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1.       Frågefil

1.1. Frågefil

Frågefil (beställningsfil) från Extern intressent ska se ut som följande:



Organisationsnummer
Nybeställning

Personnummer
From
Förmånsinformation

Heluppdatering
Personnummer
Förmånsinformation

Avbeställning
Personnummer
Förmånsinformation

För varje personnummer anges om det ska vara en nybeställning, heluppdatering eller avbeställning. För nybeställning ska From-datum och 
Förmånsinformation anges, för en heluppdatering eller avbeställning endast Förmånsinformation.

En heluppdatering innebär att för aktuell person och bevakning så hämtas all information som bevakningen gäller, istället för att bara leverera den 
information som förändrats sedan senast.

Totala volymen personer vad gäller nybeställning och heluppdatering är maximerat till 10 000, se också SLA för LEFI Prenumeration.

XML-fält Beskrivning

organisationsnummer Avsändarens organisationsnummer. 10 siffror i följd.

Ex: 5560012574

personnummer Person som beställningen avser. Personnummer inkl sekel. Kan även vara ett 
samordningsnummer. 12 siffror i följd.

Ex: 195801170205

nybestallningBevakning heluppdateringBevakning 
avbestallningBevakning

Vilken typ av beställning som avses: nybeställning, heluppdatering eller avbeställning.

from Förmåns from-datum (datum från när man vill ha förmånsinformation).

Ex: 20120701



formansinformation:

sjukOchAktivitetsersattning

arbetsskadelivranta

pension

prognos

tillfalligForaldrapenning sjukpenninggrundandeInkomst

levnadsintyg
sjukpenning 
foraldrapenning 
rehabersattning
smittbararersattning
narstaendepenning 
havandeskapspenning 
aktivitetsstod
dagpenningTillTotalforsvarspliktiga

Förmånstyper som ska hämtas information från.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Arbetsskadelivränta

Pension*

Pensionsprognos

Tillfällig föräldrapenning

Sjukpenninggrundande inkomst

Levnadsintyg
Sjukpenning 
Föräldrapenning

Rehabersättning
Smittbärareersättning
Närståendepenning

Havandeskapspenning

Aktivitetsstöd
Dagpenning till totalförsvarspliktiga

* Förmånstyp ”Pension” innefattar Ålderspension för personer födda 1937 (ÅP37) eller före, Ålderspension för personer födda 1938 eller senare (ÅP38), 
Poänguppgifter och Premiepensionsuppgifter.

Om det redan finns en beställning (bevakning) på ett personnummer och det inkommer en beställning på en ny förmån, kompletteras den tidigare 
beställningen med den nya förmånen. Om man anger olika from datum för förmånerna så hämtas informationen med olika sökdatum från förmånerna 

 . Om man anger ett annat datum på en redan befintlig bevakning så räknas också. God regel är att använda samma from datum för de skilda förmånerna
den som nybeställning och all information hämtas från det angivna datumet.

Om det finns en beställning (bevakning) på ett personnummer och det inkommer en avbeställning på en befintlig förmån, så tas den bort från bevakningen. 
Om avbeställning av ett personnummer önskas innan nybeställning vid samma bearbetningstillfälle, så måste avbeställningen ligga före nybeställningen i 
filen.

Flera beställningar kan göras under samma dag, fram till 17.30. Beställningarna tidsstämplas och bearbetas i den ordning de inkommit. Inläsning av 
beställningsfiler görs vardagar måndag – fredag 18.00.

Exempel:

Begäran Befintlig 
bev.

From 
datum

Resultat

Bevakning Nej Nytt Bevakning skapas.

Komplett information från angivet datum. Kvittens levereras.

Bevakning Ja Lika Ingen förändring av bevakning sker. Endast förändrad information levereras som vanligt.

Kvittens levereras.

Bevakning Ja Olika Då begäran och befintlig bevakning har olika datum så levereras komplett information från det nya datumet.

Kvittens levereras.

Avbeställni
ng

Ja - Bevakning på i avbeställningen angivna förmåner avslutas. Om avbeställningen avser samtliga bevakade förmåner, så avlutas hela 
bevakningen på det aktuella personnumret.

Kvittens levereras.

Avbeställni
ng

Nej - Då befintlig bevakning saknas, så har avbeställning ingen effekt.

Kvittens levereras.



Heluppdat
ering

Nej - Då befintlig bevakning saknas, så har heluppdatering ingen effekt.

Kvittens levereras.

Heluppdat
ering

Ja - Komplett information från befintlig bevaknings angivna datum.

Kvittens levereras.

2. Leverans
Daglig leverans av uppgifter vid nybeställning och förändrade uppgifter levereras i samma fil. Leverans av uppgifter då årsomräkningar är gjorda levereras 
runt årsskiftet så snart omräkningar är gjorda för olika förmåner, uppgifterna levereras i samma fil som daglig leverans av uppgifter vid nybeställning
/förändrade uppgifter.

2.1. Daglig leverans av uppgifter då ny beställning inkommit
Dagligen sker leverans av förmånsuppgifter för nya personer på förfrågan av . På en efterfrågad person levereras all befintlig information Extern intressent
från de förmånstyper och från det datum angett i förfrågan.Extern intressent 

I beställningen hanteras också avbeställningar. På en sådan person lämnas svar i kundstatusfältet att avbeställningen är utförd.

2.2. Daglig leverans av förändrade uppgifter på befintliga personer
Dagligen sker leverans av förändrade uppgifter på befintliga personer. Vid förändring levereras endast uppgifter från de förmåner där förändring skett.

Vid förändringen kommer alla uppgifter som tillhör from-tider som är lika med eller senare än den förändrade from-tiden att levereras. Detta oavsett om 
efterkommande from-tiders uppgifter är förändrade eller oförändrade.

Observera också att FK undantagsvis kan leverera uppgifter som är helt oförändrade i de perspektiv.Externa intressenternas 

En utbetalning ses som en förändring (händelse) vad det gäller dagersättningsförmåner .[1]

Leverans av filen sker varje dag. Om inte någon förändring eller nybeställning skett skickas ändå en fil, den innehåller då bara generellt fält.

2.3. Leverans av uppgifter när årsomräkning skett
Vid varje årsskifte gör FK årsomräkningar (p.g.a. indexuppräkning och nya pensionsrätter) av de olika förmånerna. När samtliga årsomräkningar är gjorda 
levererar FK nya uppgifter. Leverans sker av samtliga personer som och har någon/några av förmånerna:

Sjuk- och Aktivitetsersättning
Pension
Arbetsskadelivränta.

Uppgifterna skickas för den/de from-tider som finns på det nya året eller om ingen from-tid finns för nya året och förmånen löper över årsskiftet.

Pensionsprognos räknas om vid varje årsskifte. När prognosen är beräknad kommer uppgifter för det senaste utskicksåret att levereras för de personer 
som har förmånstyp prognos.

file:///C:/Users/40041806/Downloads/Beskrivning%20av%20person-%20och%20f%C3%B6rm%C3%A5nsinformation.doc#_ftn1


Skatteregistreringsnummer som hör till förmånstypen Levnadsintyg kommer att levereras. Detta för att skatteregistreringsnummer handläggs manuellt 
under året och i slutet av året kan skatteregistreringsnumret ha tillkommit eller ändrats för vissa personer. Skatteregistreringsnummer levereras oavsett om 
det har ändrats eller inte (skatteregistreringsnummer hette förut skatteredovisningsnummer enligt Lefi Prenumeration).

3. Svarsfil

Svarsfilen valideras av filen exi_bestallningssvar.xsd, som ligger under: .schema.forsakringskassan.se/externa_intressenter

Det innebär att beskrivningen av svarsfilen i detta dokument helt och hållet motsvaras av strukturen i exi_bestallningssvar.xsd.

Svarsfilen består av olika fälttyper:

Generellt fält (som innehåller organisationsnummer och när filen skapades).
Informationsfält (som innehåller av personnummer, kundstatus och ett antal förmånsfält).

Observera!

Endast för de termer som innehåller information kommer XML-fält att skapas.
Från och med version 1.3.7 av schemat kan informationsfältet ”meddelande” levereras, istället för informationsfältet för en förmån. Se kapitel 4.20 
för mer information.

      

3.1. Generellt fält

XML-fält Beskrivning Beskrivning av värden

organisationsnummer Extern intressents organisationsnummer

skapades Anger datum när filen skapades. I datumformat SSÅÅ-MM-DD.

 

4. Informationsfält

4.1. Person – informationstyp vid svar
I och med att det går att beställa heluppdatering av en bevakning så behövs ett sätt att meddela till mottagaren av prenumerationssvar vilket innehåll som 
kommer för en person så att mottagaren kan särskilja mellan en uppdatering av information senast levererat eller om det är komplett information som 
levereras vid nybeställning eller heluppdatering.

Detta genomförs med ett attribut på aktuell person.

Att märka är att fältet informationstyp förenklar logiken för beställaren att hantera ”alla uppgifter/ senast ändade uppgifter” tack vare att beställaren får 
explicit information om att uppgifterna för en för en förmån är ”komplett” eller ”uppdaterad”.

XML-fält Förklaring Beskrivning av värden

http://schema.forsakringskassan.se/externa_intressenter


Person

Attribut:informationstyp

Typ: short

Förekomst: 0 - 1

0 = Komplett information (sätts vid nybeställning eller heluppdatering)

1 = Uppdaterad information (endast ny eller förändrad information senast)

Exempel:

<informationsfalt>

<person informationstyp="0">

<personnummer>199999999999</personnummer>

<statusBestallning>

<kundStatus>1</kundStatus>

<formansinformation>

<arbetsskadelivranta>1</arbetsskadelivranta>

...

