från konventionens
l i l l iimpning undantaga
a l sj öfolk, däri inbegripna fiskare
sysselsatta med havsfiske,
b) offentliga tjänstemän,
när dessa persongrupper skyddas ge
nom speciella system , enligt vilka
föreligger rätt till förmåner som i det
hela ä r minst l ikvärdiga med dem
som skall utges enligt denna konven
tion.
2. När förklaring som avses i mom.
1 är i kraft, får medlemmen

2. \Vhere a declarati on under para
graph 1 of this Article is in force, the
Member mayr a) exclude the persons belonging
a) undantaga de av förklaringen
to the category or categories exclu- omfattade personerna från det antal
4 - Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr .2 1
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dcd from the application of the Con
vent ion from the number of persons
taken into account when calcul ating
the percentages specified in Article
5, subparagraph (c) ; Art icle 1 0,
subparagraph (b) ; Article 11; Arti
cle 19, subparagraph (b) ; and Article
20 ;
(b) exclude the persons belonging
to the category or categories cxclu
ded from the application of the Con
vention, as wel l as the ·wives and
children of such persons, from the
number of persons taken into ac
count when calculating the percent
age specified in Article 10, subpara
graph (c) .
3. Any M ember which has m ade
a declaration under paragraph 1 of
this Article may subsequently notify
the D irector-General of the Interna
tional Labour Office that it accepts
the obligations of this Convention in
respect of a category or categories ex
cluded at the l ime of ils ratification.

--·

pcrsonl'r, som · k:J ll medtagas -id be
räkningen av de i artikel ö punkt c ) ,
artikel 1 0 punkt b ) , artikel 1 1 , arti
kel 1 9 pnn k l b) och artikel 20 angiv
na procenlsa t erna ;

b) undant aga de av förkl aringen
omfattade personerna samt deras
hustrur och barn från det antal per
soner, som skal l medtagas Yicl be
räkningen av den i artikel 1 0 : c J an
givna procentsatsen .

3. V arj e medl em , som avgivit i
mom. 1 a\· scdd förklaring, kan seder
mera underrätta Internationell a ar
betsbyråns general direktör om att
landet godtar förpliktelserna enligt
denna konvention med avseende på
den eller de persongrupper som un
dantagits Yid rat ifikationstillfäl l e t .

( c) other categories of employees,
which shall not exceed in number 10
per cent of all employees other than
those excluded under subparagraphs
(a) and (b) of this Article.

A rtikel 5
i\Iedlem yars l agstiftning ger skydd
åt arbetstagare kan, i den omfatt
ning som erfordras, från denna kon
ventions tillämpning undantaga
a ) personer vilkas sysselsättning
är av lillfäll ig n atur ;
b ) medlemmar av arbetsgiYarcns
familj som bor till sammans med ho
nom, i den mån de utför arbete för
hans räkning;
c) andra grupper av arbetstagare
vilkas antal ej får överstiga tio pro
cent av samtl iga de arbetstagare som
inte undantagits med stöd av punk
terna a) och b ) .

A rticle 6
For the purpose of compliance
with this Convention, a Member may
take account of protection effected
by means of insurance which,
although not made compulsory by its

Artikel 6
När det gäller frågan om kom·en
tionsförpliktelsernas uppfyllande får
en medlem medräkna skydd genom
försäkring som, fastän den vid ratifi
kationstillfället inte genom dess lag-

Article 5
Any .Member whose legisl alion pro
tects employees may, as necessary,
exclude from the application of this
Convention(a) persons whose employment is
of a casual n ature ;
(b) members of the employer's

family living in his house, in respect
of their work for him ;
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l egisl alion a t thc lime o f ratification
for the persons to be protected( a) is supervised by the publie
authorities or administered, in ac
cordance wit h prescribed standards,
by j oint operation of employers and
workers;
(b) covers a substantial proportion
of the persons whose earnings do not
exceed t hose of the skilled manual
male employee defined in Article 22,
paragraph 6; and
(c) complies, in conj unction with
other form s of protection, where
appropriate, with the provisions of
the Convention.

stiftning gj orts obligatorisk för de
personer som skall skyddas,
a ) står under tillsyn av offentlig
myndighet eller i enlighet med före
skrivna normer administreras ge
mensamt av arbet sgivare och arbets
tagare;
b) omfattar en väsentlig del av de
personer, vilkas förvärvsinkomst inte
överstiger den som uppnås av en i
artikel 22 mom. 6 avsedd yrkesutbil
dad manlig kroppsarbetare; samt
c ) uppfyller konventionsförpliktel
serna, eventuellt i förening med and
ra former av skydd.

Article 7
The contingencies covcred shall
include-( a) need for medical care of a cu
rative nature and, under prescribed
conditions, need for medical care of
a preventive nature;
(b) incapacity for work resu\ting
from sickness and i nvolving suspen
sion of earnings, as defined by na
tional legislation.

A rtikel 7
Skyddet skall avse följ ande risk
fall,
a ) behov av läkarvård i form av
sj ukvård och, på föreskrivna villkor,
i form av sj ukdomsförebyggande
vård; samt
.
b) av sjukdom föranledd. arbets
oförmåga, som medför i nkomstbort
fall, enligt vad som är föreskrivet
den nationella lagstiftningen.

Part II. Medical care

Del Il. Läkarvård

Article 8
Each Member shall secure to the
persons protected, subj ect to pre
scribed conditions, the provision of
medical care of a curative or preven
tive nature in respect of the contin
gency referred to in subparagraph
( a) of Article 7 .

A.rtikel 8
Varj e medlem skall, på· föreskriv
na villkor, tillförsäkra de skyddade
personerna möj lighet att erhålla lä
karvård i form av sjukvård och sjuk
domsförebyggande vård med avseen
de på det i artikel 7 punkt a ) angiv
na riskfallet.

A rticle 9
The medical care referred to i n
Article 8 shall b e afforded with a
view to maintaining, restoring or im
proving the health of the person pro
tected and his ability to work and to
attend to his personal needs.

A rtikel 9
I artikel 8 avsedd läkarvård skall
ha till syfte att vidmakthålla, åter
ställa eller förbättra den skyddade
personens hälsa och hans arbetsför
måga samt att tillgodose hans per
sonliga behov.
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Article 10
The persons protected in respec t
of the contingency refcrred to in sub
paragraph ( a) of Article 7 shall com
prise(a) all employees, including ap
prentices, and the wiYes and children
of such employees ; or
( b) prcscribed clas ses of the eco
nomically active population, consti
tuting not less than 75 per cent of
the whole economically active popu
lation, and the wives and children of
persons in the said c! asses ; o r
(c ) pccscribcd classes of rt>sidents
cons tituting not less than 75 per cent
of all rcsidents.

Article 1 1
Where · a declaration rnade in vir
t ue of Article 2 is in force. the per
sons protccled in respect of the con
tingency referred to in subparagraph
( a) of Article 7 shall comprise( a) prescribed classes of em
ployees, constituting not less than 25
per cent o'f 'al l employees, and thc
wives and children of ernployees in
the said classes; or
(b) prescribed classes of em
ployees in industrial undertakings,
constituting not less than 50 per cent
of all employees in industrial under
takings, and the wives and children
of employees in the said classes.

Article 12
Persons who are in receipt of a so
cial security benefit for invalidity,
old age, death of the breadwinner or
unemployment, and, where appro
priate, the wives and children of such
persons, shall continue to be protect
ed, under prescribed conditions, in
respect of the contingency referred
to in subparagraph ( a) of Article i .

