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Historik – information om ändringar i vägledningen
2016:2 Tillfällig föräldrapenning
I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som gjorts i
vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i fallande
kronologisk ordning – dvs. den senaste ändringen redovisas först.
Version

Beslutsdatum

Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats

3

2018-06-19

Avsnitt 4.1.10, 8.2 och 8.4.
Nytt metodstöd – bedömning av allvarligt sjukt barn.
Förtydligande i metodstödet om försäkringsmedicinsk rådgivning.
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2017-03-20

1.3, 2.3.7, 2.3.8,4.1.1, 4.2.1, 6.1 och 7.4.1.
Nytt metodstöd – försäkringsmedicinsk rådgivning

Version 3
4.1.1
Förtydligande av tillämpningen avseende allvarligt sjukt barn. I avsnittet beskrivs
också en dom från Kammarrätten (mål 3108-17) som gäller tillfällig föräldrapenning
vid psykisk ohälsa.
8.2 och 8.4
Avsnitten är anpassade till den lagändring om höjt inkomsttak för SGI som gäller från
och med den 1 juli 2018. Det höjda inkomsttaket gäller inte vid beräkning av tillfällig
föräldrapenning. Den sjukpenninggrundande inkomsten för tillfällig föräldrapenning
får fortfarande inte överstiga 7,5 prisbasbelopp.
M 4.1
Förtydligande om att muntlig konsultation alltid ska göras i första hand. Dessutom
förtydligande om hur den muntliga konsultationen går till och vad som ska
dokumenteras.
M 4.2
Ett nytt metodstöd som gäller bedömning av allvarligt sjukt barn.

Version 2
1.3
Nytt avsnitt med generell text om Intern försäkringskontroll.
2.3.7
Förtydligande om när en föräldraledig förälder är arbetslös.
2.3.8
Förtydligande om när föräldern är assistent åt sitt eget barn.

1 (2)

HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2016:2
4.1.1
I avsnittet beskrivs HFD-dom (mål 5777-15) som handlar om att tillfällig föräldrapenning inte kan betalas ut när kommunen brister i barnomsorgen.
Ny text om när föräldern deltar i kurs anordnad av annan än sjukvårdshuvudman.
Förtydligande om när en föräldraledig förälder är arbetslös.
4.2.1
Enligt en dom från HFD ger lagtexten inte utrymme för att ersätta ett läkarutlåtande
med ett intyg från en tandläkare (HFD 2016 ref. 42).
6.1
Förtydligande när det gäller föräldrars rätt till tillfällig föräldrapenning när ett barn
vårdas på sjukhus.
7.4.1
Förtydligande av när en annan försäkrad kan få ersättning i samband med barns
födelse eller adoption.
Ett metodstöd har lagts till som beskriver konsultation med försäkringsmedicinsk
rådgivare.
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