</formansinformation>

</statusBestallning>

...

</person>

</informationsfalt>

4.2. Personnummer

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

Personnummer Personnummer Personnummer alt.

samordningsnummer för den person som beställningen avser

Personnummer inkl. sekel

4.3. Status för beställning

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

kundStat
us

kundS
tatus

Visar FKs status för beställning, heluppdatering, resp. 
avbeställning. Samt eventuella meddelanden.

1 = Beställning OK

2 = Avbeställning OK

3 = Personen som ska avbeställas finns inte i bevakningsregistret

4 = Personen saknas i FK:s kundregister

5 = Kan ej registrera bevakning, personen har nytt personnummer

6 = Angivet from datum är ett

framtida datum

7 = Personen har nytt personnummer. Bevakningen avslutas på det gamla personnumret 
för personen. V.v. kom in med ny beställning på det nya personnumret

8 = Heluppdatering beställd på person som ej är bevakad

9 = Ogiltig beställningstyp

10 = Inga förmåner listade i beställningen



formansin
formation

Förmå
nstyper

De förmåner som Extern intressent prenumererar på. sjukOchAktivitetsersattning

arbetsskadelivranta pension

prognos tillfalligForaldrapenning sjukpenninggrundandeInkomst

levnadsintyg sjukpenning

foraldrapenning rehabersattning smittbararersattning narstaendepenning 
havandeskapspenning

aktivitetsstod

dagpenningTillTotalforsvarspliktiga

4.4. Generell personinformation

Generell personinformation behöver inte anges som förmånstyp vid beställning.

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av 
värden

sarskildPr
ovning

Särskild 
prövning

Visar om en persons uppgifter kräver en särskild prövning innan utlämnande. (sekretess) 0 = har inte särskild 
prövning

1 = har särskild 
prövning

avregistrer
ad

Avregistr
erad

Visar om en person är avregistrerad från svensk folkbokföring. 0 = Ej avregistrerad 
(återregistrerad)

1 = Avliden

2 = Utvandrad

9 = Annan anledning

avregistrer
adDatum

Avregistr
eringsdat

um

Visar från när i tiden en person är avregistrerad från svensk folkbokföring. Kan vara:

 SSÅÅMMDD
 SSÅÅMM
 SSÅÅ
 SS

bosattISve
rige

Ej bosatt Fältet visar om senast kända adress är en svensk adress eller inte. Detta betyder inte att personen är bosatt på 
adressen, utan kan vara bosatt utanför landet även om senast kända adress är i Sverige.

0 = är inte bosatt i 
Sverige

1 = är bosatt i 
Sverige

4.5. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

arendeFrom Ärende from Pågående ärendes fromtid.

beslutFrom

Beslut from

Visar fr. o. m. vilken dag som

beslutad SGI gäller.

sgiTyp

SGI-typ

Visar vilken typ av SGI som beslut avser

0 = A- eller B-inkomst (vanligt

SGI)

1 = Studietids-sgi

2 = Värnplikts-sgi

3 = Livränte-sgi

Arsinkomst

AInkomst

Årsinkomst A

Visar beslutad årsinkomst av

anställning (A-inkomst)

BInkomst (undernivå till arsinkomst)



belopp

Årsinkomst B

Visar beslutad årsinkomst av

egen verksamhet (B-inkomst)

karenstid Karenstid

Visar vald karenstid vid egen verksamhet (B-inkomst)

1 = 1 dag

3 = 3 dagar, före 1 juli 2010

7 = 7 dagar

14 = 14 dagar

30 = 30 dagar

60 = 60 dagar

90 = 90 dagar

Arsarbetstid

dagar

Årsarbetstid dagar

Visar årsarbetstid fastställd i

dagar

timmar

Årsarbetstid timmar

Visar årsarbetstid fastställd i

timmar

4.6. Sjukpenning

Dagpenningärende

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden           

sjukpenningtyp Sjukpenningtyp Visar vilken typ av sjukpenning

som ärende avser

101 = Sjukpenning

102 = Sjukpenning (Redare)

104 = Sjukpenning enligt LAF

105 = Särskild arbetsskadeersättning

106 = Sjukpenning YFL

107 = Sjukpenning YFL (RFV)

108 = Sjukpenning LSP

109 = Särskild sjukförsäkring för studerande

111 = Reseersättning (arbetsresor)

112 = Förebyggande sjukpenning i särskilda fall

118 = Förebyggande sjukpenning på fortsättningsnivå i särskilda fall

119 = Fler dagar med förebyggande sjukpenning på normalnivå i särskilda fall

125 = Sjukpenning på fortsättningsnivå (75 % av

ersättningsnivå)

126 = Fler dagar med sjukpenning på normalnivå (80 % av ersättningsnivå)

127 = Rehabpenning på fortsättningsnivå

131 = Förebyggande sjukpenning

(2010-12-31)

132 = Förebyggande sjukpenning på fortsättningsnivå (2010-12-31)

133 = Fler dagar förebyggande sjukpenning på normal nivå (2010-12-31)

141 = Sjuklönegaranti

anmalningsdatum Anmälningsdatum Visar datum för anmälan



from From Visar ärendets första ersatta dag.

Kan även vara ett årtal

tom Tom Visar ärendets sista ersatta dag

omfattning Omfattning Visar beslutad omfattning av

förmån

0 = Ej fastställd

1 = Hel ersättning

2 = Halv ersättning

3 = Trefjärdedels ersättning

4 =En fjärdedels ersättning

6 = Grundkarens,7 dagar (2010-12-

31)

7 = Karensdag

antalErsattaDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar

arendestatus Ärendestatus Visar ärendets status 0 = Pågående

1 = Avslutad (SJP har aldrig betalats ut pga 3:7), upphörde 2009

2 = Avslutad (SJP har dragits in pga. 3:7), upphörde 2009

3 = Avslutad (SJP har dragits in pga. 3:17), upphörde 2009

4 = Avslutad (SJP har dragits in pga. 20:3), upphörde 2009

7 = Avslutad, ej avhörd

9 = Avslutad

Utbetalning

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden



beloppstyp Beloppstyp Visar vilken typ av ersättning som

utbetalningsperiod avser

10 = SJP – tim/dag

11 = SJP– a-inkomst

12 = Sjukpenning i särskilda fall

(SJP/SF)

13 = SJP – b-inkomst

15 = SJP – hemmamake, har utgått

2008-01-01

16 = SJP – sjuklönegaranti

20 = Förebyggande sjukpenning tim/dag

22 = Förebyggande sjukpenning A- inkomst

23 = Förebyggande sjukpenning B-

inkomst

24 = Förebyggande sjukpenning på fortsättningsnivå tim
/dag

25 = Förebyggande sjukpenning på fortsättningsnivå A-
inkomst

26 = Förebyggande sjukpenning på fortsättningsnivå B-
inkomst

30 = Sjukpenning på fortsättningsnivå tim/dag

31 = Sjukpenning på

fortsättningsnivå A-inkomst

32 = Sjukpenning på fortsättningsnivå B-inkomst

33 = Fler dagar med sjukpenning på normalnivå tim/dag

34 = Fler dagar med sjukpenning på

normalnivå A-inkomst

35 = Fler dagar med sjukpenning på normalnivå B-inkomst

36 = Fler dagar med sjukpenning på normalnivå, särskilda 
fall (SJP/SFN)

40 = Sjukpenning på fortsättningsnivå, särskilda fall (SJP
/SFF)

41 = YFL – a-inkomst

42 = Särskild arbetsskadeersättning

44 = LAF – tim/dag

45 = LAF – a-inkomst

46 = LAF – b-inkomst



47 = LSP – tim/dag

48 = LSP – a-inkomst

49 = LSP – b-inkomst

50 = Förebyggande sjukpenning i särskilda fall

51 = SJP - frivillig (utgått)

52 = SJP - merutgifter för arbetsresor

56 = Förebyggande sjukpenning på fortsättningsnivå i 
särskilda fall

57 = Fler dagar Förebyggande

sjukpenning på normal nivå tim/dag

58 = Fler dagar Förebyggande sjukpenning på normal nivå 
A- inkomst

59 = Fler dagar Förebyggande sjukpenning på normalnivå 
B- ink

78 = Fler dagar med förebyggande

sjukpenning på normalnivå i särskilda fall

80 = Karensavdrag

83 = Karensavdrag i särskilda fall

from From Visar första dag i utbetalningsperiod. Kan 
vara ett årtal.

tom Tom Visar sista dag i utbetalningsperiod

omfattning Omfattning Visar omfattning av utbetald

ersättning i utbetalningsperiod

Samma koder som för omfattning av dagpenningärende.

antalDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar i

utbetalningsperiod

antalTimmar Antal timmar Visar antal timmar i

utbetalningsperiod

bruttobelopp Bruttobelopp Visar skattepliktigt bruttobelopp för 
utbetalningsperioden.

bruttobeloppEj
Skatt

Bruttobelopp ej

skattepliktigt

Visar "icke skattepliktigt"

bruttobelopp för utbetalningsperioden

foretag, 
beskrivning

Beskrivning av vilket företag som betalat 
ut pengar.