Artikel 10
Den personkrets som skyddas med
m·s�'cnde på det i artikel i punk 1• ::i. )
angivna riskfallet 5kall omfatta
a) antingen alla arbetstagare, lär
l ingar inbegripna, samt deras lrnst
r u r och barn;
b) eller föreskrivna grupper av den
förvärvsarbetande befolkningen, u t
görande tillsammans minst 7 5 pro
cent av hela den förvärvsarbetande
befolkningen, samt hustrur och barn
till personer tillhörande dessa grup
per :
cl eller föreskrivna grupper av i
l andet bosatta personer, utgörande
til lsammans minst 75 procent av
sam tliga i landet bosatta personer.
Artikel 1 1
�är förklaring som a,·ses i artikel
2 :i.r i kraft, skall den personkrels
som skyddas med avseende på del i
a rtikel i punkt a ) angivna riskfal
lel omfatta
a ) antingen föreskrivna gruppe r
a Y arbets tagare, u t görande tillsam
mans minst �5 procent av samtliga
arbets tagare, samt hustrur och barn
till arbetstagare ti llhörande dessa
grupper;
b) eller föreskrivna grupper a,· ar
betstagare inom industriföretag, u t
görande tillsammans minst 50 pro
cent aY samtliga inom industriföre
tag sysselsatta arbetstagare, samt
hustrur och barn till arbetstagare
tillhörande dessa grupper.
Artikel 1 2
Personer som uppbär soci:ila
l rygghetsförmåner p:\ grund :w inva
l iditet, hög ålder, familjeförsörj arens
död eller arbetslöshet samt, i före
kommande fall, sådana personers
hustrur och barn skall, p å föreskriv
na villkor, alltj ämt vara skyddade
med avseende p å det i artikel i punkt
a ) angivna riskfallet .
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Article 1 3
The m edical care referred lo i n Ar
ticle 8 shall comprise a t least( a) general practitioner care, in
cluding domiciliary visiting;
(b) specialist care at hospitals for
in-patients and out-patients, and
such specialis t care as may be avail
able outside hospitals ;
( c) the necessary pharmaceutical
supplies on prescription by medical
or olher qualified practitioners ;

(d) hospi talisation where ncces

sary ;

( e) dental care, as prescribed ; and

(f) medieal rehabilitation, inclu
ding the supply, maintenance and re
newal of prosthetic and orthopaedic
appliances, as prescribed.

Article 1 4
\Vhere a declaration made i n vir
l ne of Article 2 i s in force, the medi
cal care referred to in Article 8 shall
comprise at least( a) general practitioner care, in
cluding, wherever possible, domi
ciliary v�siting ;
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.4 rtikcl 13
I artikel 8 avsedd läkarvård skall
omfatta å tminstone
a ) vård meddelad av allmänprak
tiserande l �ikare, hembesök inberäk
nade ;
b) på sj ukhus m eddelad sluten el
ler öppen specialistvård j ämte spe
cialistvård som meddelus annorstä
des än på sj ukhus ;
c) erforderliga l äkemedel efter or
dination av liikare eller annan per
son som är behörig att utö va sj uk
vård;
d) erforderlig sj ukhusvård;
e) tandvård i föreskriven omfatt
ning ; samt
f) medicinsk rehabilitering, däri
inberäknat tillhandahållande, under
håll och utbyte av proteser och orto
pediska hj älpmedel, allt i föreskriven
omfattnin�.
Artikel 14
När förklaring som avses i artikel
2 �ir i kraft, skall i artikel 8 avsedd
l äkarvård omfatta åtminstone

( d) hospitalisation where neces

a ) Yård meddelad av allm änprak
tiserande läkare, hembesök inberäk
nade i den mån m öj ligheter därtill
föreligge r ;
h ) på sj ukhus meddelad sluten el
ler öppen specialistvård j ämte, i den
mån möj ligheter därtill förel igger,
specialistvård som meddelas annor
städes än på sj ukhus ;
c) erforderliga läkemedel efter or
dination av l äkare eller annan behö
rig person som utövar sjukvård ;
sam t
d ) erforderlig sju khusvård.

Article 1 5
Where the legislation of a Mem
ber makes the right to the m edical
care referred to in Articl e 8 condi-

Artikel 1 5
O m enligt e n medlems l agstiftning
rätten till l äkarvård, som avses i ar
tikel 8, är beroende av att den skyd-

(b) specialist care at hospitals for
in-patients and out-patients, and,
wherever possible, such speci alist
care as may be available outside
hospitals;
( c) the necessary pharmaceutical
supplies on prescription by m edical
or other qualified practitioners ; and

s a ry.
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tional upon the fulfilment of a quali
fying period by the person protected
or by his breadwinner, the conditions
governing the qualifying period shall
be such as not to deprive of the right
to benefit persons who normally be
long to the categories of persons pro
tected.

dade personen eller familjeförsörja
ren fullgjort viss kvalifikationstid,
skall de krav som ställs på denna
vara sådana, att personer som nor
malt tillhör de skyddade persongrup
perna inte berövas möjligheten att
åtnj uta vården.

Article 16
1 . The !lledical care referred to in
Article 8 s hall be provided through
out the contingency.
2 . \Vhere a beneficiary ceases to
belong to the categories of persons
protected, further entitlement to
medical care for a case of sickness
which started while he belonged to
the said categories may be limited to
a prescribed period which shall not
be less than 26 ,veeks : Provided that
the medical care shall not cease whil e
the beneficiary continues to receive
a sickness benefit.
3. Notwithstanding the provisions
of paragraph 2 of this Article, the
duration of medical care shall be ex
tended for prescribed diseases recog
nised as entailing prolonged care.

Artikel 1 6
1 . I artikel 8 avsedd läkarvård
skall kunna erhållas under hela risk
fallstiden.
2. När en förmånstagare upphör
att tillhöra skyddad persongrupp,
kan rätt till ytterligare läkarvård för
en sjukdom, som började medan han
ännu tillhörde gruppen i fråga, tids
begränsas i föreskriven utsträckning,
dock ej till kortare tid än 26 veckor
och med iakttagande av att rätten
till vård inte får upphöra så länge
förmånstagaren alltjämt uppbär kon
tant sjukersättning.
3. Oavsett bestämmelserna i mom.
2 skall tiden för rätt att erhålla lä
karvård vid sjukdom, som erfaren
hetsmässigt kräver l ångvarig vård,
utsträckas i enlighet med vad därom
föreskrives.

Article 1 7
\Vhcre the legislation of a Member
requires the beneficiary or his bread
winner to share in the cost of the
medical care referred to in Article 8,
the rules concerning such cost shar
ing shall be so designed as to avoid
hardship and not to prejudice the
effectiveness of medical and social
protection.

Artikel 1 7
Om en medlems lagstiftning krii
ver att förmånstagaren eller familje
försörjaren skall svara för viss del
av kostnaden för läkarvård, som av
ses i artikel 8, skall reglerna härför
vara utformade på sådant siitt, att
de inte lägger en alltför stor börda
på den enskilde och inte äventyrar
det medicinska och sociala skyddets
effektivitet.

Part

m.

Sickness Benefit

Articie 1 8
Each Member shall secure to the
persons protected, subject to pre
scribed conditions, the provision of

Del m. Kontantförmåner vid sjukdom

Artikel 18
Varj e medlem skall, på föreskriv
na villkor, tillförsäkra de skyddade
personerna rätt till kontanta sj ukför-
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sickness benefit in respect of the
conlingency referred to in subpara
graph (b) of Article 7 .

