Läkarutlåtande
Tillfällig föräldrapenning för
barn som fyllt 12 men inte 16 år

Upplysningar finns på sidan 2.
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1. Personuppgifter
Förälderns förnamn och efternamn

Personnummer

Barnets förnamn och efternamn

Personnummer

2. Diagnos
Sammanfattande beskrivning av hälsotillståndet samt diagnos

3. Besvaras vid förhandsprövning
Kräver barnet vid akut insjuknande eller vid försämring av befintlig sjukdom eller funktionshinder
vård och tillsyn utöver vad som i allmänhet är fallet beträffande barn i motsvarande ålder?

Ja

Nej

Om frågan besvarats med "ja" anges i vilka avseenden, i vilken omfattning och under hur lång tid sådant behov föreligger.

4. Besvaras vid akut insjuknande
Har barnet med hänsyn till nu inträffad sjukdom/funktionshinder behov av förälders vård och tillsyn?
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Om frågan besvarats med "ja" anges i vilka avseenden, omfattning och under hur lång tid.

5. Underskrift
Ort och datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställning

Läkarens namnförtydligande

Telefon, även riktnummer

Adress

Postnummer

Ort

Ja

Nej
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Upplysningar
Tillfällig föräldrapenning kan utges för barn som fyllt 12 men inte 16 år i
samband med sjukdom eller smitta hos barnet eller dess ordinarie vårdare,
om barnet har ett särskilt behov av vård eller tillsyn utöver vad som i
allmänhet är fallet beträffande barn i motsvarande ålder.
Ersättning kan bli aktuell när det gäller barn med tidigare kända långvariga
sjukdomar eller funktionshinder som kontinuerligt eller mera tillfälligt
behöver hjälp eller tillsyn i sin dagliga tillvaro. Vård- eller tillsynsbehov som
ger rätt till vårdbidrag ger inte rätt till tillfällig föräldrapenning. Ersättning kan
dock betalas ut vid ytterligare sjukdomstillstånd eller vid försämring av
tidigare grundsjukdom.

Försäkringskassan kan med ledning av läkarutlåtande i förväg pröva om
ett barn kan omfattas av den tillfälliga föräldrapenningen. Beslutet kan gälla
under längst 2 år och kan efter ny prövning förlängas.
Den utökade rätten till tillfällig föräldrapenning kan också gälla barn som i
vanliga fall klarar sig själva men som, när de drabbas av en allvarlig
sjukdom eller ett funktionshinder, behöver föräldrars stöd, hjälp och omsorg
under en begränsad sjukperiod eller vid läkarbesök.
Det särskilda vård- eller tillsynsbehovet skall styrkas med utlåtande från
och med första ersättningsdagen.
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Beslutet om att barn omfattas av den tillfälliga föräldrapenningen efter fyllda
12 år kan omprövas av Försäkringskassan.

