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Tillfällig föräldrapenning i samband med vård
av barn
När man har ett barn som vårdas på sjukhus ska föräldrar inte ta ut föräldrapenning eller tio
pappa /partnerdagar utan båda föräldrarna har rätt till tillfällig föräldrapenning.
För att ha rätt till tillfällig föräldrapenning måste man ha en sjuklönegrundande inkomst (SGI)
samt vara med sitt barn på sjukhuset och delta i barnets omvårdnad större delen av dygnet.
Om ni som föräldrar inte är gifta och inte hunnit göra faderskaps/föräldraskapsbekräftelse
behöver den förälder som inte fött barnet koppla sitt personnummer med barnets hos
Försäkringskassan.
Man kan nå Försäkringskassan på 0771–524 524 eller på www.forsakringskassan.se

Kontakta arbetsgivare
Semester eller dylikt ska inte heller användas under tiden barnet vårdas på sjukhus eller har
permission.

Intyg för Tillfällig föräldrapenning
Läkare eller sjuksköterska skriver intyg för tillfällig föräldrapenning. Skicka sedan originalet
till Försäkringskassan.
Först när barnet är färdigbehandlat och utskrivet från barnsjukhuset anmäls till
Försäkringskassan om vanlig föräldrapenning för den förälder som är hemma med barnet
samt tio pappa/partnerdagar. Dessa tio dagar måste tas ut inom 60 dagar efter att barnet
kommit hem från sjukhuset.

Ansök om ersättning för tillfällig föräldrapenning
Om barnet vårdas en kortare tid på sjukhuset ansöker föräldrarna om ersättning för de dagar
barnet varit på sjukhus när barnet är utskrivet. Mamma söker ersättning för sju dagar i veckan
medan pappa/partner söker ersättning för de dagar hen skulle arbetat eller studerat.
Om barnet vårdas länge på sjukhus ansöker föräldrar om ersättning senast den 10:e varje
månad för att få ersättning den 25:e samma månad, under förutsättning att alla uppgifter är
korrekta.
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Kontakt Akademiska
Akademiska sjukhuset nås via:
Patientkontakt 018-611 30 33,
patientkontakt@akademiska.se
Växel 018-611 00 00
www.akademiska.se