Arlicle 1 .9

The persons protected in respect
of thc contingency specified in sub
paragraph (b) of Articlc 7 shall
comprise(a) all employees, incl uding ap
prentices ; or
( b) prescribed clas ses of the cco
nomically active population, consti
tuting not less than 75 per cent of
the whole economically activc popu
lation ; or
( c) all residents whose means dur
ing the contingency do not exceed
limi ts prescrihed in such a manner
as to comply ,vith the rcqui remen ts
of Article 24.

A r ticle 20

\Vhcre a declaration made in vir
tue of Article 2 is in forcc, the per
sons protected in respect of lhe con
tingency referred to in subparagraph
(b) of A rticle 7 shall comprise(a) prescribed classes of em�
ployees, constituting not less than 2 5
per cent o f all employees ; o r
(b) prescribed classes of cm
ployees in industrial undertakings,
constituting not less than 50 per cent
of all cmployees in industrial under
takings .

A rticle 2 1

The sickness benefit referred t o i n
Article 1 8 shall b e a periodical pay
ment and shall(a) where employees or classes of
the economically active population
are protected, be calculated in such a
manner as to comply either with the
requirements of Article 22 or with
the requiremen ts of Article 23 ;
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mfm e r med avseende på det i a r t ikel
7 p u n kl b ) angivna ris k fallet .

A rtikel 1 9

D en personkrets som skyddas
med avseende på det i ar tikel 7 punkt
b ) :ingivna riskfallet skall omfa t t a
n ) antingen alla arbetstagare, lär
lingar inbegripna;
b ) eller föreskrivna grupper a v
d e n förvärvsarbetande befolkningen,
u tgörande tillsammans minst 75 pro
cent av hela den förvärvsarbetande
befolkni ngen ;
c) eller alla i landet bosatta perso
ner, vilkas tillgångar under riskfalls
tiden inte överstiger föreskrivna
gränser, vilka skall vara avpassade
pi'1 ett sätt som står i överensstäm
melse med bestämmelserna i artikel
24.

A rtikel 20

Xur förklaring som avses i artikel
2 är i kraft, skall den personkrets
som s kyddas med avseende på det i
artikel 7 punkt b ) angivna riskfallet
omfa tta
a) antingen föreskrivna grupper
av arbetstagare, utgörande tillsam
mans minst 25 procent av samtliga
arbetstagare;
b ) eller föreskrivna grupper av ar
betstngare inom industriföretag, ut
görande tillsammans minst 50 pro
cent a,· samtliga inom industriföre
t a g syssel satta arbetstagare.

Artikel 2 1

I artikel 1 8 avsedda kontanta sjuk
förmåner skall utgöras av periodiskt
utgivna belopp och beräknas
a) enligt bestämmelserna i anting
en artikel 22 eller artikel 23, när
s kyddet omfattar arbetstagare eller
grupper av den förvärvsarbetande
befolkningen ;

.5 6

Kungl. Jlaj: ts proposition nr 21 1970

{ b) where all residents whose
means during the contingency do nol
exceed prescribed limits are protect
ccl, be calculated in snch a manner
as tu comply with the requi rcments
of A rticle 24.

Article 22
1 . In Lhe case of a periodical pay
menl lo which this Article applies,
the rate of the benefit, incrcased hy
the amount of any family allowances
payable during the contingency, shall
be such as to attain for the standard
heneficiary, .in respect of the contin
gency referred to in subparagraph
( b ) of Article i, at least 60 per cent
of the total of the previous earnings
of the beneficiary and of the amount
of any family allowances payable t o
a person protected with the same
family responsibilities as the stan
dard beneficiary.
2. The previons earnings of thc
beneficiary shall be calculated ac
cording to prescribed rules, and,
where the persons protected arc ar
ranged in classes according to their
earnings, their previous earnings
m ay be calculated from the hasic
earnings of the classes to which lhey
helonged.
3. A m aximum limit rnay be pre
scribed for the rate of the benefit or
for the earnings t aken into account
for the calculation of the benefit,
provided that the maximum limit is
fixed i n such a way that the provi
sions of paragraph 1 of this Article
are complied with where the p revious
carnings of the beneficiary are equal
to or lower than the wage of a
skilled manual rnale ernployee.
-1. The previous earnings of the
beneficiary, the wage of the skilled
manual male employee, the benefit
and any family allowances shall be
calculated on the same time basis.
5 . For the other beneficiaries thc
benefit shall bear a reasonablc rela-

b ) enligt Lesl iimm clserna i a r l ikel
2-l, niir skycldel omfattar alla i i:m
d c t bosatta personer vilkas lillgfrngar
under riskfoll s t iden inle överstiger
fö reskriyna griinser.

A rl ikl'L :22

1 . Periodiskt u lgiven kont.a1 l l'r
siit lning på vilken denna artikel är
t illämplig, ökad med familj ebidrag
vartill rätt föreligger vid det i artikel
7 punk l b ) angivna riskfallet, skall
för en standardförmånstagare under
riskfallstiden u ppgå till minst 60
procent av summan av förmånstaga
rens tidigare förvärvsinkomst och så
dana familj ebidrag som utges till en
skyddad person med samma försörj 
ningsplikl som standardförmåns
tagaren.
2. Förmånslagarens tidigare för
v�irninkomst skall beräknas enligt
föreskrivna regl er; härvid får, när de
skyddade personerna indelas i klas
ser med hänsyn till förvärvsinkoms
tens storlek, d eras tidigare förvärvs
inkomster beräknas efter de lägsta
inkom sterna i de klasser de tillhörde.
�L För kontantersättningen eller
den förvärninkomst som läggs till
grund för ersättningens beräkning
får föreskrivas en h ögsta gräns un
der förutsättning att denna bestäm
m es på sådant sätt, att de i mom. 1
uppställda kra\'Cn uppfylles när för
månstagarens tidigare förvärvsin
komst uppgår till eller underskrider
en yrkesutbildad manlig kroppsurbe
tares lön.
-L Beräkningen av förmåns taga
rens tidigare förvärvsinkomst, den
yrkesutbildade manlige kroppsarbe
t arens lön, kontantersättningen och
familjebidraget skall beräknas i för
hållande till samma tidsenhet.
5. För andra förmtmstagare skall
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tion to lhc benefi l for the s tandard
hcnefi ciary.
6. For the purpose of this Article,
a skilled manual male employee shal l
be( a ) a fittcr or turner in the mann
facture of machinery other than elec
tric:11 machinery; or
( b) a person deemed typical of
skillcd labour selected in accordance
with the provisions of the following
paragraph ; or
( c) a person whose earnings are
such as to be equal to or greater than
lhe earnings of 75 per cent of all
l he persons protected, such earnings
l o be detcrmined on the basis of an
nual or shorter periods as may be
prescribed ; or
( d) a person '\Vhose earnings are
cqual l o 125 per cent of the average
earnings of all the persons protected .

