
FK
 7

43
0 

(0
19

 F
 0

01
) F

as
ts

tä
lld

 a
v 

Fö
rs

äk
rin

gs
ka

ss
an

0771-524 524 
www.forsakringskassan.se

Försäkringskassans inläsningscentral 
Skicka blanketten till

839 88 Östersund

1. Du som ansöker

2. Utlandsvistelse
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3 Underskrift

Datum

Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.

Datum Namnteckning

Telefon dagtid, även riktnummer

Telefon kvällstid, även riktnummer

Personnummer

Begäran om medgivande 
Behålla eller få ersättning vid vistelse  
utanför EU, EES, Schweiz eller Storbritannien

Du behöver ett medgivande för att få eller behålla ersättning från Försäkringskassan vid resor utanför EU, EES, 
Schweiz eller Storbritannien om du

är sjukskriven
vabbar (har tillfällig föräldrapenning)  
ska adoptera utomlands och vill ta ut 10-dagar (tillfällig föräldrapenning) under tiden som du är utomlands.

Du måste ha medgivandet innan du reser, så skicka in blanketten i god tid. 
Skicka in blanketten i god tid före resan! 

Du kan inte få ett medgivande om Försäkringskassan bedömer att resan riskerar att förvärra din sjukdom eller  
förhindra din rehabilitering. Om du reser när du vabbar bedömer vi om resan kan förvärra ditt barns sjukdom.

Resan får inte förvärra sjukdomen

1 (1)

Jag vet att jag kan få betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Jag vet att jag kan göra mig  
skyldig till brott om jag lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar  
Försäkringskassan när uppgifterna ändras.

Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.

Förnamn och efternamn Personnummer (12 siffror)

Fullständig adress under utlandsvistelsen

Anledning till resan

Datum för avresa till utlandet Datum för återkomst till Sverige
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3 Underskrift
Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
Datum
Namnteckning
Telefon dagtid, även riktnummer
Telefon kvällstid, även riktnummer
Begäran om medgivande
Behålla eller få ersättning vid vistelse 
utanför EU, EES, Schweiz eller Storbritannien
Du behöver ett medgivande för att få eller behålla ersättning från Försäkringskassan vid resor utanför EU, EES, 
Schweiz eller Storbritannien om du
är sjukskriven
vabbar (har tillfällig föräldrapenning)  
ska adoptera utomlands och vill ta ut 10-dagar (tillfällig föräldrapenning) under tiden som du är utomlands.
Du måste ha medgivandet innan du reser, så skicka in blanketten i god tid. 
Skicka in blanketten i god tid före resan! 
Du kan inte få ett medgivande om Försäkringskassan bedömer att resan riskerar att förvärra din sjukdom eller 
förhindra din rehabilitering. Om du reser när du vabbar bedömer vi om resan kan förvärra ditt barns sjukdom.
Resan får inte förvärra sjukdomen
1 (1)
Jag vet att jag kan få betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Jag vet att jag kan göra mig 
skyldig till brott om jag lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar 
Försäkringskassan när uppgifterna ändras.
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.
Förnamn och efternamn 
Personnummer (12 siffror)
Fullständig adress under utlandsvistelsen
Anledning till resan
Datum för avresa till utlandet
Datum för återkomst till Sverige
8.2.1.4029.1.523496
Försäkringskassan
Begäran om medgivande 
Sjukpenning eller tillfällig föräldrapenning vid utlandsvistelse
	När blanketten skickas från Försäkringskassan kan datum vara ifyllt i fältet.: 
	Personnummer (12 siffror): 
	Punkt 1. Du som ansöker. Förnamn och efternamn : 
	Punkt 2. Utlandsvistelse. Fullständig adress under utlandsvistelsen: 
	Anledning till resan: 
	Datum för avresa till utlandet. Skriv eller välj kalendern med nedåtpilen: 
	Datum för återkomst till Sverige: 
	Punkt 3 Underskrift. Datum - skriv eller välj kalendern med nedåtpilen: 
	Telefon dagtid, även riktnummer: 
	Telefon kvällstid, även riktnummer: 
	Namnteckning. Fältet för underskrift fylls i efter utskrift av blanketten.: 



