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Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds 
föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens 
utredning och fastställande av faderskap eller 
föräldraskap samt om socialnämndens utredning när 
barn har kommit till genom assisterad befruktning 
av ensamstående; 

beslutade den 1 september 2021.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd föreskriver med 
stöd av 1 och 5 §§ KK (1973:810) om socialnämnds medverkan vid 
fastställande av faderskap, m.m. och beslutar följande allmänna råd.

Föreskrifterna är särskilt markerade genom inramning.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av socialnämnden eller någon 
annan nämnd som kommunfullmäktige har bestämt ska fullgöra upp-
giften att utreda och fastställa faderskap eller föräldraskap. 

Föreskrifterna gäller om 

1. ett barn har fötts eller ska födas av en kvinna som inte är gift med  
 en man och barnet har hemvist i Sverige, 
2. modern är änka och barnet har fötts eller ska födas inom sådan tid  
 att barnet kan vara avlat innan moderns man avled,
3. ett barn har fötts eller ska födas av en kvinna som är gift med en  
 man men faderskapspresumtionen ifrågasätts, 
4. svensk socialnämnd medverkar till faderskapsfastställelsen enligt  
 3 a § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor, och
5. ett barn har fötts eller ska födas av en man.

2 § Vad som i dessa föreskrifter och allmänna råden sägs om kvinna 
och moder gäller även för en man som har fött ett barn. För honom 
fastställs enligt 1 kap. 11 § föräldrabalken faderskap.

Vad som i de allmänna råden sägs om man, far och faderskap gäller 
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även för en kvinna vars spermier har befruktat ett ägg. För henne fast-
ställs enligt 1 kap. 14 § föräldrabalken moderskap. Detsamma gäller 
för den kvinna som har samtyckt till assisterad befruktning med done-
rade spermier om en eller båda föräldrarna ändrat könstillhörighet. 

Begreppet sambo i dessa föreskrifter och allmänna råd har den 
definition som anges i sambolagen (2003:376).

I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

assisterad befruktning åtgärd som syftar till att på medicinsk väg 
   befrukta ägg med spermier i eller utanför en 
   kvinnas kropp eller åtgärd som syftar till att 
   på medicinsk väg föra in ett befruktat ägg i 
   en kvinnas kropp 

donator   den som donerar sina ägg eller spermier till 
   assisterad befruktning

faderskapspresumtion  om en moder vid ett barns födelse är gift 
   med en man ska mannen i äktenskapet i 
   enlighet med 1 kap. 1 § föräldrabalken 
   anses som barnets far under förutsättning att 
   ingen av föräldrarna ändrat könstillhörighet

konceptionstid   den tidsperiod inom vilken befruktning 
   som lett till ett barns tillkomst har kunnat 
   inträffa i en graviditet 

förälder   en kvinna som lämnat samtycke till att 
   hennes maka, registrerade partner eller 
   sambo genomgår assisterad befruktning och 
   ingen av dem har ändrat könstillhörighet 

2 kap. Ansvarig kommun
Om barnet inte är fött
Om en utredning inleds före ett barns födelse, bör socialnämnden 
i den kommun där barnets moder är folkbokförd ansvara för utred-
ningen. 

Om modern flyttar till en annan kommun före barnets födelse, bör 
den nämnd som har inlett utredningen slutföra den även om barnet 
sedan folkbokförs i den andra kommunen. Den utredande nämnden 
bör så snart den har fått kännedom om flytten underrätta nämnden i 
den nya folkbokföringskommunen om att en utredning inletts, så att 
inte den kommunen i onödan tar kontakt med modern. Om nämnden 
i den kommun där barnet är folkbokfört å sin sida får reda på att en 
utredning pågår i en annan kommun, bör den se till att den utredande 
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nämnden får del av underrättelsen om barnets födelse som Skattever-
ket sänt till barnets folkbokföringskommun.  Se 11 kap. ”Möjlighet att 
flytta över ärende till annan kommun”.             