7. The person deemed typical of
s killed labour for the purposcs of
subparagraph ( b) of the preceding
paragraph shall be a person em
ployed in the maj or group of eco
nomic activities with the largest num
ber of economically active male per
sons protected in the contingency re
fcrred to in subparagraph (b) of
.-\rticle 7 in the division comprising
the largest number of such persons ;
for this purpose, lhe Internalional
Standard Indus trial Classification of
All Economic Activities adopted by
the Economic and Social Council of
lhc United Nations at its Seventh
Session on 27 August 1948, as amend
ed up to 1968 and reproduced in the
Annex to this Convcntion, or such
clussification as at any timc further
a mcnded, shall be used.
S. \Vhere the rate of benefit varies
by region, the s ki lled manual malc
cmployee may be determined for
cach region in accordance with para
graphs 6 :md 7 of this Arlicle.
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kontanlcrsältningen s l å i skäligt för
hållande till s tandardförmåns laga
rens kontanta sj ukförmåner.
6. I denna artikel avses med yrkes
utbildad manlig kroppsnrbctare
a) antingen en m ontör eller svar
vare i annan maskintillverkningsin
dustri än sådan för tillverkning av
elektriska nnskiner ;
h , eller en person som kan anses
så�om typis k för yrkesnthil d :-id :1 1'
bctskraft och som utvalts i enlighet
med besti.i mmclserna i mom. 7 ;
c) eller en person vars förvärvsin
komst uppgår t ill eller ö,·erstiger den
föryiirYSinkomst som uppnås av 75
procent av samlliga skyddade perso
ner, beräknad med utgångspunkt
från en föreskriven ettårig eller kor
tare tidsperiod ;
d ) eller en person \'ars förvärvsin
komst uppgår ti ll 1 2 5 procent av den
genomsnittliga
förvärvsinkomsten
för samtliga skyddade personer.
7. Den i mom. 6 punkt b) avsedde
typiske yrkesutbildade arbetaren
s kall välj as inom den gren av eko
nomisk verksamhet, vari förekom
mer det största antalet män som är
skyddade med avseende på det i ar
tikel 7 punkl b) angivna riskfallet,
och inom denna gren skall valet ske
inom den grupp som i sig innesluter
det största antalet sådana skyddade
personer ; härvid s kall användas den
av Förenta l\'"ationernas ekonomiska
och sociala råd vid dess sjunde sam
manträde den 27 augusti 1 948 antag
na ,, Jnternationell standard för n ä
ringsgrensklassificering>, vilken i sin
lydelse efter ändringar till och med
år 1 9 68 återges i bilaga till denna
konvention, med beaktande av varj e
eventuell ytterligare ändring d äri.
3. :'\ur kontantersätlningarn:l Ya
rierar från ett område till ett ::nnat
får den yrkesutbildade manlige
kroppsarbetaren u tvälj as för varj e
område i cn!ighct med hesti.irmnc!-
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9. The wage of the skilled manual
male employee shall be determined
on the basis of the rates of wages for
normal hours of work fixed by col
l ective agreements, by or in pursu
ance of national legislation, where
applicable, or by custom, including
cost-of-living allowance if any ; where
such rates differ by region but para
graph 8 of this Article is not applied,
the median rat e shall be taken.

Article 23
1 . In the case of a periodical pay
ment to which this Article applies,
the rate of the benefit, increased by
the amount of any family allowances
payable during the contingency, shall
be such as to attain for the standard
beneficiary, in respect of the contin
gency referred to in subparagraph
(b) of Article 7, at least 60 per cent
of the total of the wage of an ordi
nary adult male labourer and of the
amount of any family allowances
payable to a person protected with
the same family responsibilities as
the standard beneficiary.
2. The wage of the ordinary adult
male labourer, the benefit and any
family allowances shall be calculated
on the same lime basis.
3. For the other beneficiaries, the
benefit shall bear a reasonable rela
tion to the benefit for the standard
beneficiary.
4. For the purpose of this Article,
the ordinary adult male labourer
shall be(a) a person deemed typical of
unskilled labour in the manufacture
of m achinery other than electrical
m achinery; or
(b) a person deemed typical of un-

serna i mom. 6 och 7.
9. Den yrkesutbildade manlige
kroppsarbetarens lön skall best äm
m as med utgångspunkt från lönen
för ett normalt antal arbetstimmar,
som bestämts antingen genom kol
l ektivavtal eller, i förekommande
fall, genom eller med stöd av na
tionell lagstiftning eller genom sed
vana, med tillägg av eventuellt före
kommande levnadskostnadstillägg ;
när den på detta sätt bestämda lönen
varierar från ett område till ett an
nat men bestämmelserna i mom. 8
inte tillämpas, skall m edianlönen
läggas till grund för beräkningen.
Artikel 23
1 . Periodiskt utgiven kontanter
sättning, på vilken denna artikel är
tillämplig, ökad med familj ebidrag
vartill rätt föreligger vid det i artikel
7 punkt b) angivna riskfallet, skall
för en standardförmånstagare under
riskfallstiden uppgå till minst 60
procent av summan av en vanlig
vuxen m anlig kroppsarbetares lön
och sådana familj ebidrag som utges
till en skyddad person m ed samm a
försörj ningsplikt som standardför
månstagaren.
2. Beräkningen av den vanlige vux
ne manlige kroppsarbetarens lön,
kontantersättningen och familj ebi
draget skall beräknas i förhåll ande
till samm a tidsenhet.
3. För andra förmånstagare skall
kontantersättningen stå i skäligt för
hållande till standardförmånstaga
rens kontanta sj ukförmåner.
4 . I denna artikel avses m ed yrkes
utbildad manlig kroppsarbetare
a) antingen en person som kan an
ses såsom en typisk kroppsarbetare
i annan m askintillverkningsindustri
än sådan för tillverkning av elek
triska maskiner ;
b ) eller en typisk kroppsarbetare,

Kungl. 1"}!Jaj: ts proposition nr 21 1970
skilled labour seleclrd in accordance
with the provisions of the following
paragraph.
5. The person deemed typical of
unskilled labour for the purpose of
subparagraph (b) of the preceding
paragraph shall be a person em
ployed in the major group of eco
nomic activities with the largest num
ber of economically active male per
sons protected in the contingency
referred to in subparagraph (b) of
Article 7 in the division comprising
the largest number of such persons;
for this purpose, the International
Standard Industrial Classification of
All Economic Activities adopted by
the Economic and Social Council of
the United Nations at ils Seventh
Session on 27 August 1 948, as amend
ed up to 1968 and reproduced in the
Annex to this Convention, or such
classification as a t any time further
amended, shall be used.
6. \-Vhere the rate of benefit varies
by region, the ordinary adult male
labourer may be deterrnined for each
region in accordance with para
graphs 4 and 5 of this Article.
7. The wage of the ordinary adult
male labourer shall be determined on
lhe basis of the rates of wages for
normal hours of work fixed by col
lective agreements, by or in pursu
ance of national legislation, where
applicable, or by custom, including
cost-of-living allowances, if any ;
where such rates differ by region hut
paragraph 6 of this Article is not ap
plied, the median rate shall be taken.

A rticle 24
In the case of a periodical payment
to which this Article applies-
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ut\'alcl i enl ighet med bestämmelser
na i mom. 5.
5 . Den i mom. 4 punkt b) avsedde
typiske kroppsarbetaren skall välj as
inom den gren av ekonomisk verk
samhet, vari förekommer det största
antalet män som är skyddade med
avseende på det i artikel 7 punkt b )
angivna riskfallet, och inom denna
gren skall valet ske inom den grupp
som i sig innesluter det största an
talet sådana skyddade persone r ; här
vid skall användas den av Förenta
Nationernas ekonomiska och sociala
råd vid dess sjunde sammanträde
den 27 augusti 1948 antagna » I nter
nationell standard för näringsgrens
klassificering», vilken i sin lydelse
efter ändringar till och med år 1968
återges i bilaga till denna konven
tion, med beaktande av varje even
tuell ytterligare ändring däri.
6. När kontantersättningarna va
rierar från ett område till ett annat,
får den vanlige vuxne manlige
kroppsarbetaren utvälj as för varj e
område i enlighet med bestämmelser
na i mom. 4 och 5 .
7 . D e n vanlige vuxne manlige
kroppsarbetarens lön skall bestäm
mas med utgångspunkt från lönen
för ett normalt antal arbetstimmar,
som bestämts antingen genom kol
lektivavtal eller, i förekommande
fall, genom eller med stöd av na
tionell lagstiftning eller genom sed
vana, med tillägg av eventuellt före
kommande levnadskostnadstillägg ;
när den på detta sätt bestämda lönen
varierar från ett område till ett an
nat men best ämmelserna i mom. 6
inte tillämpas, skall medianlönen
l�iggas till grund för beräkningen.