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut 
pengar

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

4.7. Rehabersättning (RBE)

Dagpenningärende

XML-fält: Term: Beskrivning: Beskrivning av värden

anmalningsdatum Anmälningsdatum Visar datum för anmälan.

from From Visar ärendets första ersatta dag. Kan

även vara ett årtal

tom Tom Visar ärendets sista ersatta dag



omfattning Omfattning Visar beslutad omfattning av förmån 0 = Ej fastställd

1 = Hel ersättning

2 = Halv ersättning

3 = Tre fjärdedels ersättning

4 = En fjärdedels ersättning

antalErsattaDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar

arendestatus Ärendestatus Visar ärendets status 0 = Pågående

7 = Ej avhörd

9 = Avslutad

 

Utbetalning

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

beloppstyp Beloppstyp Visar vilken typ av ersättning

som utbetalningsperiod avser

1 = Rehabiliteringsersättning i

särskilda fall (RBE/SF)

2 = Rehabpenning – a-inkomst

3 = Rehabpenning – b-inkomst

4 = Resor

5 = Traktamenten

6 = Kursavgifter

7 = Läromedel

8 = Förskott – särskilt bidrag

9 = Avdrag annan ersättning

37 = Rehabpenning på fortsättningsnivå A-inkomst

38 = Rehabiliteringsersättning på fortsättningsnivå, särskilda fall (RBE/SFF)

39 = Rehabpenning på fortsättningsnivå B-inkomst

66 = Flera dagar med rehabpenning på normalnivå i särskilda fall (RBE/SF)

68 = Flera dagar med rehabpenning på

normalnivå, a-ink (RBE/AIN)

69 = Flera dagar med rehabpenning på normalnivå, b-ink (RBE/AIN)

from From Visar första dag i utbetalningsperiod. Kan vara ett årtal.

tom Tom Visar sista dag i

utbetalningsperiod

omfattning Omfattning Visar omfattning av utbetald ersättning i utbetalningsperiod Samma koder som för omfattning av dagpenningärende.

antalDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar i

utbetalningsperiod

bruttobelopp Bruttobelopp Visar skattepliktigt bruttobelopp

för utbetalningsperioden.

bruttobeloppEjSkatt Bruttobelopp ej

skattepliktigt

Visar "icke skattepliktigt"

bruttobelopp för utbetalningsperioden

bruttobeloppEjSkatt



1.  
2.  
3.  
4.  

foretag, beskrivning Beskrivning av vilket företag som betalat ut pengar. Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut pengar 1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

4.8. Föräldrapenning (FP)

Dagpenningärende

XML-fält: Term: Beskrivning: Beskrivning av värden

anmalningsdatum Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. Om anmälningsdatum saknas för ett omräkningsärende sätts anmälningsdatum enligt 
följande:

Anmälningsdatum som anges i ersättningsdagen
Anmälningsdatum som anges i tillhörande Beslut om anspråk
Beslutsdatum från tillhörande Beslut om anspråk
Ersättningsdagens eget datum 

from From Visar ärendets första ersatta dag. 
Kan

även vara ett årtal

tom Tom Visar ärendets sista ersatta dag

omfattning Omfattning Visar beslutad omfattning av 
förmån

0 = Ej fastställd

1 = Hel ersättning

2 = Halv ersättning

3 = Tre fjärdedels ersättning

4 = En fjärdedels ersättning

8 = En åttondels ersättning

antalErsattaDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar

arendestatus Ärendestatus Visar ärendets status 20 = Utbetalning ej  
genomförd
21 = Utbetalning genomförd

barn

personnummer Barns pnr Personnummer för det barn som ärendet

avser.

fodelsedatum Barns

födelsedatum

Visar barnets födelsedatum/

adoptionsdatum om barnet inte är registrerat i FK 
ännu.

sarskildProvning Barn särskild

prövning

Visar om barnets uppgifter kräver en

särskild prövning innan utlämnande.

0 = Har inte särskild prövning

(false)

1 = Har särskild prövning

(true)

Utbetalning

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden



beloppstyp Beloppstyp Visar vilken typ av ersättning som

utbetalningsperiod avser

21 = Föräldrapenning

from From Visar första dag i utbetalningsperiod.

Kan vara ett årtal

tom Tom Visar sista dag i utbetalningsperiod

omfattning Omfattning Visar omfattning av utbetald

ersättning i utbetalningsperiod

Samma koder som för omfattning

av dagpenningärende.

antalDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar i

utbetalningsperiod

bruttobelopp Bruttobelopp Visar skattepliktigt bruttobelopp för

utbetalningsperioden.

(Se information nedan rörande 
återkrav)

bruttobeloppEjSka
tt

Bruttobelopp ej

skattepliktigt

Visar "icke skattepliktigt"

bruttobelopp för utbetalningsperioden

niva Nivå Visar vilken ersättningsnivå som

använts vid beräkning av utbetalad ersättning 
(bruttobelopp)

1 = 100 %

6 = 65 %

7 = 75 %

8 = 80 %

9 = 90 %

foretag, 
beskrivning

Beskrivning av vilket företag som betalat ut 
pengar.

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut pengar 1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

 

Återkravsärende
Innehållet är identiskt med dagpenningärende.

Återkrav
Identiskt innehåll med utbetalning, med undantag av att bruttobelopp är negativt vid ett återkrav.

4.9. Tillfällig föräldrapenning (TFP)

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

anmalningsdatu

m

Anmälningsdatum Visar datum för anmälan

ersattningsslag Ersättningsslag Visar vilken typ av tillfällig

föräldrapenning som ärendet avser.

Fältet finns from 2011-05-15

1= TFP

2 = Kontaktdag

3 = Barns födelse (=pappadagar)

4 = Adoption

5 = Ordinarie vårdare sjuk

6 = TFP för avlidet barn



arendestatus Ärendestatus Visar ärendets status 0 = Pågående

7 = Ej avhörd

9 = Avslutad

period (kan förekomma flera gånger)

from From Visar ärendets första ersatta dag

tom Tom Visar ärendets sista ersatta dag

omfattning Omfattning Visar beslutad omfattning av

förmån

0 = Ej fastställd

1 = Hel ersättning

2 = Halv ersättning

3 = Trefjärdedels ersättning

4 = En fjärdedels ersättning

8 = En åttondels ersättning

antalDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar

barn

personnummer Barn Visar personnummer för det barn

som ärendet avser.

fodelsedatum Barns födelsedatum Visar barnets födelsedatum/

adoptionsdatum om barnet inte är registrerat i FK ännu.

sarskildProvning Barn särskild prövning Visar om barnets uppgifter

kräver en särskild prövning innan utlämnande. (sekretess)

0 = har inte särskild prövning (false)

1 = har särskild prövning (true)

Utbetalning

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

beloppstyp Beloppstyp Visar vilken typ av ersättning som

utbetalningsperiod avser

27 = TFP SGIA + SGIB

28 = TFP SGIA

29 = TFP SGIB

bruttobelopp Bruttobelopp Visar skattepliktigt bruttobelopp för

utbetalningsperioden.

utbetalningsdatum Utbetalningsdatum Visar datum då den försäkrade erhållit sin ersättning. 1 = 100 %

6 = 65 %

7 = 75 %

8 = 80 %

9 = 90 %

foretag, beskrivning Beskrivning av vilket företag som betalat ut pengar. Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut pengar 1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

4.10. Graviditetspenning (GP) Havandeskapspenning (tom 2010-12-31)

Dagpenningärende



XML-fält: Term: Beskrivning: Beskrivning av värden

anmalningsdatum Anmälningsdatum Visar datum för anmälan.

from From Visar ärendets första ersatta dag. Kan

även vara ett årtal

tom Tom Visar ärendets sista ersatta dag

omfattning Omfattning Visar beslutad omfattning av förmån 0 = Ej fastställd

1 = Hel ersättning

2 = Halv ersättning

3 = Tre fjärdedels ersättning

4 = En fjärdedels ersättning

antalErsattaDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar

arendestatus Ärendestatus Visar ärendets status 0 = Pågående

6 = Avslag

7 = Ej avhörd

9 = Avslutad

hpbegreppstyp Hpbegreppstyp Talar om vilket begrepp som gäller.

Fältet finns from 2011-05-15.

0 = havandeskapspenning

1 = graviditetspenning

Utbetalning

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

beloppstyp Beloppstyp Visar vilken typ av ersättning

som utbetalningsperiod avser

17 = HP – a-inkomst

18 = HP – b-inkomst

19 = HP – hemmamake, har utgått

2008-01-01

from From Visar första dag i

utbetalningsperiod. Kan vara ett årtal

tom Tom Visar sista dag i

utbetalningsperiod

omfattning Omfattning Visar omfattning av utbetald

ersättning i utbetalningsperiod

Samma koder som för omfattning av

dagpenningärende.

antalDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar i

utbetalningsperiod

bruttobelopp Bruttobelopp Visar skattepliktigt bruttobelopp

för utbetalningsperioden.

bruttobeloppEjSkatt Bruttobelopp ej

skattepliktigt

Visar "icke skattepliktigt"

bruttobelopp för utbetalningsperioden

foretag, beskrivning Beskrivning av vilket företag som betalat ut pengar. Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut pengar 1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten



4.11. Närståendepenning

Dagpenningärende

XML-fält: Term: Beskrivning: Beskrivning av värden

anmalningsdatum Anmälningsdatum Visar datum för anmälan.

from From Visar ärendets första ersatta dag. Kan

även vara ett årtal

tom Tom Visar ärendets sista ersatta dag

omfattning Omfattning Visar beslutad omfattning av förmån 0 = Ej fastställd

1 = Hel ersättning

2 = Halv ersättning

4 = En fjärdedels ersättning

antalErsattaDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar

arendestatus Ärendestatus Visar ärendets status 0 = Pågående

6 = Avslag

7 = Ej avhörd

9 = Avslutad

Utbetalning

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

beloppstyp Beloppstyp Visar vilken typ av ersättning

som utbetalningsperiod avser

53 = NP – tim/dag

54 = NP – a-inkomst

55 = NP – b-inkomst

from From Visar första dag i

utbetalningsperiod. Kan vara ett årtal

tom Tom Visar sista dag i

utbetalningsperiod

omfattning Omfattning Visar omfattning av utbetald

ersättning i utbetalningsperiod

Samma koder som för omfattning av

dagpenningärende.

antalDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar i

utbetalningsperiod

bruttobelopp Bruttobelopp Visar skattepliktigt bruttobelopp

för utbetalningsperioden.

bruttobeloppEjSkatt Bruttobelopp ej

skattepliktigt

Visar "icke skattepliktigt"

bruttobelopp för utbetalningsperioden

foretag, beskrivning Beskrivning av vilket företag som betalat ut pengar. Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut pengar 1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten



4.12. Smittbärarersättning (SBE)

Dagpenningärende

XML-fält: Term: Beskrivning: Beskrivning av värden

anmalningsdatum Anmälningsdatum Visar datum för anmälan.

from From Visar ärendets första ersatta dag. Kan

även vara ett årtal

tom Tom Visar ärendets sista ersatta dag

omfattning Omfattning Visar beslutad omfattning av förmån 0 = Ej fastställd

1 = Hel ersättning

2 = Halv ersättning

3 = Tre fjärdedels ersättning

4 = En fjärdedels ersättning

antalErsattaDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar

arendestatus Ärendestatus Visar ärendets status 0 = Pågående

7 = Ej avhörd

9 = Avslutad

Utbetalning

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

beloppstyp Beloppstyp Visar vilken typ av ersättning

som utbetalningsperiod avser

70 = Smitt – tim/dag

71 = Smitt – a-inkomst

72 = Smitt – b-inkomst

from From Visar första dag i

utbetalningsperiod. Kan vara ett årtal

tom Tom Visar sista dag i

utbetalningsperiod

omfattning Omfattning Visar omfattning av utbetald

ersättning i utbetalningsperiod

Samma koder som för omfattning av

dagpenningärende.

antalDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar i

utbetalningsperiod

bruttobelopp Bruttobelopp Visar skattepliktigt bruttobelopp

för utbetalningsperioden.

bruttobeloppEjSkatt Bruttobelopp ej

skattepliktigt

Visar "icke skattepliktigt"

bruttobelopp för utbetalningsperioden

foretag, beskrivning Beskrivning av vilket företag som betalat ut pengar. Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut pengar 1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten



4.13. Dagpenning till totalförsvarspliktiga (DPE)

Dagpenningärende

XML-fält: Term: Beskrivning: Beskrivning av värden

anmalningsdatum Anmälningsdatum Visar datum för anmälan.

from From Visar ärendets första ersatta dag. Kan

även vara ett årtal

tom Tom Visar ärendets sista ersatta dag

omfattning Omfattning Visar beslutad omfattning av förmån 1 = hel ersättning

antalErsattaDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar

arendestatus Ärendestatus Visar ärendets status 0 = pågående

7 = ej avhörd

9 = avslutad

Utbetalning

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

beloppstyp Beloppstyp Visar vilken typ av ersättning

som utbetalningsperiod avser

74 = Dagpenning – hemvärnsmän

75 = Dagpenning – civilförsvar

76 = Dagpenning – värnpliktiga

77 = Dagpenning - beredskapspolis

from From Visar första dag i

Utbetalningsperiod. Kan vara ett årtal

tom Tom Visar sista dag i

Utbetalningsperiod

omfattning Omfattning Visar omfattning av utbetald

ersättning i utbetalningsperiod

Samma koder som för omfattning av

dagpenningärende.

antalDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar i

Utbetalningsperiod

bruttobelopp Bruttobelopp Visar skattepliktigt bruttobelopp för 
utbetalningsperioden

bruttobeloppEjSkatt Bruttobelopp ej

skattepliktigt

Visar "icke skattepliktigt"

bruttobelopp för utbetalningsperioden

foretag, 
beskrivning

Beskrivning av vilket företag som betalat ut pengar. Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut pengar 1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten



4.14. Aktivitetsstöd

Dagpenningärende

XML-fält Term: Beskrivning: Beskrivning av värden

anmalningsda
tum

Anmälningsda
tum

Visar datum för anmälan.

from From Visar ärendets första ersatta dag.

Kan även vara ett årtal

tom Tom Visar ärendets sista ersatta dag

omfattning Omfattning Visar beslutad omfattning av

Förmån

5 = FDPA Förhöjd dagpenning (gäller

t.o.m 2006-12-31)

10 = Aktivitetsstöd

11 = Aktivitetsstöd sjukdag

12 = Aktivitetsstöd sjukdag med karensdag

13 = FDPA sjukdag, gäller t.o.m.

2006-12-31

antalErsattaD
agar

Antal dagar  Visar antal ersatta dagar

arendestatus Ärendestatus Visar ärendets status 0 = Pågående

8 = Avbrott

9 = Avslutad

12 = Ej påbörjad utbildning



atgardstyp Åtgärdstyp Visar vilken typ av aktivitet som ärendet avser. OBS! Visas endast om ett 
ärende är pågående.

1 = Arbetslivsinriktad utbildning

8 = AMU-reguljär

9 = IT-utbildning (upphörde 000801)

11 = Start av näringsverksamhet

35 = Datortek

37 = Ungdomsgaranti

40 = Arbetspraktik

41 = Unga med funktionshinder

44 = Aktivitetsgaranti (upphörde

001113)

45 = Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

46 = Vägledning

50 = AMU-upphandlad

51 = Friår

52 = Fördjupad kartläggning och vägledning

53 = Jobb och utvecklingsgaranti

54 = Jobbgaranti för ungdomar

55 = Jobbgaranti för ungdomar

56 = Jobb och utvecklingsgaranti, ung med 
funktionshinder (090615)

57 = Jobb och utvecklingsgaranti fas 3 (090615)

58 = Jobb och utvecklingsgaranti fas

3, ung med funktionshinder (090615)

59 = Arbetslivsintroduktion (100101)

60 = Arbetslivsintroduktion, ung med funktionshinder 
(110515)

61 = Validering

62 = Förberedande insatser

97 = Aktivitetsstöd

98 = Utvecklingsersättning

99 = Övriga åtgärdstyper

Utbetalning

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

beloppstyp Beloppstyp Visar vilken typ av ersättning

som utbetalningsperiod avser

63 = Dagpenning

64 = Avdrag för föräldrapenning
/rehabpenning

67 = Utvecklingsersättning

from From Visar första dag i

utbetalningsperiod. Kan vara ett årtal

tom Tom Visar sista dag i

utbetalningsperiod



omfattning Omfattning Visar omfattning av utbetald

ersättning i utbetalningsperiod

Samma koder som för omfattning av

dagpenningärende.

antalDagar Antal dagar Visar antal ersatta dagar i

utbetalningsperiod

bruttobelopp Bruttobelopp Visar skattepliktigt bruttobelopp för 
utbetalningsperioden.

bruttobeloppEjSk
att

Bruttobelopp ej

skattepliktigt

Visar "icke skattepliktigt"

bruttobelopp för utbetalningsperioden

niva Nivå Visar vilken ersättningsnivå som

använts vid beräkning av utbetalad ersättning 
(bruttobelopp)

1 = 100 %

6 = 65 %

7 = 75 %

8 = 80 %

9 = 90 %

foretag, 
beskrivning

Beskrivning av vilket företag som betalat ut 
pengar.

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut pengar 1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

4.15. Pensionsprognos

  

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av 
värden

prognosbelopp Prognosbelopp Visar prognosvärden för den totala ålders-pensionen. Beloppet innefattar inkomstpension, tilläggspension 
och

premiepension. Vid 65 år och äldre ingår även garantipension

tillvaxt Tillväxt Vid tillväxt 0 % så

beräknas en tillväxt av premiepensionen på 3.5

% och vid 2 % tillväxt beräknas tillväxten för premiepensionen med

5.5%

0 = 0 % tillväxt

2 = 2 % tillväxt

3 = Belopp vid uttag

4 = Slutligt belopp

prognosAlder Ålder Ålder för vilken prognos

är beräknad

utskicksar Utskicksår Året som kunden fått sitt

orange brev

Ex 2007

Om man har pensionsbehållning (har/har haft pensionsgrundande inkomst) så får man pensionsprognos efter följande åldrar: (Undantag: Om person har 
SA beräknas bara prognos vid 65 år.)

Ålder                            Prognos vid ålder

28-59                         61, 65, 70

60-62                         63, 65, 67

63                           64, 65, 70

64-67                         Åldern + ett år, Åldern + två     år och Åldern + tre år. Ex om     ålder= 64 år får man prognos     för 65, 66, 67

68                           69, 70

69                           70



Prognos presenteras för de två senaste utskicksåren (innevarande år och innevarande år – 1 år). Finns ingen prognos för innevarande år presenteras 
prognos för innevarande år – 2 år, detta p.g.a. när frågan ställs t ex. i januari, så kan det hända att det inte hunnit göras någon prognos för innevarande år.

4.16. Pension

Pension innefattar ålderspension, poänguppgifter och premiepension.