Om barnet inte är folkbokfört
Om barnet inte är folkbokfört men socialnämnden bedömer att barnet 
ändå har hemvist i Sverige, bör nämnden i den kommun där barnet 
vistas ansvara för utredningen. Om en underrättelse från Skatteverket 
har sänts till den kommun där barnet föddes, bör den se till att kom-
munen där barnet vistas får del av underrättelsen så att nämnden i 
den kommunen kan bedöma huruvida barnet kan anses ha hemvist i 
Sverige. 

Om barnet har hemvist utomlands
Om barnet har hemvist utomlands, kan de uppgifter som social-
nämnden behöver för att pröva sin behörighet i enlighet med 3 a § 
lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor i regel hämtas 
in genom

 – den man som påstås vara barnets far och hans eventuella make, 
maka eller sambo,

 – den kvinna som fött barnet och hennes eventuella make, och 
 – genom berörd utlandsmyndighet. 

Om nedlagd utredning ska återupptas
Om en nedlagd utredning ska återupptas och barnet har flyttat från 
den kommun som fattade beslutet om nedläggning, bör socialnämn-
den i den kommun som lade ner utredningen ansvara för den. 

Om bekräftat faderskap ifrågasätts
Om riktighet av en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse ifråga-
sätts, bör den kommun som barnet är folkbokfört i bistå med rådgiv-
ning.

3 kap. Socialnämndens utredningsskyldighet
Om barnet inte är fött
Om modern begär det, bör socialnämnden inleda en faderskaps- eller 
föräldraskapsutredning före barnets födelse.

Om modern inte är folkbokförd i Sverige, bör socialnämnden i re-
gel avvakta med faderskaps- eller föräldraskapsutredningen till dess 
barnet är fött eftersom det kan vara svårt att bedöma barnets hemvist.



HSLF-FS 
2021:64

4

Om adoption
Socialnämnden bör inte inleda en utredning för de utländska barn som 
vistas i familjehem i Sverige i avvaktan på adoptionsbeslut. 

För de barn som föds i Sverige och där samtycke till adoption finns 
bör faderskap fastställas, om det inte är alltför komplicerat. Se 5 kap. 
”Utredningen”, avsnittet ”Utredning vid adoption”.

Om barnet är dödfött eller har avlidit efter födseln
Socialnämnden bör inte på eget initiativ inleda en utredning för ett 
dödfött barn eller ett barn som har avlidit efter födseln.

Om modern begär att socialnämnden ska inleda en utredning eller 
slutföra en redan inledd utredning som inte framstår som komplice-
rad, kan nämnden medverka till fastställelse av faderskapet eller för-
äldraskapet genom bekräftelse.

Om barnet flyttat till Sverige utan föräldrar
Socialnämndens skyldighet att utreda faderskap eller föräldraskap 
avser alla barn som bedöms ha hemvist i Sverige. Det gäller oavsett 
var barnets föräldrar har hemvist.

Om ärendet har anknytning till utlandet
Om en faderskapsfråga som aktualiseras här i landet har anknytning 
till något annat land, bör socialnämnden ta reda på om faderskapet har 
fastställts eller om rättegång eller utredning pågår i det andra landet.

4 kap. Ifrågasatt faderskapspresumtion
Lämplighetsbedömning – s.k. förhandsprövning
Om en faderskapspresumtion ifrågasätts, bör modern och mannen i 
äktenskapet kallas till ett samtal gemensamt eller var för sig så snart 
som möjligt. 

När socialnämnden tar ställning till om det är lämpligt att inleda en 
utredning bör nämnden göra en bedömning av om 

 – de uppgifter som har lämnats framstår som trovärdiga,
 – en utredning kan vara till men för barnet och
 – en utredning kan utsätta modern för påfrestningar som innebär fara 

för hennes psykiska hälsa.

Lämplighetsbedömningen bör göras skyndsamt.
Om den leder fram till att det är lämpligt att inleda en utredning, 

bör den påbörjas så snart som möjligt.
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5 kap. Utredningen
3 § Utredningen ska göras i U-protokollet för utredning av faderskap, 
föräldraskap, ensamstående eller faderskap/moderskap om någon 
eller båda föräldrarna ändrat könstillhörighet (bilaga 1). 
Om utrymmet i bilaga 1 inte räcker till kan utredningen fortsätta i 
bilaga 2.