A rtikel 24

:\"är fråga är om periodiskt utgiven
kontantersättning, på vilken denna
artikel är tillämplig,

öO
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(a) the rate of lhe bcnefit shall
be determined according to a pre
scribed scale or a scale fixed by the
competent public au thority in con
formity with prescribed rules;
(b) such rate may be reduced only
to the extent by which the o ther
m eans of the family of the bene
ficiary exceed prescribed subslantial
amounts or substantial amounts
fixed by the competent public au
thority in conformity with prescribed
rules;
( c) the total of the benefit and
any other means, aftcr deduction of
the substantial amounts referred to
i n subparagraph (b) , shall be suffi
cient to maintain the family of Lhe
beneficiary in heal th and dccency,
and shall be not l ess than the cor
responding benefit calculated in ac
cordance with the requirements of
Article 23;
(d) the provisions of subpara
graph ( c) shall be d eemed to be s at
isfied if the total amount of sickness
benefits paid under this Convention
exceeds by at least 30 per cent the
total amo u nt of benefits which would
be obtained by applying the proYi
sions of Article 23 and the provisions
of subparagraph (b) of Article 19 .

a) skall ersättningens storlek be
stämmas efter en föreskriven skala
eller en skala som fastställts av ,,;c
derbörande offentliga myndighet i
enlighet med föreskrivna regler;
b) får ersättningen nedsättas en
dast i den mån förmånstagarens fa
milj s övriga tillgångar övers tiger
föreskrivna Yäsentliga belopp eller av
vederbörande offentliga m yndighet i
enlighet med föreskrivna regler fast
ställda väsentliga belopp;

A rticle 25
\Vhere the legislation of a Member
makes the right to the sickness bene
fit referred to in Articl e 18 condi
tional upon the fulfilment of a quali
fying period by the person protected,
the conditions governing the quali
fying period shall be such as not to
deprive of the right to benefit per
sons who normally belong to the cat
egories of persons protected.

A. rtikel 25
Om enligt en medlems l agstiftning
rätten till kontanta sj ukförmåner,
som aYses i artikel 18, är beroende av
att den skyddade personen fullgj ort
,·iss kvalifikationstid, skall de krav
som stäl Is på denna vara sådana, att
personer som normalt tillhör de
skyddade persongrupperna inte be
röms rätten till förmånen.

Al'iicle 26
1 . The sickness benefit referred to
m Article 18 shall be granted

A rtikel 26
1 . I artikel 18 avsedda kontanta
sj nkförmånc:- skall utges under hela

c ) skall sammanlagda beloppet av
ersättningen och övriga tillgångar ef
ter avdrag av de väsentliga belopp
som anes i punkt b) , vara tillräck
ligt för att tillförsäkra förmånstaga
rens familj sunda och drägliga lev
nadsförhållanden och får inte under
stiga det i enlighet med bestämmel
serna i arlikcl 23 punkt a ) beräkna
de ersättningsbeloppet;
d) skall bestämmels erna i punkt
c ) anses Yara uppfyllda, om de enligt
denna konvention utbetalade sam
kontantersättningarna
manlagda
med rn.inst 30 procent överstiger de
sammanlagda
kont antersättningar
som skull e u ppnås med tillämpning
av heslämmelsern 3 i artikel �3 och
bestämmelserna i artikel 19 punkt
b) .
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throughout thc conti ngcncy : Pro
,·ided that the grant of benefit may
be limited to not less than 52 wceks
in e:,ch case of incapacity, as prc
scribed.
2. \Vhere a declaration made in
virtue of Article 2 is in force, thc
grant of the sickness benefit referred
to in Article 18 may be limited to not
less than 26 weeks in cach case of in
capacity, as prescribed.
3 . Where the legislation of a Mem
ber provides that sickness benefit is
not payable for an initial period of
suspension of earnings, such period
shal l not exceed three days.

A rticle 27
1 . In the case of the dealh of a per
son who was in receipt of, or quali
fied for, the sickness benefit referred
to in Article 18, a funeral benefit
shall, under prescribed conditions, be
paid to his survivors, to any other
dependants or to the person who has
borne the expense of the funeral .

,�-

2. A member may derogate from
the provision of paragraph 1 of this
Article where( a) it has accepted the obligations
of Part IV of the Invalidity, Old-Age
and Survivors' Benefits Convention,
1 967 ;
( b) it provides in its legislation for
cash sickness benefit at a rate of not
less than 80 per cent of the earnings
of thc persons protected; and
( c) the maj ority of persons pro
tected are covered by voluntary in
surance which is supervised by the
public authorities and which pro
vides a funeral grant.
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riskfallstiden ; dock får utgi vandel
av förmån begränsas till en tid ej un
derstigande 52 veckor för varj e fall
av a rbetsoförmåga i enligh et med vad
därom föreskrives.
2. När förklaring som avses i ar
tikel 2 är i kraft, får utgivandet av i
arti kel 18 avsedda kontanta sj ukför
måner begränsas till en tid ej under
stigande 26 veckor för varj e fall av
arbetsoförmåga i enlighet med vad
därom föreskrives.
3 . Om enligt en medlems lagstift
ning kontant a sj ukförmåner inte ut
ges förrän efter utgången av en ka
renstid, får denna inte överskrida de
tre första dagarna av inkomstbort
fall.

A rtikel 27
1 . Avlider någon som uppbar eller
hade förvärvat rätt till kontanta
sj ukförmåner som avses i artikel 18,
skall på föreskrivna villkor begrav
ningshj älp utbetalas till den avlidnes
efterlevande, till andra personer som
var beroende av honom eller till den
person som erlagt begravningskost
naderna.
2. En medlem kan underlåta att
tillämpa bestämmelserna i mom. 1
när följ ande villkor är uppfyll da,
a) medlemmen har godtagit för
pliktelserna i Del IV av 1 9 67 års
konvention om invaliditets-, ålders
och efterlevandeförmåner ;
b ) enligt medlemmens lagstiftning
utges kontanta sjukförmåner med
belopp motsvarande minst 80 pro
cent av de skyddade personernas för
värvsinkomst ;
c ) flertalet skyddade personer är
tillförsäkrade begravningshj äl p ge
nom frivilliga förs äkringar som står
under tillsyn av offentlig myndighet.

