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medlem

Får jag vara föräldraledig?
Här svarar Läkarförbundet på några vanliga frågor inför din föräldraledighet.

Får jag vara föräldraledig?
Föräldraledighetslagen ger dig som är 
förälder rätt att vara ledig från arbe-
tet med eller utan föräldrapenning. Det 
krävs ingen kvalifikationstid för detta 
Det finns olika typer av föräldraledighet. 
Till exempel hel föräldraledighet med el-
ler utan föräldrapenning tills barnet är 18 
månader, mammaledighet i samband med 
barnets födelse, delledig tills barnet är 8 
år och tillfällig föräldrapenning vid sjuk-
dom. Det är också möjligt för båda föräld-
rarna att vara hemma med föräldrapen-
ning samtidigt och att få skattereduktion 
när föräldrapenningstillägget fördelas lika. 
Försäkringskassan ger information om för-
äldrapenning och om jämställdhetsbonus.
Om du omfattas av kollektivavtal i din 
anställning kan du få bättre villkor under 
ledigheten. Det finns kollektivavtal både 
på statlig, kommunal och privat sektor 
som ger bättre villkor vid föräldraledig-
het. Kontakta medlemsrådgivningen eller 
personalhandläggare för att få reda på vad 
som gäller för dig!

Hur långt i förväg ska jag anmäla att 
jag vill vara ledig?
Det beror på om du omfattas kollektivavtal 
och sådant fall vilket avtal men senast tre 
eller två månader i förväg ska du anmäla 
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Mer tid över med autogiro

Betala din medlemsavgift med autogiro 
så får du mer tid över till sådant du hellre 
vill göra.  
Du hittar formulär på: 
www.lakarforbundet.se/autogiro

till arbetsgivaren att du ska vara föräldra-
ledig och hur länge ledigheten ska pågå. 
Du kan förstås ta ut ledigheten om barnet 
skulle komma för tidigt eller om andra 
synnerliga skäl gör att du behöver ändra 
dina planer. Vid tillfällig föräldraledighet 
(VAB) gäller att du ska anmäla så snart 
som möjligt både till Försäkringskassan 
och till arbetsgivaren.

När kan jag börja ta ut ledigheten?
Om du är gravid kan du börja ta ut ledighet 
med föräldrapenning från och med 60:e 
dagen före beräknad förlossning. Då kan 
du också ansöka om graviditetspenning hos 
Försäkringskassan om arbetet är för tungt.

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 lö-
nesättas som om de vore i tjänst. I för-
äldraledighetslagen finns ett förbud mot 
missgynnande. Det gäller när en arbets-
givare tillämpar löne- eller andra anställ-
ningsvillkor.

Tjänar jag in semester när jag är 
föräldraledig?
120 dagar av föräldraledigheten är semes-
terlönegrundande. Om du har ensam vård-
nad om barnet är 180 dagar semesterlöne-
grundande.

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. Kontakta 
medlemsrådgivningen eller din lokala lä-
karförening för att få information om vad 
som gäller.

Frågor kring föräldraledighet?

Kontakta vår medlemsrådgivning  
e-post: medlemsradgivningen@slf.se 
telefon: 08-790 35 10  

Eller läs mer på:www.lakarforbundet.se

Välkommen till våra seminarier.  
Är du inte på plats kan du se dem på 
webben  – i direktsändning eller när det 
passar dig. Läs mer på:  
www.lakarforbundet.se/almedalen 
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