Personligt sammanträffande
Den som håller i utredningen bör så snart som möjligt kalla modern 
till ett personligt sammanträffande. Om hon uppger en person som far 
eller förälder till barnet, bör modern och den personen kallas gemen-
samt eller var för sig för att de bl.a. ska kunna styrka sina identiteter. 
En kopia av respektive parts legitimationshandling bör sparas i akten. 

Utredaren bör vid det personliga sammanträffandet informera om

 – vilka regler som gäller för fastställande av faderskap eller föräldra-
skap,

 – vad som avses med konceptionstid och dess betydelse för utred-
ningen, och

 – under vilka förutsättningar en rättsgenetisk undersökning kan gö-
ras samt resultatet och betydelsen av den för utredningen.

Om utredaren bedömer att det behövs, bör denne även informera om

 – den rättsliga, sociala, psykologiska, ekonomiska och medicinska 
betydelsen av ett fastställt faderskap, 

 – barnets rätt, enligt 1 kap. 15 § föräldrabalken, att av sina föräldrar 
få veta att han eller hon har tillkommit genom insemination eller 
befruktning utanför kroppen med donerade könsceller,

 – barnets rätt att få ta del av uppgifter om donatorn som har anteck-
nats i sjukhusets särskilda journal i det fall det uppges att barnet 
tillkommit genom assisterad befruktning med donerade könsceller 
enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., samt

 – vad gemensam vårdnad innebär.

Utredning före barnets födelse
Om socialnämnden har inlett en utredning före barnets födelse, bör 
konceptionstiden beräknas med hjälp av de allmänna råden i 6 kap. 
och födelseviktstabellen (bilaga 3). När barnet är fött bör en slutlig 
konceptionstid beräknas med utgångspunkt från födelsevikten.                                                                    

Utredning med endast en presumtiv far
Om modern uppger att hon inte har haft sexuellt umgänge med nå-
gon annan man under konceptionstiden än den man som uppges som 
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far och det inte under samtalet eller på annat sätt kommer fram nå-
got som gör att utredaren ifrågasätter detta, bör utredningen avslutas 
genom att bereda mannen tillfälle att bekräfta faderskapet.  

Utredning med flera parter  
4 § För varje presumtiv far eller förälder som ingår i en utredning ska 
ett nytt U-protokoll upprättas.

Utredaren bör informera modern om den beräknade konceptionsti-
den. Se 6 kap. ”Beräkning av konceptionstid”. 

Om modern uppger att flera män förekommer inom den beräknade 
konceptionstiden, bör utredningen inbegripa dessa. Utredaren bör 
kalla männen till enskilda samtal så snart som möjligt. Utredaren bör 
även verka för att snarast få till stånd en rättsgenetisk undersökning av 
männen. Se 7 kap. ”Rättsgenetisk undersökning”. 

Utredaren bör till utredningen endast kalla en man som modern 
har haft sexuellt umgänge med i anslutning till den beräknade kon-
ceptionstiden om 

 – modern uppger att hon haft sexuellt umgänge med någon man i an-
slutning till men inte inom den beräknade konceptionstiden,

 – de män som förekommer inom konceptionstiden blivit uteslutna 
som far genom en rättsgenetisk undersökning, eller

 – konceptionstiden är svår att beräkna.

Tveksamma uppgifter
Om utredaren eller någon part i utredningen är osäker på faderskapet 
eller föräldraskapet, bör utredaren göra en bedömning av om 

 – rättsgenetisk undersökning bör göras,
 – någon ytterligare part bör inbegripas i utredningen, eller 
 – förslag ska ges till socialnämnden att lägga ner utredningen eller ta 

den till domstol.

Utredning efter assisterad befruktning 
Om utredaren anser det klarlagt att barnet har tillkommit genom 
assisterad befruktning men inte med tillräcklig säkerhet kan bedöma 
moderns civilstånd vid behandlingen som ledde till barnets tillkomst, 
bör ärendet överlämnas till domstol. 