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av 
värden

pensionsp
oang

poang Pensionspoäng Poängen består av summan av poäng för

inkomst av anställning och egenföretagare(F- inkomst) och poäng för sjuk- och aktivitetsersättning. 
Poäng beräknas för personer födda 1938-Pensionpoäng beräknas

t o m året man fyller 64 år

intjanande
ar

Intjänandeår Visar pensionspoäng för det år som inkomsten tjänades in

premiepension

manadsbel
opp

Premiepension

månadsbelopp

Premiepension kan betalas ut fr o m den

månad kunden fyller 61 år (ÅP38)

from Premiepension From Det datum som månadsbeloppet gäller från.

alderspen
sion

pensionsan
del

Pensionsandel Visar pensionsandel. Denna är gemensam för garantipension, inkomstpension och tilläggspension. 0 = Ingen andel

1 = 25 %

2 = 50 %

3 = 75 %

4 = 100 %

garantipension (undernivå till alderspension)

arsbelopp Garantipension

årsbelopp

Garantipension kan betalas fr.o.m. den

månad kunden fyller 65 år (ÅP37 och ÅP38)

from Garantipension From Det datum som årsbeloppet gäller från.

Inkomstpension (undernivå till alderspension)

arsbelopp Inkomstpension

årsbelopp Visar årsbelopp

from Inkomstpension From Inkomstpension kan betalas ut fr.o.m. den

månad kunden fyller 61 år (ÅP38)

tillaggspension (undernivå till alderspension)

arsbelopp Tilläggspension

årsbelopp

Tilläggspension kan betalas ut fr.o.m. den

månad kunden fyller 61 år (ÅP37 och

ÅP38).

from Tilläggspension From Det datum som årsbeloppet gäller från.



foretag, 
beskrivning

Beskrivning av vilket företag 
som betalat ut pengar.

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskass
an

Pensionsmyndig
heten

foretag, id Kod för vilket företag som 
betalat ut pengar

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkring
skassan

1003=Pensions
myndigheten

4.17. Sjuk- och aktivitetsersättning (SA)

XML-
fält

Term Beskrivning Beskrivning av värden

anko
mstd
atum

Anko
mstdat
um

Visar datum då ansökan om SA

inkom till Försäkringskassan. Ankomstdatum ändras när det blir ett nytt ärende. Nya ärenden skapas vid förlängning, 
årsomräkning, indragning och vilande SA. Vid dessa tillfällen skapas ett nytt ärende och ankomstdatum blir då när 
det nya ärendet skapas.

from
Manad

Beslut
from

Visar ärendets första månad.

(delförmånens from månad) fromManad med indragsorsak betyder att delförmånen har dragits in.

tomM
anad

Beslut
tom

Visar t o m vilken månad beslut

om tidsbegränsad SA finns. Obs, när ärendet når tomManad kommer nytt ärende att skapas med ny fromManad 
med indragsorsak 4.

saTyp SA-typ Visar vilken typ av SA ärendet

avser

1 = Sjukersättning

2 = Aktivitetsersättning

saKo
mbin
ation

SA-
kombi
nation

Visar om ärendet är en

kombination av S och A i samma ärende. Vid typ SA = S

1 = S

indra
gsors
ak

Indrag
ningso
rsak

Visar orsak till indraget SA.

Indragningstypen 1 (Manuellt indrag) i kombination med markering Vilande Sjuk- och aktivitetsersättning betyder att 
ärendet är helt vilande.

1 = Manuellt indrag

2 = 65 år

3 = Avliden

4 = Tidsbestämd SA (tomMånad 
har uppnåtts)

5 = 30 år och har A

6 = Personnummerbyte 
åldersvillkor ej uppfyllt

7 = Personnumret är spärrat

8 = Levnadsintyg saknas

vilan
deSa

Viland
e SA

Visar om vilande ersättning finns

för personen.

1 = Vilande S år 1

2 = Vilande S år 2-3

3 = Vilande A

4 = Prövotid

5 = Vilande vid studier

6 = Vilande vid arbete

8 = Prövotid vid arbete

9 = Vilande vid arbete, kan vara 
steglös avräkning, ring Fk för 
exakt besked

10 = Förlängning av A under tid 
med vilande

Period



perio
dtyp

Period
typ

Visar om beslut avser retroaktiv 1 = Retro

period (tid före registrering av

beslut) eller period framåt i tiden

2 = Tillsvidare

fromManad Period from Visar ärendets första månad vid

retroaktiv period

tomManad Period tom Visar ärendets sista månad vid

retroaktiv period

andel Andel Visar hur stor andel av Hel ISA

eller GSA som SA-kunden har rätt till enligt angiven ersättningsnivå.

0 = En fjärdedel

1 = En halv

2 = Tre fjärdedelar

3 = Hel

4 = Två tredjedelar

5 = Ingen andel

arsbeloppIsaExkl Årsbelopp ISA1 Visar beslutat årsbelopp med

inkomstrelaterad SA, exklusive avdrag och justeringsbelopp

arsbeloppGsaEx
kl

Årsbelopp GSA1 Visar beslutat årsbelopp med

garantiersättning SA, exklusive avdrag och justeringsbelopp

arsbeloppIsaInkl Årsbelopp ISA2 Visar beslutat årsbelopp med

inkomstrelaterad SA, inklusive avdrag och justeringsbelopp

arsbeloppGsaInkl Årsbelopp GSA2 Visar beslutat årsbelopp med

garantiersättning SA, inklusive avdrag och justeringsbelopp

arsbeloppJusteri
ng

Årsbelopp

justeringsbelopp

Tilläggsbelopp som beslutats vid

övergång från tidigare förtidspension

manadsbeloppIsa Månadsbelopp 
ISA

Månadsbelopp, Inkomstrelaterad

SA

manadsbeloppG
sa

Månadsbelopp 
GSA

Månadsbelopp, Garantiersättning

SA

arsbeloppYlIsa Årsbelopp YL-
avdrag

ISA

Årsbelopp Yrkesskadelivränta-avdrag, Inkomstrelaterad SA

arsbeloppYlGsa Årsbelopp YL-
avdrag

GSA

Årsbelopp Yrkesskadelivränta-avdrag, Garantiersättning SA

arsbeloppVilande
bel

opp

Årsbelopp

vilandebelopp

Skattefritt ersättningsbelopp som

utbetalas under maximalt tolv månader (inte nödvändigtvis sammanhängande) vid 
Vilande vid arbete

manbeloppViland
eb

elopp

Månadsbelopp

vilandebelopp

Månadsbelopp motsvarande

Årsbelopp vilandebelopp

Avdrag före skatt

fromManad Avdrag from

tomManad Avdrag tom



avdragstyp Avdragstyp Typ av avdrag på retroaktiv utbetalning. Avdrag p.g.a. samordning enligt AFL 17:1 före 
skatteavdrag.

50 = SJP (Sjukpenning)

51 = Övrig dagersättning

52 = AL (Arbetsskadelivränta)

53 = SEP (Särskild efterlevande 
pension)

54 = ÄP-GARP (Änkepension- 
Garantipension)

55 = EL-stöd (Efterlevande stöd)

56 = DP (Delpension)

57 = BTP (Bostadstillägg för

pensionärer)

58 = Ht (Hustrutillägg)

59 = BOB (Bostadsbidrag)

60 = Aktivitetsstöd

61 = A-kassa

62 = Restbelopp SJP

63 = Restbelopp Övr

64 = Restbelopp AL

65 = Restbelopp SEP

66 = Restbelopp ÄP-GARP

67 = Restbelopp EL-stöd

68 = Restbelopp DP

69 = Restbelopp BTP

70 = Restbelopp Ht

71 = Restbelopp BOB

72 = Restbelopp Aktivitetsstöd

73 = Restbelopp A-kassa

avdragsbelopp Avdragsbelopp

restbelopp Restbelopp

foretag, beskrivning Beskrivning av vilket företag som betalat ut pengar. Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut pengar 1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

4.18. Arbetsskadelivränta (AL)



XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

lopandeLivranta Löpande livränta Visar om livräntan är löpande. 0 = Nej

1 = Ja

beslutsdatum Beslutsdatum Visar det datum då beslut om

livränta registreras.

delforman Delförmån Visar vilken delförmån som

ärendet gäller. Kan vara antingen egenlivränta eller efterlevandelivränta

1 = Egenlivränta (ALE)

2 = Efterlevandelivränta (ALF)

fromtidBelopp fromtidBelopp Fromtid när beloppen gäller

indragsorsak Indragningsorsak Visar orsak till varför AL har

upphört (indragen)

1 = Dödsfall

2 = Indragen enligt SFN beslut

3 = Annan anledning/65 år

4 = Barnlivränta upphör

5 = Änka under 36 år

6 = Änka/änkling har ingått äktenskap

7 = OL, FOL eller SEL

8 = Vilande AL

9 = Indragen, levnadsintyg saknas

Grunduppgifter egenlivränta

skadedatum Skadedatum Visar det datum som arbetsskadan inträffade för livräntetagaren.

Visar avlidendatum när det gäller efterlevandelivränta.

from From Visar från och med när uppgifterna om livräntan gäller.

tom Tom Visar till och med när uppgifterna om livräntan gäller.

arbetsgivarKod Arbetsgivarkod Visar kod för arbetsgivare, 2

siffror.

