MISSOC - Ömsesidigt informationssystem om social trygghet i Europa
Sedan det ömsesidiga informationssystemet om social trygghet (MISSOC) infördes 1990 har det utvecklats till en central
kunskapsbas för aktuell och omfattande information om sociala trygghetssystem i EU:s samtliga medlemsstater, de tre länderna
i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. Kunskapsbasen MISSOC är helt elektronisk och användare hittar inte
bara beskrivningar av eller detaljuppgifter om den sociala tryggheten i ett visst land utan de kan dessutom jämföra systemen i
de olika länderna, speciellt genom strukturerade tabeller. Kunskapsbasen MISSOC är gratis tillgänglig för vem som helst.

Vem är MISSOC avsett för?

MISSOC-nätverket
MISSOC grundar sig på ett nära samarbete
mellan:
•

•

•

Enskilda personer eller organisationer som
söker information om social trygghet i andra
länder eller som vill jämföra, undersöka och
analysera flera system för social trygghet.
MISSOC är av särskilt intresse för:

Europeiska kommissionen:
Generaldirektoratet för sysselsättning,
socialpolitik och inkludering, enhet D/3
Aktivt åldrande, pensioner, hälso- och
sjukvård och sociala tjänster
De nationella korrrespondenterna: ett
nätverk av företrädare för de nationella
ministerierna eller institutionerna som
ansvarar för social trygghet.
MISSOC-sekretariatet: en expertgrupp som
tillsatts av Europeiska kommissionen

•
•
•
•

Medborgare och företag som flyttar
utomlands
Forskare och studenter
Myndigheter och institutioner på området
för social trygghet
Politiker
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Kunskapsbasen MISSOC
Tack vare den information som samlas in och uppdateras av de nationella korrespondenterna, kan MISSOC-nätverket ge deskriptiv,
ämnesspecifik och analytisk information om social trygghet på engelska, franska och tyska (och på 21 andra EU/EES-språk i guiderna om social
trygghet).
Kunskapsbasen kan nås via www.missoc.org or http://ec.europa.eu/missoc. Den innehåller:

Jämförelsetabeller: detaljerad och jämförbar information som uppdateras två gånger om året (januari och juli) om social trygghet i alla

de deltagande länderna, i form av tolv tabeller som är uppdelade i flera kategorier. De nationella uppgifterna i tabellerna kompletteras med
ämnesövergripande introduktioner som ger ett horisontellt perspektiv på de viktigaste koncepten och principerna i varje del av den sociala
tryggheten. De tolv tabellerna är:
I. Finansiering
II. Hälso- och sjukvård
III. –Kontantförmåner vid sjukdom
IV. Moderskap/faderskap

Diagram och
beskrivningar av

hur den sociala
tryggheten är
ordnad i varje land,
uppdateras två
gånger om året i
januari och juli.

V. Invaliditet
VI. Ålder
VII. Efterlevande
VIII. Olycksfall på arbetet och
yrkessjukdomar

En beskrivning av den

sociala tryggheten
för egenföretagare i

varje land, uppdateras
två gånger om året i
januari och juli.

IX. Familjeförmåner
X. Arbetslöshet
XI. Minimigarantier
XII. Långtidsvård

MISSOC:s guider om social trygghet:
en översikt över de viktigaste inslagen i
de olika grenarna av varje lands sociala
trygghetssystem i syfte att förklara
systemen på ett tillgängligt språk för
en bred allmänhet, särskilt medborgare
som flyttar inom Europa. Guiderna
uppdateras en gång om året (juli) och
finns på 24 EU/EES-språk.

MISSOC Info: en

årlig översikt över de
viktigare trenderna
inom de sociala
trygghetssystemen.

MISSOC Analysis:

en analytisk översikt
över viktig utveckling
i utvalda områden
av social trygghet.
Kommer ut två
gånger om året.

Kontakta oss: MISSOC Secretariat – 37, Rue Van Campenhout – B-1000 Bryssel - BELGIEN
T: + 32 2 736 14 79 – F: + 32 2 736 23 89 – E-post: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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