För att ett samtycke ska kunna ligga till grund för faderskap eller 
föräldraskap bör det fastläggas att den som har samtyckt till assiste-
rad befruktning var make eller maka, registrerad partner eller sambo 
vid tidpunkten för den assisterade befruktning som ledde till barnets 
tillkomst. 



HSLF-FS 
2021:64

7

Att någon har samtyckt till assisterad befruktning bör styrkas ge-
nom att den eller de som ingår i utredningen visar upp en kopia på det 
skriftliga samtycket. Om den assisterade befruktningen har utförts i 
Sverige, bör samtycket ha lämnats på den blankett som utgörs av bila-
ga 1 till författningen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och 
sjukvården och vid klinisk forskning m.m. En kopia på det skriftliga 
samtycket bör sparas i akten. 

Om ett skriftligt samtycke inte har visats upp, bör utredaren kontak-
ta den som är ansvarig för den assisterade befruktningen för att kon-
trollera att skriftligt eller muntligt samtycke har lämnats. Utre-daren 
bör anteckna i U-protokollet hur det har styrkts och på vilket sätt det 
har lämnats. Om utredaren inte med tillräcklig säkerhet kan bedöma 
om ett samtycke till den assisterade befruktningen har läm-nats innan 
den utfördes, bör utredaren informera den eller de som ingår i utred-
ningen om att nämnden kommer att väcka talan i dom-stol. Se 13 kap. 
”Nedläggning av utredningen”.

Om modern har genomgått assisterad befruktning som ensamstå-
ende, bör utredaren fråga henne om kraven enligt 1 kap. 3 § andra 
stycket föräldrabalken är uppfyllda. 

Att modern har genomgått assisterad befruktning som ensamstå-
ende bör styrkas genom att hon visar upp ett intyg eller en kopia på 
patientjournalen från tillfället då behandlingen som ska ha lett till 
befruktningen ägde rum. 

Om ett skriftligt underlag inte har visats upp, bör utredaren kon-
takta den sjukvårdsinrättning där den assisterade befruktningen ut-
fördes för att kontrollera att modern gjorde behandlingen som en-
samstående. 

Om ultraljudsundersökning är gjord och utredaren eller någon part 
i utredningen är tveksam till om barnet har tillkommit genom assis-
terad befruktning, bör utredaren beräkna en ny konceptionstid med 
hjälp av allmänna råden i 6 kap. och ultraljudstabellen (bilaga 4). 

Utredaren bör även kontakta den sjukvårdsinrättning där den assi-
sterade befruktningen enligt uppgift utfördes och kontrollera med den 
ansvariga läkaren om och när den assisterade befruktningen ägde rum.         

Om modern har genomgått assisterad befruktning med spermier 
från någon som vid tillfället för befruktningen var hennes sambo eller 
make och uppger att hon haft sexuellt umgänge med någon annan man 
i anslutning till den beräknade konceptionstiden, bör hennes make 
eller sambo genomgå en rättsgenetisk undersökning. 

Om donerade spermier har använts och modern uppger att hon 
under konceptionstiden haft sexuellt umgänge med någon annan man 
än den sambo, registrerade partner eller make som samtyckt till den 
assisterade befruktningen, bör utredningen även inbegripa den man-
nen. Detsamma gäller om modern under konceptionstiden vid assis-
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terad befruktning som ensamstående har haft sexuellt umgänge med 
en eller flera män.

Om det framkommer att heminsemination har ägt rum under kon-
ceptionstiden, bör utredningen inbegripa den person vars spermier 
användes. Utredaren bör i dessa fall verka för att en rättsgenetisk 
undersökning genomförs, om det bedöms vara nödvändigt.

Särskilt om utredning vid assisterad befruktning med donerade 
spermier 
Om assisterad befruktning har utförts i Sverige enligt lagen (2006:351) 
om genetisk integritet m.m. med donerade spermier på någon annan 
vårdinrättning än vid de sjukhus som har sjukvårdsenheter där det 
bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning, bör utre-
daren kontrollera inrättningens behörighet hos den tillståndsgivande 
myndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

Om assisterad befruktning har utförts med donerade spermier i 
utlandet, bör utredaren kontrollera inrättningens behörighet att ut-
föra den typen av behandling. Behörigheten kan följa av föreskrifter 
eller tillstånd från den tillståndsgivande myndigheten i det land där 
befruktningen utfördes.