10 = Arbetsskador i allmänhet

11 = Utbildning, övrigt (SFS 1977.284

2P)

12 = Statlig arbetsskadeersättning (ej affärsverk)

13 = Krigsskadeersättning till sjömän

(SFS 1977.265)

14 = Civilförsvarslagen (SFS 1977.265)

15 = Räddningstjänst (SFS 1977.265)

16 = Kriminalvården (SFS 1977.265)

17 = Statligt anordnad utbildning (SFS

1977.184)

18 = FN-tjänst

19 = Värnpliktslagen (SFS 1977.265)

20 = Frivilliga värnpliktiga (SFS

1977.284.6P)

50 = Statens järnvägar

51 = Posten

52 = Telia

53 = Banverket



54 = Vattenfall

55 = ASSI Domän

56 = Celsius (Förenade 
Fabriksverken

FFV)

57 = Luftfartsverket

59 = Sjöfartsverket

60 = Stiftsnämnder

82 = Swebus AB

83 = SweFerry AB

84 = EuroMaint

arsinko
mstFore

Årsinkom
st före

Visar årsinkomst före

arbetsskadelivränta

arsinko
mstEfter

Årsinkom
st efter

Visar årsinkomst efter

arbetsskadelivränta

livrantef
aktor

Livräntefa
ktor

Visar livräntefaktor. En fastställd livränta räknas årligen om med anledning av ett särskilt tal genom en 
indexering. Genom att beräkna och registrera en livräntefaktor kan beräkningen efterföljande år ske maskinellt.

livrantef
aktorAr

Livräntefa
ktorår

livrante
orsak

Livränteor
sak

Visar orsak till livränta 1 = Arbetsoförmåga till följd av

arbetssjukdom

2 = Arbetsoförmåga till följd av 
olycksfall i arbetet

3 = Arbetsoförmåga till följd av 
färdolycksfall

4 = Rehabilitering till följd av 
arbetssjukdom

5 = Rehabilitering till följd av 
olycksfall i arbetet

6 = Rehabilitering till följd av 
färdolycksfall

samord
ningspr
oc

ent

Samordni
ngsproce
nt

Visar den procentsats som

livräntan samordnas med Sjuk- och aktivitetsersättning. Samordningsprocent används vid framräkning av 
Bruttoförhöjningsbelopp.

Beräkningsunderlag egenlivränta (undernivå till Grunduppgifter Egenlivränta)

sakBelo
pp

SAK-
belopp

Visar särskild

arbetsskadeersättning. Hanteras vid retro-utbetalningar

belopp
KanEjLa

mnas

Belopp 
kan ej 
lämnas

Om fråga ställs vid årsskifte kan

i vissa fall inte belopp lämnas p.g.a. samordning med SA eller nybeviljad AL. Beloppen levereras när 
årsomräkningar skett i förmånerna.

Om livräntan vid tillfället för lyftet (från gammal till ny miljö) blev indragen, levereras inte några belopp.

3 = Livränta samordnas med 
SA, belopp

kan ej lämnas

8 = Livränta nybeviljad över ett 
årsskifte, belopp kan ej lämnas

9 = Indragen vid tillfället för 
lyftet, belopp kan ej lämnas



manadsbelopp Månadsbelopp Visar månadsbelopp AL efter

samordning

arsbelopp Årsbelopp Visar årsbelopp AL före

samordning

bruttoforhojnings

belopp

Bruttoförhöjningsbelo

pp

pgiAl PGI AL Visar pensionsgrundande

inkomst Arbetsskadelivränta

foretag, 
beskrivning

Beskrivning av vilket företag som betalat ut 
pengar.

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag, id Kod för vilket företag som betalat ut pengar 1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

Grunduppgifter efterlevandelivränta

skadedatum Skadedatum Visar avlidendatum

from From Visar från och med när uppgifterna om livräntan 
gäller.

tom Tom Visar till och med när uppgifterna om livräntan 
gäller.

alTyp AL-typ Visar vilken typ av livränta som

avses till efterlevande

1 = Änka/med änka jämställd kvinna med

barn

2 = Änka/med änka jämställd kvinna utan 
barn

3 = Livränta till frånskild kvinna

4 = Barnlivränta

5 = Föräldralivränta

6 = Omställningslivränta

7 = Förlängd omställningslivränta

8 = Särskild efterlevandelivränta

9 = Barnlivränta



arbetsgivarKod Arbetsgivarkod Visar kod för arbetsgivare,  2

siffror.

10 = Arbetsskador i allmänhet

11 = Utbildning, övrigt (SFS 1977.284

2P)

12 = Statlig arbetsskadeersättning (ej 
affärsverk)

13 = Krigsskadeersättning till sjömän

(SFS 1977.265)

14 = Civilförsvarslagen (SFS 1977.265)

15 = Räddningstjänst (SFS 1977.265)

16 = Kriminalvården (SFS 1977.265)

17 = Statligt anordnad utbildning (SFS

1977.184)

18 = FN-tjänst

19 = Värnpliktslagen (SFS 1977.265)

20 = Frivilliga värnpliktiga (SFS

1977.284.6P)

50 = Statens järnvägar

51 = Posten

52 = Telia

53 = Banverket

54 = Vattenfall

55 = ASSI Domän

56 = Celsius (Förenade Fabriksverken

FFV)

57 = Luftfartsverket

59 = Sjöfartsverket

60 = Stiftsnämnder

82 = Swebus AB

83 = SweFerry AB

84 = EuroMaint

arsinko
mstFore

Årsinkomst före Visar årsinkomst före

Arbetsskadelivränta

livrante
faktor

Livräntefaktor Visar livräntefaktor. En fastställd livränta räknas årligen om med anledning av ett särskilt tal genom en 
indexering. Genom att beräkna och registrera en livräntefaktor kan beräkningen efterföljande år ske 
maskinellt.

livrante
faktorAr

Livräntefaktorår

samord
ningsfa
kt

or

Samordningsfaktor Visar det belopp som är

samordningsbart med livränta (t ex EP) divideras med PBB för innevarande år.

Beräkningsunderlag efterlevandelivränta (undernivå till Grunduppgifter Efterlevandelivränta)



belopp
KanEjLa

mnas

Belopp kan ej lämnas Om fråga ställs vid årsskifte kan

i vissa fall inte belopp lämnas. p.g.a. att samordning med EP eller nybeviljad AL. Beloppen levereras när 
årsomräkningar skett i förmånerna. Om livräntan vid tillfället för lyftet (från gammal till ny miljö) blev indragen, 
levereras inte några belopp.

4 = Livränta 
samordnas med EP, 
belopp

kan ej lämnas

9 = Indragen vid 
tillfället för lyftet, 
belopp kan ej lämnas

manad
sbelopp

Månadsbelopp Visar månadsbelopp AL efter

samordning

arsbelo
pp

Årsbelopp Visar årsbelopp AL före

samordning

foretag,
beskriv
ning

Beskrivning av vilket 
företag som betalat 
ut pengar.

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

foretag,
id

Kod för vilket företag 
som betalat ut pengar

1001=Försäkringskassan

1003=Pensionsmyndigheten

1001=Försäkringskass
an

1003=Pensionsmyndig
heten

4.19. Levnadsintyg

XML-fält Term Beskrivning Beskrivning av värden

civilstand Civilstånd Visar personens civilstånd 1 = Ogift

2 = Gift

3 = Registrerat partnerskap

4 = Efterlevande partner

5 = Skild

6 = Skild partner

7 = Änka/änkeman

medborgarland
skod

Medborgarskap Visar landskod till personens

Medborgarskap. En person kan ha flera medborgarskap.

skatteregistrerin
gsnummer

Skatteregistreri
ngsnummer

Skatteregistreringsnummer

(TIN=Tax Identification Number) används för att identifiera en utlandsbosatt 
person som betalar särskild inkomstskatt (sink).



statusForLevna
ds

intyg

Levnadsintygsst
atus

Visar status för levnadsintyget 0 = Förfrågan till kund ska skickas

1 = Förfrågan till kund har skickats

2 = Intyg komplett

3 = Under handläggning

4 = Påminnelsebrev har skickats

5 = Förmåner har spärrats

7 = Hanteras av TESS - (maskinellt utbyte)

8 = Intyg komplett med förändringar

9 = Intyg med förändringar under handläggning

10 = Intyg inkommit efter spärr under handläggning

20 = Ej skickad. Namn/adress ej komplett

21 = Ej skickad. Ställföreträdares uppgifter ej 
kompletta

22 = Ej skickad. Personen är avliden/avregistrerad

23 = Ej skickad. Personen har ingen löpande förmån

24 = Ej skickad. Personen ej utlandsbosatt

25 = Ej skickad. Personen har nyligen intyg komplett

De koder som genererar en händelse

för ”Levnadsintygsstatus” är:

2 = Intyg komplett, i de fall ett komplett intyg 
inkommit efter att förmånen varit spärrad

5 = Förmåner har spärrats, d.v.s. en persons 
levnadsintyg har inte inkommit i tid

statusForLevna
ds

intygDatum

Statusdatum Visar datum då status för levnadsintyg uppdaterades.

Samhorig

personnumm
er

Samhörigs

(make/maka/rp)

personnummer

Visar samhörigs personnummer.

Samhörig är make/maka/registrerad partner. Om civilstånd är Gift eller Registrerat partnerskap visas 
samhörigs personnummer.

fodelsedatum Samhörigs

födelsedatum

Visar om samhörig

(make/make/registrerad partner) inte har ett giltigt personnummer kan födelsedatum finnas.

sarskildProv
ning

Samhörig

(make/maka/rp)

särskild prövning

Visar om samhörig har särskild

prövning (sekretess). Visas bara om samhörig har ett giltigt personnummer och finns i FK:s 
kunddataregister.

0 = har inte särskild 
prövning

1 = har särskild 
prövning

Utlandsadress

postadress1 Utlandsadress 1 Visar personens utlandsadress.

postadress2 Utlandsadress 2 Visar personens utlandsadress, om

inte adress får plats i utlandsadress

1 fortsätter adressen i detta fält.

postadress3 Utlandsadress 3 Visar personens utlandsadress, om

inte adress får plats i utlandsadress

2 fortsätter adressen i detta fält.



postkod Utlandsadress 
postkod

Visar postkod i utlandsadressen

postort Utlandsadress 
postort

Visar postort i utlandsadressen

landskod Utlandsadress

landskod

Visar landskod i utlandsadressen

land Utlandsadress 
land

Visar land i klartext

4.20. Meddelande

Om förmånsinformationen inte är tillgänglig vid tidpunkten för den dagliga körningen levereras ett meddelande, istället för förmånsinformationen. 
Meddelandet informerar om status på förmånstjänsten och att informationen levereras vid ett senare tillfälle.

