Tillfällig
föräldrapenning
– vård av barn

Barn blir ofta sjuka. Därför finns den
tillfälliga föräldrapenningen. Den ger
dig ersättning när du behöver avstå från
att arbeta för att vårda ett sjukt barn.
Du kan också få ersättning när den som
brukar ta hand om barnet är sjuk.

föräldrapenning för att delta i en kurs som
anordnas av sjukvårdshuvudman, till exempel
landstinget.

Du kan få tillfällig föräldrapenning för
barn som är under 12 år. Speciella regler
gäller för barn som är yngre än 240
dagar. I motsats till den vanliga föräldra
penningen går tillfällig föräldrapenning
i vissa fall att överlåta till andra än en
förälder.

Hur många dagar kan jag ta ut?

När kan man få
tillfällig föräldrapenning?
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Du kan få tillfällig föräldrapenning när du
avstår från att arbeta för vård av barn när:
• Barnet är sjukt eller smittat.
• Ordinarie vårdare är sjuk eller smittad.
Ordinarie vårdare är den som brukar ha hand
om barnet när du arbetar, till exempel en
annan förälder, dagbarnvårdare eller släkting.
• Den andre föräldern måste följa med ett
annat av familjens barn till läkare.
• Du ska besöka barnavårdscentralen eller en
annan mottagning för barnhälsovård, till
exempel tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Du kan också få tillfällig föräldrapenning när
du som är förälder till ett sjukt barn eller ett
barn med funktionsnedsättning besöker en
institution, till exempel habilitering, specialskola eller liknande. Dessutom kan du få tillfällig
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Faktablad
Uppdaterad: 2009-04-29

Du kan inte få tillfällig föräldrapenning för vård
av barn om du är hemma med barnet därför att
förskolan eller skolan är stängd.

Föräldrarna kan få tillfällig föräldrapenning
under högst 120 dagar per barn och år. Men
efter 60 dagar kan du inte få ersättning vid
ordinarie vårdares sjukdom eller smitta.

Du kan få tillfällig föräldrapenning
för en del av arbetsdagen
Du kan ta ut tillfällig föräldrapenning för en hel,
tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.

Vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning
Får du vårdbidrag för barnet kan du inte få
tillfällig föräldrapenning för samma vård- och
tillsynsbehov som du redan får vårdbidrag för.

Vem kan få tillfällig
föräldrapenning?
Du som är förälder till barn under 12 år kan
få tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldra
penning kan också betalas ut till
• den som bor tillsammans med en förälder
• familjehemsförälder (tidigare kallad foster
förälder)
• den eller de som tar emot ett barn i syfte att
adoptera det
• annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.
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Du kan överlåta den
tillfälliga föräldrapenningen
Om vare sig du eller den andre föräldern kan
eller vill stanna hemma från arbetet när barnet
är sjukt eller barnets ordinarie vårdare är
sjuk, kan du överlåta den tillfälliga föräldra
penningen till en annan person som avstår från
att arbeta för att vårda barnet. Det betyder
alltså att du fortsätter arbeta, medan någon
annan får ersättning för att stanna hemma från
sitt arbete och vårda barnet.
Vill du överlåta den tillfälliga föräldrapenningen
måste du eller den som du överlåter till tala om
det vid anmälan. Den som vårdar barnet får då
en blankett: Tillfällig föräldrapenning vid överlåtelse. Den ska fyllas i både av den som begär
ersättning och av föräldern.

Om du blir sjuk kan en annan person
få tillfällig föräldrapenning
Om du blir sjuk samtidigt som barnet eller
barnets ordinarie vårdare och därför varken
kan arbeta eller vårda barnet, kan Försäkringskassan besluta att en annan person har rätt till
tillfällig föräldrapenning för att vårda ditt barn.
Då krävs dels ditt medgivande, dels att du får
sjuklön eller sjukpenning.

Hur mycket får man med
tillfällig föräldrapenning?
Den tillfälliga föräldrapenningen ger dig knappt
80 procent av din sjukpenninggrundande
inkomst. Om du är anställd beräknas ersättningen utifrån din årsarbetstid i dagar eller
timmar. Har du inkomst av annat förvärvs
arbete, är företagare eller arbetslös får du
ersättningen beräknad per kalenderdag.

Hur gör man för att få
tillfällig föräldrapenning?
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Du måste anmäla att du vill ha tillfällig föräldra
penning senast samma dag som du vill ha
ersättning för. Du kan göra anmälan och begära
ersättning direkt på www.forsakringskassan.se.
För att göra det behöver du en e‑legitimation
som du laddar ner från din bank på Internet.

Faktablad: Tillfällig föräldrapenning
Uppdaterad: 2009-04-29

Du kan också anmäla genom att ringa
020‑524 524 eller sms:a TFP och ditt personnummer följt av barnets personnummer till
71020.
När anmälan har kommit in till Försäkringskassan får du hem en blankett som du fyller i
och skickar in till oss.
Vissa arbetsgivare gör automatisk anmälan
åt dig. Men du måste själv ta reda på hur det
fungerar på din arbetsplats.