Part IV. Common provisions

Del IV. Gemensamma beatllmmelser

A rticle 28
1 . A benefit to which a person pro
tected would otherwise be entitled in

A rtikel 28
1 . Förmån som skyddad person el
jest skulle vara berättigad till enligt
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compliance with this Convention
may be suspended t o such extenl as
may be pr�scribed( a) as long as the person con
cerned is absent from the lerrilory of
the i\Iember ;
(b) as long as the person con
cerned is being ind emnified for the
contingency by a third party, to the
exlent of the indemnity ;
( c) where the person concerned
has made a fraudulent claim;
(d) where the contingency has
been caused by a criminal offence
committed by the person conccrned ;
( e) where the contingency has
been caused by the serious and wil
ful misconduct of the person con
cerned;
(f) where the person concerned,
without good cause, neglects to make
use of the medical care or the reha
bilitation services placed at his dis
posal, or fails to comply with rules
prescribed for verifying the occur
rence or continu:mce of the contin
gency or for the conduct of henefi
ciaries;
( g) in the case of the sickness
benefit referred to in Article 18, as
l ong as the person concerned is main
tained at public expense or at the
expense of a social security institu
tion or service; and
( h) in the case of the sickness
benefit referred to in Article 18, as
l ong as the person concerned is in
receipt of another social security
cash benefit, other than a family
benefit, subj ect to the part of the
benefit which is suspended not ex
ceeding the other benefit.
2. In the cases and within the lim
its prescribed, part of the benefit
otherwise due shall be paid to the de
pendants of the person concerned.

denna konvention får i den utsträck
ning, som kan vara föreskriven, inne
hål l as
a ) så länge vederbörande inte
uppehåller sig på medlemmens terri
torium ;
b) så l änge vederbörande av tredje
man hålles skadeslös för riskfallet i
fråga, intill skadeståndets belopp ;
c ) 0111 ,·ecJerbörande sökt utfå för
månen und r falska förutsättningar;
cl ) om riskfallct är en följd av
brot tsl ig handlin" av ved erbörande;
e) om riskfallet är en följd av en
grov och avsikt l i g försummelse av
vederbörande ;
f ) om vederbörande utan gilligl
skäl underlåter alt ulnytlj a till h ans
förfogande s tåen de möj ligheter Lill
läkarvård eller rehabiliteringsåtgär
der eller inte iakttar föreskrivna reg
ler för s tyrkande av riskfallets in
l räffonde el ler fortvaro eller inte föl
j er före krivna förbållningsorder ;
g ) så länge vederbörande, när frå
ga är om kontanta sj ukförmåner som
avse i arlikcl 1 8, får sin försörjning
av allmänna medel eller på bekost
nad av inrättning eller annat organ
för social trygghet ;
h ) så länge vederbörande, när
fråga är om kontanta sjukförmåner
som avses i arlikel 1 8, uppbär annan
kontant social trygghctsförmån med
tmdantaa av familj ebidrag, under
f"' rnlsättning att den 1nnebå l l na de
l en av förmån enligt arU kel 1 8 inte
överstiger den andra förmånens be
lopp.
2. I de fall och inom de gränser
som är föreskrivna skall viss del av
de kontanta sjukförmånerna, som el
j est skul le ha utgetts, utbetalas till
de person er om är beroende av -.·e
derbörande.
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A.rticle 29

1 . Every claimant shall haYe a
right of appeal in the case of refusal
of lhe benefit or complaint as to its
quality or quantity.
2. Where in the application of this
Convenlion a government depart
m ent responsible to a legislature is
entrusted with the administration o f
m edical care, the right of appeal pro
vided for in paragraph 1 of this Ar
ticl e may be replaced by a right to
have a complaint concerning the re
fusal of medical care or the qualily
of the care received investigated by
the appropriate authority.

Article 30
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Artikel 29

1 . Var och en som gör anspråk på
en förmån skall ha rätt att överklaga
avslagsbeslut eller beslut avseende
förmånens beskaffenhet eller storlek.
2 . När vid denna konventions t ill
lämpning ett inför den lagstiftande
församlingen ansvarigt regerings
organ har anförtrotts administratio
nen av läkarvård, kan den rätt att
överklaga som avses i mom. 1 ersät
tas med en rätt att få klagomål över
vägran att meddela läkarvård eller
över beskaffenheten av meddelad
vård hänskj utna till undersökning
av vederbörande myndighet.

Artikel 30

I . Each Member shall accept gen
eral rcsponsibility for the due provi
sion of the benefits provided in com
pliancc with this Convention and
shall lake all measures requirecl for
this purpose.
2. Each Member shall accept gen
eral responsibility for the proper ad
ministration of the institutions and
services concerned in the applicalion
of this Convention.

1 . Varje medlem skall ikläda sig
allmänt ansvar för alt förmåner en
ligt denn a konvention vederbörligen
tillhandahålles och vidtaga alla här
för erforderliga åtgärder.

Arlicle 3 1

Artikel 3 1

\Vhere the administration is not
entrusted to an institution rcgulated
hy the public authorities or to a gov
crnment department responsible t o
a legislature( a) representatives of the persons
protected shall participate in thc
management under prescribed condi
tions ;
(b) national legislation shall,
where appropriate, provide for the
participation of representatives of
employers;
( c) national legislation may like
wise decide as to the participation of
repres entatives of the public authori
ties.

2. Varj e medlem s kall ikläda sig
allmänt ansvar för behörig admini
stration av de inrättningar och organ
som handhar tillämpningen av den
na konvention.

);'är administrationen inte handhas
av inrättning under kontroll av of
fentlig myndighet eller av ett inför
den lagstiftande församlingen ansva
rigt regeringsorgan
a) s kall representanter för de
skyddade personerna med\'erka \'id
administrationen på föreskrivna vill
kor;
b) skall den nationella lagstift
ningen innehålla föreskrifter om all
arbetsgi\'arrepresentanter skall m ed
verka, när så är lämpligt ;
c) kan den nationella lagstiftning
en också föres kriva medverkan av
representanter för offentlig myndig
het.
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Article 32
Each Member shall, within its
territory, assure to non-nationals
who normally reside or work there
equality of treatment with its own
nationals as regards the right to the
benefits provided for in this Con
vention.

Artilcl'i 32
Yarj e m edlem skall på sil l Lerrito
riurn tillförsäkra utlänningar, som
normalt är bosatta eller arbetar i lan
d et, samma behandling som landets
egna m edborgare i fråga om rätt till
förmåner enligt denna konvention.

Article 33
1 . A �fember(a) which has accepted the obliga
tions of this Convention without
availing itself of the exceptions and
exclusions provided for in Article 2
and Article 3,
(b) which provides over-all higher
benefits than those provicl ed in this
Convcntion and whose total relevant
expenditure on mcdical care and
sickness benefits amounts to al least
-I, per cent of ils national incomc, and
( c) which satisfies at least two of
t hc three following conditions :
( i ) it covers a percenlag of the
econ omically
ncti ve
population
which is at least ten points highcr
lhan the percentage rcquirecl by A r
Ucle 10, subparagraph (b) and by
A r licle 1 9 , subparagraph (b) , or a
perccntage of all residents which is
at l east ten points higher than the
pcrcentage required by Article 1 0 ,
subparagraph (c) ,
(ii ) it provides medical care of a
curative and preventiYe nature of an
appreciably higher standard than
that prescribed by Article 1 3,

A rtikel 33
1 . När en medlem
a ) har godtagit förpliktelserna cn
ligl denna konvention utan all be
gagna sig a\" de möj ligheter till un
dantag och uteslutningar som före
ligger enligt artikel 2 och artikel 3,
b) i det hela tillhandahåller bät tre
förmåner än konventionen kräver
och totalt för läkarvård och kontanta
sjukförmåner anslår minst fyra pro
cent av landets nationalinkomst, och