XML-
fält

Term Beskrivning Beskrivning av värden

Meddel
ande

Meddel
ande

Meddelande om avsaknad av 
förmånsinformation

Exempel:

"Förmånsdata kunde inte hämtas p.g.a. tekniskt fel. Förmånsdata för personen kommer att hämtas nästa 
körning, och försvinner således inte."

”Tjänsten för förmånen är för tillfället inaktiverad. Förmånsdata för personen kommer att hämtas nästa körning 
då förmånen är aktiv och försvinner således inte."

5. Avgränsningar

För (personer födda 1937 eller tidigare) hanteras uppgifter fr.o.m. år .Ålderspension 37 2003
För (personer födda 1938 eller senare) hanteras uppgifter fr.o.m. år .Ålderspension 38 2001
För hanteras uppgifter fr.o.m. intjänandeår .Poänguppgifter 2003
För hanteras uppgifter fr.o.m. år .Arbetsskadelivränta 2005
För hanteras uppgifter fr.o.m. år .Sjuk- och aktivitetsersättning 2003
För dagersättningsförmåner i gammal miljö (sjukpenning, föräldrapenning, närståendepenning, havandeskapspenning, smittbärarersättning, 
aktivitetsstöd, dagpenning till totalförsvarspliktiga) hanteras uppgifter i tiden 7 år bakåt (utbetalningsinformation för dessa hanteras 2 år bakåt i 

.tiden)
För hanteras nuvarande uppgifter.Levnadsintyg 
För hanteras de två senaste utskicksåren.Pensionsprognos 

6. Allmänt om information

Nivå vad gäller utbetalning finns för närvarande för föräldrapenning och aktivitetsstöd. Finns nivå med i utbetalningen är det den som styr vilken 
ersättning som betalas ut, om inte nivå finns är det omfattningen som styr.
Datumfält vad gäller dagersättningsärenden och utbetalningar för dem: sjukpenning, föräldrapenning, närståendepenning, graviditetspenning, 
aktivitetsstöd, dagpenning till totalförsvarspliktiga, rehabersättning och smittbärarersättning innehåller XML-fältet ett attribut som talar om datumet 
är ett komplett datum eller inte. I vissa fall kan from-datum i dagpenningärende innehålla endast ett årtal, ex 2007. FK kommer då att skicka ett 
datum 2007-01-01 med attribut datumKomplett = 0.
Om omfattning i utbetalning är 0 betyder det att det inte finns omfattning för beloppstypen.
Vid specialfall av utbetalningar som görs samma dag som anmälan kommer in, måste en handläggare manuellt forcera systemet för att 
utbetalningen ska kunna göras samma dag:
Handläggaren registrerar utbetalningen dag 1 och dagpenningärendet dag 2 eller senare. Informationen som då visas dag 1 för 



dagpenningärendet är anmälningsdatum (vilket är korrekt), omfattning blir 0 (= är okänt än så länge tills dagpenningärendet registreras) och 
ärendestatus 0 (= pågående). Informationen för utbetalningen visas som vanligt d.v.s. med from, tom, omfattning, antal dagar, beloppstyp, 
bruttobelopp.
Dag 2 eller senare måste handläggaren korrigera dagpenningärendet manuellt och då kommer information om dagpenningärendet att visas med 
anmälningsdatum, from, tom, omfattning, antal dagar, ärendestatus (from, tom, omfattning och antal dagar blir samma som i utbetalningen, i 
vanliga utbetalningar uppdaterar systemet dagpenningärendet dessa uppgifter).

7. Versionshantering scheman

7.1. Nyheter/ändringar i schemaversion 2.0.4

Gäller fr.o.m. 2019-05-19.

Det tillkommer två nya samlings-åtgärdstyper för Aktivitetsstöd, som kommer att ersätta historiska värden på åtgärdstyper i Aktivitetsstöd fr.o.m. 
ovanstående driftsättningsdatum:
97 = Aktivitetsstöd
98 = Utvecklingsersättning

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till .version 2.0.4
Full bakåtkompatibilitet, enligt semantisk versionshantering.

7.2. Nyheter/ändringar i schemaversion 2.0.3

Gäller fr.o.m. 2019-01-01.

Det tillkommer nya beloppstyper för Karensavdrag och Karensavdrag i särskilda fall till Sjukpenning:
80 = Karensavdrag
83 = Karensavdrag i särskilda fall

Omfattning 7 (Karensdag) i Dagpenningärende omfattar även Karensavdrag och Karensavdrag i särskilda fall.

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till .version 2.0.3
Full bakåtkompatibilitet, enligt semantisk versionshantering

7.3. Nyheter/ändringar i schemaversion 2.0.2

Gäller fr.o.m. 2017-05-01.

Det tillkommer en ny beloppstyp för Dagpenning till totalförsvarspliktiga:
74 = Dagpenning – hemvärnsmän

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till .version 2.0.2
Full bakåtkompatibilitet, enligt semantisk versionshantering

7.4. Nyheter/ändringar i schemaversion 2.0.1

Gäller fr.o.m. 2017-03-27.

Det tillkommer två nya åtgärdstyper för Aktivitetsstöd:
61 = Validering
62 = Förberedande insatser

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till .version 2.0.1
Full bakåtkompatibilitet, enligt semantisk versionshantering.

7.5. Nyheter/ändringar i schemaversion 2.0.0

Gäller fr.o.m. novemberreleasen 2016.

Under föräldrapenning levereras även taggar för återkrav (  samt ).återkrav återkravsärende

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till .version 2.0.0

7.6. Nyheter/ändringar i schemaversion 1.3.8

Gäller fr.o.m. majreleasen 2016.



Under ”levnadsintyg” är nu ”skatteredovisningsnummer” ändrat till ”skatteregistreringsnummer”.

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till .version 1.3.8

7.7. Nyheter/ändringar i schemaversion 1.3.7

Gäller fr.o.m. februarireleasen 2016.

För ett antal förmåner kan ett alternativt meddelande levereras, om inte förmånsinformationen är tillgänglig under den dagliga körningen. Meddelandet (i 
form av två alternativa strängar) informerar om status på förmånstjänsten och att informationen levereras vid ett senare tillfälle.

Meddelandet är tillagt i schemat för samtliga förmåner, men kommer för tillfället endast att levereras för förmånerna föräldrapenning, tillfällig 
föräldrapenning, sjukpenninggrundande inkomst, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, pensionsprognos samt pension (i vilket inkluderas 
ålderspension 37, ålderspension 38, pensionspoänguppgifter, samt premiepensionsuppgifter).

Exempel för föräldrapenning:

<föräldrapenning>

  <meddelande>

”Tjänsten för förmånen är för tillfället inaktiverad. Förmånsdata för personen kommer att hämtas nästa körning då förmånen är aktiv och 
försvinner således inte."

  </meddelande>

</föräldrapenning>

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till .version 1.3.7

7.8. Nyheter/ändringar i schemaversion 1.3.6

Gäller from 2015-09-21.

Schemaversion 1.3.6 är bakåtkompatibel med version 1.3.5. För heluppdatering och avbeställning gäller följande, fr.o.m. schemaversion 1.3.6:

Exempel heluppdatering, med eller utan angivet datum:
Heluppdatering kan beställas med eller utan angivet from-datum. Angivet datum i heluppdateringen ignoreras, och heluppdateringen görs istället från det 
from-datum som ursprungligen angavs för beställningen. Önskas ett annat from-datum, måste en ny beställning göras.

Med from-datum:

<generelltfalt>

  <organisationsnummer>1234567890</organisationsnummer>

</generelltfalt>

<informationsfalt>

  <heluppdateringBevakning>

     <person>

       <personnummer>190000000000</personnummer>

       <from>2001-01-01</from>

       <formansinformation>

          <arbetsskadelivranta>1</arbetsskadelivranta>

          <sjukOchAktivitetsersattning>1</sjukOchAktivitetsersattning>

          <pension>1</pension>

          ...

       </formansinformation>

     </person>

  </heluppdateringBevakning>

<informationsfalt>



Utan from-datum:

<generelltfalt>

  <organisationsnummer>1234567890</organisationsnummer>

</generelltfalt>

<informationsfalt>

  <heluppdateringBevakning>

     <person>

       <personnummer>190000000000</personnummer>

       <formansinformation>

          <arbetsskadelivranta>1</arbetsskadelivranta>

          <sjukOchAktivitetsersattning>1</sjukOchAktivitetsersattning>

          <pension>1</pension>

          ...

       </formansinformation>

     </person>

  </heluppdateringBevakning>

<informationsfalt>

Exempel avbeställning, utan förmånsinformation:
Avbeställning kan, som tidigare, göras utan att ange förmånsinformation. Då avbeställs helt bevakning på personen, vilket är samma hantering som i 
schemaversion 1.3.5:

<generelltfalt>

  <organisationsnummer>1234567890</organisationsnummer>

</generelltfalt>

<informationsfalt>

  <avbestallningBevakning>

     <person>

       <personnummer>190000000000</personnummer>

     </person>

  </avbestallningBevakning>

<informationsfalt>

Exempel avbeställning, med förmånsinformation:
Avbeställning kan även göras med förmånsinformation. Då avbeställs inte bevakning på personen, utan enbart på de angivna förmånerna. Om ingen 
förmån kvarstår, avslutas bevakningen på personen, som ovan. Exempel på avbeställning av prenumeration på förmånerna arbetsskadelivränta och 
pension:

<generelltfalt>

  <organisationsnummer>1234567890</organisationsnummer>

</generelltfalt>

<informationsfalt>

  <avbestallningBevakning>

     <person>

       <personnummer>190000000000</personnummer>



       <formansinformation>

          <arbetsskadelivranta>1</arbetsskadelivranta>

          <sjukOchAktivitetsersattning>0</sjukOchAktivitetsersattning>

          <pension>1</pension>

          ...