Intyg om barnets frånvaro
från förskola eller skola
Från 1 juli 2008 måste du lämna ett intyg
om barns frånvaro för att få rätt till tillfällig
föräldrapenning när du har behövt avstå från
arbete för att vårda barnet på grund av barnets
eller ordinarie vårdares sjukdom. Försäkringskassan skickar ”Intyg om ett barns frånvaro”
till dig när du har begärt tillfällig föräldra
penning. Fyll i uppgifterna på intyget och begär
sedan att förskolan eller skolan undertecknar
det. Skicka sedan tillbaka intyget till Försäkringskassan.
Om barnet är allvarligt sjukt finns inget krav
på intyg om frånvaro. Finns det redan ett intyg
från en läkare eller sjuksköterska om barnets
sjukdom kan det räcka för att visa att barnet
varit frånvarande.
Förskolan, familjedaghemmet, fritidshemmet
eller den skola där barnet normalt vistas är
skyldiga att utfärda intyg till barnets föräldrar.
Skyldigheten gäller till och med månaden efter
det att barnets frånvaro upphörde.

Mer om tillfällig
föräldrapenning
Efter sju dagar måste du ha intyg
Om barnet är sjukt eller smittat längre tid än
sju dagar måste du kunna visa ett intyg från
en läkare eller sjuksköterska från och med den
åttonde dagen som barnet är sjukt. Som första
dag räknas den första dagen som du eller den
andre föräldern tar ut tillfällig föräldrapenning.
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Även de dagar du inte tar ut någon tillfällig
föräldrapenning, till exempel lördagar och
söndagar, räknas in i de sju dagarna.

Mer information

Om den ordinarie vårdaren är sjuk ska det också
styrkas med intyg eller utlåtande från en läkare
från och med den åttonde dagen.

I vissa fall kan du också få tillfällig föräldra
penning även för äldre barn. Se mer om det i
faktabladen:
• Tillfällig föräldrapenning för barn som har
fyllt 12 men inte 16 år
• Tillfällig föräldrapenning för barn som fyllt
16 år och som omfattas av LSS
• Tillfällig föräldrapenning när barnet är allvarligt sjukt.

Du kan byta föräldrapenning mot
tillfällig föräldrapenning om barnet
vårdas på sjukhus
Om du är föräldraledig och barnet vårdas på
sjukhus, kan du byta ut den vanliga föräldra
penningen mot tillfällig föräldrapenning. På
så sätt sparar du de vanliga föräldrapenning
dagarna. Du kan göra på samma sätt även
om ett annat barn i familjen än det du tar ut
föräldrapenning för vårdas på sjukhus.

Speciella regler för barn
yngre än åtta månader (240 dagar)
Du kan bara få tillfällig föräldrapenning för
barn som är yngre än åtta månader (240 dagar)
om barnet är inlagt på sjukhus eller om barnet
har en stadigvarande plats i barnomsorg och du
behöver stanna hemma från ditt arbete för att
vårda barnet. Det betyder till exempel att om en
förälder som är hemma med barnet blir så sjuk
att han eller hon inte kan ta hand om barnet,
kan inte den andre föräldern ta ut tillfällig
föräldrapenning för att vårda barnet. Däremot
kan den andre föräldern ta ut vanlig föräldrapenning.
Andra speciella behov
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När det gäller ett sjukt eller funktionshindrat
barn finns det också några andra situationer
när du kan få tillfällig föräldrapenning även om
barnet är yngre än 240 dagar. Det gäller bland
annat när du besöker en institution, till exempel
habilitering, specialskola eller om du deltar i en
kurs som anordnas av sjukvårdshuvudman, till
exempel landstinget.

Faktablad: Tillfällig föräldrapenning
Uppdaterad: 2009-04-29

Faktablad är inte lagtext i ämnet.

Mer information finns i faktabladen:
• Familjeförmåner inom EU
• Sjukpenninggrundande inkomst
• Sjukpenninggrundande inkomst och föräldrapenning.
Du kan också läsa broschyrerna ”Till alla som
väntar eller just fått barn” och ”Barnfamilj”.
Du hittar allt informationsmaterial hos Försäkringskassan och på www.forsakringskassan.se.
På vår webbplats kan du också enkelt och snabbt
sköta en del ärenden med hjälp av våra själv
betjäningstjänster.
På vår telefon för självbetjäning 020-524 524
kan du beställa intyg, blanketter och broschyrer.
Du kan också göra vissa anmälningar.

Frågor?
Har du frågor kan du använda Hanna, vår
digitala assistent på webben. Hon svarar på de
vanligaste frågorna om våra försäkringar och
tjänster och vägleder dig till rätt information.
Du kan också ringa direkt till vårt Kundcenter
0771-524 524 och till vår texttelefon 08-90 160.
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Försäkringskassan kontrollerar
Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter
som du lämnar. Det kan gälla inkomst, frånvaro
från arbete, civilstånd eller var du bor. Vi har
informationsutbyte med andra myndigheter
och samkör våra register med uppgifter från
bland andra CSN, arbetslöshetskassorna och
Skatteverket.
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Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller
låta bli att anmäla förändringar som kan
påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt.
Försäkringskassan polisanmäler alla misstänkta
bidragsbrott.

Faktablad: Tillfällig föräldrapenning
Uppdaterad: 2009-04-29