(iii ) it provides sickness benefit
corresponding to a percentage at
least ten points higher than is re
quired by Articles 22 and 23,
may, after consul tation with the
most representative organisations of
employers and workers, where such
cxist, make temporary derogations
from particular provisions of Parts
II and 111 of this Convention on eon-

c ) uppfyller åtminstone två av föl
j ande tre villkor :
i ) skyddar ett procenttal av den
förvärvsarbetande befolkningen som
är minst tio enheter högre än det pro
centtal som krävs enligt artikel 1 0
punkt b ) och enligt artikel 1 9 punkt
b ) eller ett procenttal av alla i lan
det bosatta som är minst tio procent
högre än det procenttal som krävs
enligt artikel 1 0 punkt c ) ,
ii ) tillhandahåller läkarvård i
form av sjukvård och sjukdomsföre
byggande vård av en avsevärt högre
s tandard än den som kräves enligt
artikel 1 3,
iii )
tillhandahåller kontanta
sjukförmåner med belopp motsva
rande ett procenttal som är minst tio
enheter högre än det som kräves en
ligt artiklarna 22 och 23,
får landet, efter samråd med de mest
representativa arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationerna, om s å
dana finns, göra temporära undan
tag från särskilda bestämmelser i de
larna Il och III av konventionen, på
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d i lion t hat such clerogation shall
nl'ilhcr funclamentally reduce nor
impair the essential guarantees of
t his Convention.
2. Each l\fember which has made
such a derogation shall indicate in
its reports upon the application of
this Convention submitted under ar
ticle 22 of the Constitution of the
International Labour Organisation
the position of ils law and practice
as regards such derogation and any
progress made towards complete
:ipplication of the terms of the Con
Yention.

villkor a l l st1dana undantag inle Yii
sentligen minskar eller försämrar de
grundläggande rättigheter som den
na konvention avser att garantera.
2. Yarj e medlem, som begagnat sig
av rätten att göra sådant undantag,
skall i de rapporter om denna kon
Yentions tillämpning, som medlem
men har att l ämna enligt artikel 22
av Internationella arbetsorganisatio
nens stadga, ange sin lagstiftnings
och praxis' läge i fråga om undan
taget och de framsteg som gjods i
fn ga om t1 tad kommandet av möj
l igheter för en fullsl�ind i •1 ti llämp
ning :w kon\'enlionens bestäm m c l s • r.

Arlicle 34
This ConYention shall not apply
to( a) contingencies which occurrcd
before the coming into force of the
Convention for the Member con
cerned;
(b) benefits in contingencies oc
curring after the coming into force
of the Convention for the Member
concerned in so far as the rights to
such benefits are derived from pe
riods preceding that date.

Art ikel 34Dcnna konYention i.ir inte tiWimp
lig på
a) riskfall som inträffat före kon
ventionens ikraftträdande för med
lemmen i fråga;

Part V. Final provisions

Del V. Slutbestämmelser

A.. rticle Jä
This Convention revises the Sick
ness Insurancc ( lndustry) Conven
tion, 1927, and the Sickness Insur
nnce ( Agriculture ) Convention, 1927.

A rticle 36

h) förmåner som utges vid riskfall
som inträffat efter konventionens
i kraftträdande för medlemmen i den
mån rätten till förmi'm ern:i härleder
sig från tid före ikraftträdandet .

A rt ikel 35

Genom denna konvention revideras
I 927 års konvention angående sj uk
försäkring ( industri ) och 1927 års
konvention angående sj ukförsäkring
( j ordbruk).

Artikel 36

1 . In conform i ty with lhe pro,·i1 . I enl ighet med beslämmelsern:,
sions of Article 75 o f the Social Se- i arl i kel 75 i 1952 års konvention a:�
c urity ( Iinimum Standards) Con- gående
ocial trygghet ( minimi
\'entioo, 1 952, Part 111 o f that Con- standard ) skall del I l l av näm nda
ven. tion and the relevant provisions kom·cn tion och motsn1rande bestäm
of other Parts lhereof shal l ccase melser i andra delar därav upphöra
to ::ipply to any l\fember having rati- att gälla för m edl em, som rali.ficcnl
fied lhis Convcntion ns from thc datc rören1randc konvention. från och
a l whi cll l h i · 'om·cn lion is bincl i:1!{ C l l'd d e n lbg då denna bli r h i ndnndc
j - Bihang till riksdagens protokoll 1 970. 1 saml. Nr 21

l i ti
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l l 1 , t l �ll' m lw l' and 110 del' l a r a l i o n
u nder .--\ rticle 3 is in fon:e.
� - Acceptancc o f Llw o b l igations of
t h is Con\'ention shal l , 011 condilion
that no decl aration under Article 3
is in force, be deemed to conslitute
acceptance of the obligations of Parl
III of the Social Security ( Minimum
Standards) Convention, 1 95 2, and
lhe relevant provisions of other Parts
t hereof, for the purpose of A rticl c 2
of the said Convention.

för medlcmml'n u lan a l l någon fiir
k l a ring enl i g l a r t ikel 3 är i kraft.
:!. Und e r förntsätlning att ingen
förkl aring enligt artikel 3 ii r i kraft
skall ett godtaganclc av förpliktelser
na i denna konvention, i och för till
l ämpning av artikel 2 i 1 952 års kon
\'ention angående social trygghet
(minimistandard ) , anses innebära
godtagande av förpliktelserna i del
III av sistnämnda konvention och
motsva rande bestämmelser i andra
delar dära\' .

.4. rticle 37
If any Con\'ention whieh may be
adopted subscquently by the Confer
ence concerning any subject or sub
jects dealt with in this Convention so
provides, such provisions of this Con
wntion as may be specified in the
said Convention shall cease to apply
t o any Member having ratified the
said Convention as from the datc at
which the said Convention comes
into force for that Member.

A rtikel 37
Om konvention, som senare kan
komma att antas av konferensen rö
rande något eller några i förevarande
konvention behand lade ämnen, sft
stadgar, skall sådana bestämmelser i
förevarande kon\'enlion, vilka i den
nya konventionen särskilt anges,
upphöra att gälla för medlem, som
ratificerat den nya konventionen,
från och med den dag då den sist
nämnda konventionen träder i kraft
för medlemmen .

f lll

•4 rtiklarna 38-45
Dessa artiklar är likalydande med artiklarna 28-35 av kon ventionen (nr
129) om yrkesinspektion inom jordbruket, dock att då i artikel 34 av sist
nämnda konven tion hänvisas t ill artikel 30, detta i förevarande konvention
motsvaras av en i artikel 44 upptagen hänvisning t ill artikel 40.
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A.l\'XEX
lnternational Standard Industrial Classification of All Economic Activities
(Revised up to 1968)
List of major divisions, dh·isions and maj or groups
Major
Division group
Major Division 1. A.griculture, Hunling, Foreslry and Fisliing
Agriculture and Hunting
11
111
Agricultural and livestock procl uclion
1 12
Agricultural services
113
Hunting, trapping and gam e propagalion
Forestry and Logging
12
Forestry
121
Logging
122
13
Fishing
130
21
22
23
29
31

32

33

34

210
220
230
290

Major Division 2. Mining and Quarrying
Coal Mining
Crude Petroleum and :\'atural Gas Procluclion
Meta! Ore Mining
Other Mining

Major Division 3. Marmfacl11 ring
Manufacture of Food, Beverages and Tobacco
3 1 1-3 1 2 Food manufacturing
313
Beverage industries
314
Tobacco manufac tures
Textile, Wearing Apparel and Leather Industries
321
Manufacture of textiles
322
Manufacture of wearing apparel, except footwear
323
Manufacture of leather and products of leather, leather
substitutes and fur, except footwear and wearing apparel
324
Manufacture of footwear, except vulcanised or rnou lded
rubber or plastic footwear
Manufacture of Wood and Wood Products, Inc!uding
Furniture
331
Manufacture of wood and ,vood and cork products, ex
cept furniture
332
Manufacture of furniture and fixtures, except primarily
of metal
Manufacture of P aper and P aper Products, Printing and
Publishing
341
Manufacture of paper and paper products
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BI LAGA
lnlenwlionell standard för niiringsgrensklassificering ( en/. revidernd utgåva
av år 1968)
Förteckning över n äringar, n äringsområden och näringshuvudgrupper 1
Närings- Näringsområde huvudgrupp
Näring 1 . Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
Jordbruk, j akt
Il
Jordbruk, trädgårdsodling
111
Tj änster inom j ordbruk
1 12
1 13
Jakt, viltvård
12
Skogsbruk
Skogs\'ård, kolning
121
Skogsavverkning, flottning
1 22
Fiske, fiskevård
130
13
21
22
23
29
31

