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Blir du snart förälder? Då har 
du nog en del funderingar 

kring föräldraledighet och 
ersättningar. Här ger vi svar 

på några vanliga frågor.

Snart föräldraledig?

Har du fler frågor kring föräldraledighet? 
Kontakta vår medlemsrådgivning

e-post: medlemsradgivningen@slf.se
telefon: 08-790 35 10 måndag 9-12, tisdag-fredag 9-12, 13-15

Mer information
Det finns också mer information på www.lakarforbundet.se

Får jag vara föräldraledig?
Föräldraledighetslagen ger dig som är förälder rätt att 
vara ledig från arbetet med eller utan föräldrapenning. 
Numera krävs ingen kvalifikationstid för att få vara 
föräldraledig. 

Det finns olika typer av föräldraledighet. Till exempel 
hel föräldraledighet med eller utan föräldrapennings tills 
barnet är 18 månader, mammaledighet i samband med 
barnets födelse, delledig tills barnet är 8 år och tillfällig 
föräldrapenning vid sjukdom. 

Om du omfattas av kollektivavtal i din anställning 
kan du få bättre villkor under ledigheten. Fråga oss vad 
det innebär!

Hur långt i förväg ska jag anmäla?
Senast två månader i förväg ska du anmäla till arbetsgivaren 
att du ska vara föräldraledig och hur länge.

När kan jag börja ta ut ledigheten?
Om du är gravid kan du börja ta ut ledighet med föräldrapenning 
fr.o.m. 60:e dagen före beräknad förlossning. Du kan också 
ansöka om havandeskapspenning om arbetet är för tungt. 

Om du är pappa kan ta ut tillfällig föräldrapenning under 
10 dagar i samband med barnets födelse.

Kan jag slippa gå jour när jag är gravid?
Om du är anställd inom landsting eller kommun kan du på 
egen begäran slippa jourarbete, helger och nätter under de sista 
60 dagarna av graviditeten. Lokalt finns avtal om bättre villkor 
för jourbefrielse på egen begäran för gravida läkare. Fråga oss 
om du omfattas!

Kan jag avbryta min föräldraledighet?
Arbetsgivaren är skyldig att låta dig återgå i arbete i samma 

omfattning som tidigare och kan skjuta på din återgång till 
arbetet i högst en månad.

Ska min löneutvecklig påverkas av att jag är föräldraledig?
Huvudregeln är att föräldralediga ska lönesättas som om de 
vore i tjänst. I föräldraledighetslagen finns ett förbud mot 
missgynnande. Det gäller när en arbetsgivare tillämpar löne- 
eller andra anställningsvillkor.

Tjänar jag in semester när jag är föräldraledig?
120 dagar av föräldraledigheten är semesterlönegrundande.