       </formansinformation>

     </person>

  </avbestallningBevakning>

<informationsfalt>

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till .version 1.3.6

7.9. Nyheter/ändringar i schemaversion 1.3.5

För xml-fältet medborgarlandskod i Levnadsintyg, tillkommer möjligheten för en person att ha mer än ett medborgarskap.

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till .version 1.3.5

7.10. Nyheter/ändringar i schemaversion 1.3.4

Tillägg av nya fält för respektive förmån för att kunna urskilja utbetalande myndighet.

1001 = Försäkringskassan
1003 = Pensionsmyndigheten

Exempel:

<foretag>
     <id>1001</id>
     <beskrivning>Försäkringskassan</beskrivning>
</foretag>

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till .version 1.3.4

7.11. Nyheter/ändringar i schemaversion 1.3.3

Nya koder för arendestatus i Föräldrapenning – dagpenningärende:

20 = Utbetalning ej genomförd

21 = Utbetalning genomförd

         Borttagna koder för arendestatus i Föräldrapenning – dagpenningärende:

0 = Pågående

7 = Ej avhörd

9 = Avslutad

          Ny kod för vilandeSA Sjuk- och aktivitetsersättning

10 = Förlängning av A under tid med vilande



          Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till version 1.3.3.

7.12. Nyheter/ändringar i schemaversion 1.3.2

Rättning av schemat gällande heluppdatering. Schemat gäller fr.o.m. 2012-06-20.

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till  Det går bra att i förväg uppdatera schemat lokalt innan det är publicerat på version 1.3.2.
Försäkringskassans schemaserver då befintliga svar enligt gamla schemat är kompatibla med det nya schemat.

7.13. Nyheter/ändringar i schemaversion 1.3.1

Förmånen sjukpenning har kompletterats med 3 nya sjukpenningstyper.

112 = Förebyggande sjukpenning i särskilda fall

118 = Förebyggande sjukpenning på fortsättningsnivå i särskilda fall

119 = Fler dagar med förebyggande sjukpenning på normalnivå i särskilda fall

Förmånen sjukpenning har kompletterats med 3 nya beloppstyper.

50 = Förebyggande sjukpenning i särskilda fall

56 = Förebyggande sjukpenning på fortsättningsnivå i särskilda fall

78 = Fler dagar med förebyggande sjukpenning på normalnivå i särskilda fall

Förmånen rehabersättning har kompletterats med 3 nya beloppstyper.

68 = Fler dagar med rehabpenning på normalnivå, a-ink

69 = Fler dagar med rehabpenning på normalnivå, b-ink

66 = Fler dagar med rehabpenning på normalnivå, särskilda fall

Schemat gäller fr.o.m. 2012-05-27.

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till  Det går bra att i förväg uppdatera schemat lokalt innan det är publicerat på version 1.3.1.
Försäkringskassans schemaserver då befintliga svar enligt gamla schemat är kompatibla med det nya schemat.

7.14. Nyheter/ändringar i schemaversion 1.3.0

Gäller fr.o.m. 2012-02-26.

Schema för LEFI Prenumeration uppdateras till  Det går bra att i förväg uppdatera schemat lokalt innan det är publicerat på version 1.3.0.
Försäkringskassans schemaserver då befintliga svar enligt gamla schemat är kompatibla med det nya schemat.

Kunder som använder LEFI Prenumeration kan fr.o.m. 2012-02-26 beställa heluppdatering av en befintlig bevakning.

En heluppdatering innebär att för aktuell person och bevakning så hämtas all information som bevakningen gäller, istället för att bara leverera den 
information som förändrats sedan senast.

Totala volymen personer vad gäller nybeställning och heluppdatering är maximerat till 10 000, se också SLA



för LEFI Prenumeration.

Om det gäller större volymer (över 10 000 personer) så ska Försäkringskassan kontaktas i förväg och komma överens om hur de skall gå till.

Beställningstyp

Gäller fr.o.m. 2012-02-26.

Ny beställningstyp införs så man begära en heluppdatering av befintlig bevakning. Denna har i övrigt exakt samma upplägg som för befintliga 
beställningstyper.

Post XML-fält Beskrivning

Beställningstyp heluppdateringBevakning

nybestallningBevakning avbestallningBevakning

Vilken typ av beställning som avses:

heluppdatering (befintlig bevakning) beställning

(ny beställning) eller avbeställning

Exempel heluppdatering:

<generelltfalt>

<organisationsnummer>1234567890</organisationsnummer>

</generelltfalt>

<informationsfalt>

<heluppdateringBevakning>

<person>

<personnummer>190000000000</personnummer>

<from>2011-08-13</from>

</person>

</heluppdateringBevakning>

Exempel nybeställning:

<generelltfalt>

<organisationsnummer>1234567890</organisationsnummer>

</generelltfalt>

<informationsfalt>

<nybestallningBevakning>

<person>

<personnummer>190000000000</personnummer>

<from>2011-08-13</from>

<formansinformation>

<pension>1</pension>

<prognos>1</prognos>

<sjukpenninggrundandeInkomst>1</sjukpenninggrundandeInkomst>

<levnadsintyg>1</levnadsintyg>



</formansinformation>

</person>

</nybestallningBevakning>

Exempel avbeställning:

<generelltfalt>

<organisationsnummer>1234567890</organisationsnummer>

</generelltfalt>

<informationsfalt>

<avbestallningBevakning>

<person>

<personnummer>190000000000</personnummer>

</person>

</avbestallningBevakning>

Person – informationstyp för svar

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

I och med att det går att beställa heluppdatering av en bevakning så behövs ett sätt att meddela till mottagaren av prenumerationssvar vilket innehåll som 
kommer för en person så extern part kan särskilja mellan en uppdatering av information senast levererat eller om det är komplett information som 
levereras vid nybeställning eller heluppdatering.

Detta genomförs med ett attribut på aktuell person.

Fält Förklaring Beskrivning av värden

Person

Attribut:informationstyp

Typ: short

Förekomst: 0 - 1

0 = Komplett information (sätts vid nybeställning eller

heluppdatering)

1 = Uppdaterad information (endast ny eller förändrad information senast)

Exempel:

<informationsfalt>

<person informationstyp="0">

<personnummer>199999999999</personnummer>

<statusBestallning>

<kundStatus>1</kundStatus>

<formansinformation>

<arbetsskadelivranta>1</arbetsskadelivranta>

...

</formansinformation>

</statusBestallning>

...

</person>

</informationsfalt>



Sjukpenningtyp

Gäller from 2012-02-26.

Nya värden för sjukpenningtyp tillagt samt att beskrivning på tidigare typer har uppdaterats. Nya beloppstyper har tillkommit i utbetalningsinformationen.

Se beskrivning av sjukpenningtyp för dagpenningärende. :Exempel

<sjukpenning>

<dagpenningarende>

<anmalningsdatum datumKomplett="1">2012-10-01</anmalningsdatum>

<from datumKomplett="1">2012-10-15</from>

<tom datumKomplett="1">2012-10-20</tom>

<omfattning>2</omfattning>

<antalErsattaDagar>6</antalErsattaDagar>

<arendestatus>0</arendestatus>

<sjukpenningtyp> </sjukpenningtyp>115

</dagpenningarende>

<utbetalning>

<beloppstyp>40</beloppstyp>

<from datumKomplett="1">2012-10-15</from>

<tom datumKomplett="1">2012-10-20</tom>

<omfattning>2</omfattning>

<antalDagar>6</antalDagar>

<bruttobelopp>1860</bruttobelopp>

</utbetalning>

</sjukpenning>

Beloppstyp

Gäller from 2012-01-01.

I o m. de ändringarna i sjukpenning så tillkommer det nya beloppstyper:

Fält Förklaring Beskrivning av värden (endast nya)

Beloppstyp Typ: short

Förekomst: 0 - 1

01 = Rehabiliteringsersättning i särskilda fall (RBE/SF)

12 = Sjukpenning i särskilda fall (SJP/SF)

14 = Föräldrapenning dubbeldagar (FP/DUB)

36 = Fler dagar med sjukpenning på normalnivå, särskilda fall (SJP/SFN)

38 = Rehabiliteringsersättning på fortsättningsnivå, särskilda fall (RBE/SFF)

40 = Sjukpenning på fortsättningsnivå, särskilda fall (SJP/SFF)

Exempel:

<sjukpenning>

<dagpenningarende>



<anmalningsdatum datumKomplett="1">2012-10-01</anmalningsdatum>

<from datumKomplett="1">2012-10-15</from>

<tom datumKomplett="1">2012-10-20</tom>

<omfattning>2</omfattning>

<antalErsattaDagar>6</antalErsattaDagar>

<arendestatus>0</arendestatus>

<sjukpenningtyp> </sjukpenningtyp>115

</dagpenningarende>

<utbetalning>

<beloppstyp>40</beloppstyp>

<from datumKomplett="1">2012-10-15</from>

<tom datumKomplett="1">2012-10-20</tom>

<omfattning>2</omfattning>

<antalDagar>6</antalDagar>

<bruttobelopp>1860</bruttobelopp>

</utbetalning>

</sjukpenning>


	Beskrivning av person- och förmånsinformation