32

210
220
230
290

Näring 2. Brytning av mineraliska produkter
Kolbrytning
Råpetroleum- och naturgasu tvinning
Malmbrytning
.\nnan hrytning och utvinning

Näring 3 . Tillverkning
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning
8 1 1-312 Livsmedelstillverkning
313
Dryckesvarutillverkning
314
Tobaksvaru tillverkning
Textil-, beklädnads-, läder- och lädcrvarutillverkning
321
Textilvarutillverkning
322
Tillverkning av kläder
Tillverkning av läder och pälsskinn, reseffekt er, hand
323
väskor o. dyl.
324
Skotillverkning
Trävarutillverkning

33
331

Trävarutillverkning, utom möbeltillverkning

332

Tillverkning av m öbelvaror, utom av metall

341

:\lassa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk
produktion
:\lassa-, pappers- och pappersvarutillverkning

34

t De svenska benämningarna på resp. näringsgren enligt den interna tionella standarden,
ISIC, har hämtats från en av statistiska centralbyrån fastställd svensk standard för nä
ringsgrensindelning, SNI. Även om det är idenliska branscher som avses, utgör de svenska
benämningarna ingen direkt översättning av benämni ognrna i den engelska versionen
a\· ISIC.

liungl. .lfo,i : ts propos ition nr 21 1970

70
35

342
351
35::!
353
354

36

r
37
38

355
:-l 56
361
362
36\}
371
372
381
382
383
384
385

39

390

41
42

410
420

50

5 00

Pri n ling, publ ish iag ;rnc- 1 a l l i •d i nduslries
.\ fu n u fncl u rl' o [ C:h •111 ic.:;.1I:-; ancl C :h0111 ir;1 l , Pt' l rnlcum,
Co:1 1 R u hhcr a nd P l a s l i c P rncl uc.: l s
..\fau ufact ure of ind u s l rial chem ica l s
l\fanu facture of o t hcr hemical pro( l uc l s
Petroleum refinerics
i\•I anufacture of misccl l aneous prod ucls of pet roleum and
coal
i\fonufaeture of rubber p rodu ·ts
:\[anufacl u rc of plaslic prod ucl s nol dscwhere clossificd
Manufacl ure of Non-i\f.etal l i c �[incrnl Produc ls, cxcept
Producls of Petroleum and Coal
l\Ianu focture of polten· china and carlltcnw::i r '
:\l anufacture of glass and gla s prod u cls
Manufnclure o f othcr non-in tallic m i n eral prnd uets
Ba ic M •tal I nd uslrie.s
!ron and sleel basic ind usl ries
Non-fcrrous metat basic i nd ustrics
Mao ufocture of Fnhricated l\Jctal Prod ucls, l\fachincry
and Equipmcnl
Manufacl u rc of fabrica l cd m e t u l producls, cxcepl ma
chinery and equipmrnl
l\ Ianufaclurc of machi nery exccpt elecl rical
i\lanufacture of el •cl rical m:1chinery appara l us, applian
ces and suppl ie
�'l anufacture of l ransporl equipment
i\fanufaclure of profession:1I and scienli fic and measuring
and control l ing ecrui pment not elsewllC.'re classified, a nd
of photographic and optical goods
Other i\Innt1 focluriug [nduslries
Major Division 4. Elcclricitu, Gas and \l'alcr
Electricity, Gas and Stram
Water Works and Supply
Major D iuision 5. C onslr11cl ion
Construction

Major Division 6. "'holesale and R etail 1'rade and Reslmuants and Rotel.\
61
Wholesale Trade
610
Retail Trade
62
620
Restaurants and Hotels
63
R estaurants, cafes and other eating and drinking places
63 1
Hotels, rooming houses, camps and other lodging placcs
632

71

"

'

Major Division 7. Transport, Storage and Communication
Transport and Storage
Land transport
711

,_
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,_

-9

712
713
7 19
720

,vater t ransport
Air transport
Services allied to transport
Communication

.llajor Division 8. Financing, lnsura nce, R eal Estate and Business Services
81
810
Financinl Institutions
Insurance
820
82
83
Real Estate and Business Services
831
832
833

91
92
93

9-l

Major Division 9. Community, Social and Personal Services
910
Public A dministration and Defence
920
931
932
933
934
935
939
941
942
94 9

95

96

0

Real estate
Business serYices except machinery :ind equipment rental
and leasing
Machinery and equipment rental and leasing

95 1
952
953
959
960

Sanitary and Similar SerYices
Social and Related Community Services
Education serYices
Research and scientific institutes
Medical, dental, other heal th and Yeterinary services
Welfare institutions
Business, professional and labour associations
Other social and related community services
Recreational and Cultural Services
Motion picture and other entertainment services
Libraries, museums, botanical and zoological gardens,
and other cultural services not elsewhere classified
Amusement and recreational services not elscwhcrc
classified
Personal and Household Services
Repair services not elsewhere classified
Laundries. lau ndry services, and cleaning and dyeing
plants
Domestic serYiccs
�Iiscell aneous personal serYices
International and Other Extra-Territorial Bodies

Jfajor Division 0. A cliuities .Vot A deq11a tely Defined
000
Activities not adequately defined
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712
713
719
720
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Sj ö transport
Luft transport
Transport förmedling, lagringswrks arnheL
Pos t - och tel e kommunikationer

.\'åring 8 . Bank- o c h försäkringsverksamhet, fastighetsfifrvaltning, uppdrnus
verksamhet

81
82
83

831
832

Bank- och annan finansverksamhet
Försäkringsverksamhet
Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppd rags\'!.'rk
samhet
Fastighetsförvaltning och -förmedling
Uppdragsverksamhet

833

Maskinuthyrning ( leasing o. dyl.)

Näring 9. Offentlig förvaltning och andra tjänster

91

9 10

92
93

920

94
111!"'·

�.

810
820

95

,o

96

9-11
942

Offentlig förrnltning, försrnrs-, polis- och Lrandskydds
verksamhet
Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet
Undervisning, fors · ">: ning, sj ukvård m. m.
Undervisning
Forsknings- och utvecklingsverksamhet
Hälso- och sj ukvård, veterinärverksamhel
Socialvård
Intresseorganisationer
Ideella och kul turella organisationer
Rekreationsverksamhet, kulturel l serviceverksamhct
Film-, radio-, TV-, scen- och konsl närsverksamhel
Biblioteks- och museiverksamhet

949

Annan rekreations- och nöjesverksamhet

1)5 1
952

Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet
Reparation av hushåll s\'arnr och fordon
Tvätteriverksamhet

931
932
933
934
935
939

953
959
960

Hushållsarbete
Annan personlig serviceverksamhct
Verksamhet vid internationella organisationer, utHinclslrn
ambassader o. dyl .
,Väring 0. Ospecificerade aktiviteter 1

0

000

Ospecificerade aktiviteter'

1 I den svenska standarden som sådan finns denna kategori ej med, då den i nte är av
principiell art. Grupper för ospecificerade aktiviteter kan dock efter behov bildas som
redovisningstekn i ska kategorier.

