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Bra att veta när ditt barn vårdas på
intensivvårdsavdelning 95 F
Har du frågor, kontakta:
Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se
Kurator Maria Hagstedt
Kurator Marielle Johansson Bichara

018-611 36 72
018-611 10 76
Vänd sida för
att läsa mer!
mer
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Förlossningsavdelningen på det sjukhus barnet föds, anmäler födelsen för registrering till
folkbokföringen, Skatteverket. I samband med detta får barnet sitt personnummer. Barnets
mamma får sedan ett registerutdrag med posten samt en blankett för att anmäla barnets
förnamn och eventuellt ändring av efternamn och/eller mellannamn.

Kostnad
Vistelsen på avdelning 95 F är kostnadsfri för såväl föräldrar och barn.

Parkeringskort
Intyg för att köpa parkeringskort lämnas ut av vårdpersonalen. Parkeringskortet finns att köpa
i cafeterian på bottenvåningen.

Boende
Meddela personalen på avdelningen när du blir utskriven från BB och inte bor i närområdet.
Våra sekreterare ordnar med bokning av patienthotell.

Försäkringar
Har ni tecknat en gravidförsäkring kan ni få viss ersättning för sjukhusvård. Kontakta ert
försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller för er.

Barnbidrag
Den första utbetalningen av barnbidraget kommer månaden efter att barnet är fött. Blankett
om vilket konto ni vill ha pengarna insatta på skickas hem.

Reseersättning
Det finns möjlighet att få viss ersättning för resor mellan hemmet och sjukhuset från
sjukreseenheten i den region man tillhör. Kontakt tas med hemsjukhusets resesektion.

Gemensam vårdnad
Om ni som föräldrar är gifta med varandra när barnet föds får ni automatiskt gemensam
vårdnad om barnet. Är ni inte gifta får mamman automatiskt enskild vårdnad. Ni kan anmäla
att ni vill ha gemensam vårdnad i samband med faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen som i
regel görs hos familjerätten i den kommun man är skriven.

Sjukhuskyrkan
Om du är intresserad av stöd från sjukhuskyrkan, kontakta personal på avdelningen för att
förmedla kontakt.

1177 Vårdguiden
Du hittar information och
tjänster för din hälsa och vård
på webbplatsen 1177.se. För
sjukvårdsrådgivning ring 1177,
öppet dygnet runt.
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www.akademiska.se

Kontakt Akademiska
Akademiska sjukhuset nås via:
Patientkontakt 018-611 30 33,
patientkontakt@akademiska.se
Växel 018-611 00 00
www.akademiska.se