Om assisterad befruktning har utförts med donerade spermier i 
utlandet och det inte har uppvisats tillräckliga uppgifter om inrätt-
ningens behörighet eller barnets rätt att ta del av uppgifter om sper-
miedonatorn, bör utredaren kontakta inrättningen för att ta reda på 
hur det förhåller sig. 

Utredaren kan även hämta in uppgifter av betydelse för utredning-
en från andra personer än modern. Det kan i enstaka fall bli aktuellt att 
hämta in uppgifter genom den svenska utlandsmyndigheten i det land 
där behandlingen utfördes. 

Om  nämnden inte med tillräcklig säkerhet kan bedöma inrättning-
ens behörighet eller om barnets rätt att ta del av uppgifter om sper-
miedonator och nämnden bedömer att det är utsiktslöst att försöka få 
faderskapet eller föräldraskapet fastställt av domstol kan utredningen 
läggas ner.  

Utredning när modern inte vill medverka 
Om modern inte vill medverka i utredningen, bör utredaren samtala 
med henne om hur viktigt det är för barnet att få faderskapet eller 
föräldraskapet fastställt, såväl ur rättslig, social, psykologisk, eko-
nomisk som medicinsk synvinkel.

Utredaren bör informera modern om 

 – socialnämndens skyldighet att försöka utreda och fastställa fader-
skapet eller föräldraskapet, 

 – utredarens rätt att med stöd av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekre-
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tesslagen (2009:400) begära uppgifter från utomstående, och
 – att barnet inte har rätt till underhållsstöd enligt 18 kap. 8 § social-

försäkringsbalken (2010:110) om modern är boförälder och hon up-
penbarligen utan giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till 
åtgärder för att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt.

Utredning vid adoption
Efter det att modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har 
lämnat ett skriftligt samtycke till att ett barn ska adopteras bör utre-
daren i regel inte vidta några ytterligare utredningsåtgärder. Se 13 kap. 
”Nedläggning av utredningen”. 

Uppgifter från utomstående
Om utredaren får uppgifter från någon annan än modern om att en 
viss man kan vara far till barnet, bör modern få bemöta uppgifterna 
innan utredaren beslutar att mannen ska kontaktas.

Barn med hemvist i Sverige som tillkommit genom surrogatar-
rangemang i utlandet
Om barnet har tillkommit genom assisterad befruktning utomlands, 
bör en rättsgenetisk undersökning göras då

 – barnet bedöms ha hemvist i Sverige, och
 – fastställelsen avser en man som har hemvist i Sverige men varken är 

gift, registrerad partner eller sambo med den kvinna som fött bar-
net.

Barn med hemvist utomlands som tillkommit genom surrogatar-
rangemang i utlandet
Om en svensk socialnämnd har funnit sig behörig att medverka till 
att fastställa faderskapet för ett barn med hemvist utomlands, bör en 
rättsgenetisk undersökning göras. Socialnämnden har möjlighet att 
begära hjälp av en svensk utlandsmyndighet för att genomföra en 
sådan undersökning. Den kan i regel genomföras i det land barnet 
har hemvist. Nämnden kan bevilja bistånd avseende kostnaden för en 
rättsgenetisk undersökning som utförts utan nämndens medverkan. 

Kopior av de dokument som har legat till grund för att faderskaps-
utredningen genomförs i Sverige och omständigheter i utredningen 
som socialnämnden har dokumenterat bör sparas i akten för fader-
skapsärendet.

Barn som flyttat till Sverige utan föräldrar
Om barnet har flyttat till Sverige utan sina föräldrar, bör omständighe-
terna kring detta redogöras för i U-protokollet under ”Handläggning 
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av utredningen”. Utredaren bör inledningsvis hämta in upplysningar 
från den som barnet, eller någon annan, uppger är barnets moder. 

Upplysningar kan även hämtas in från den som barnet, eller någon 
annan, uppger är barnets far samt från vuxna i utlandet och i Sverige 
som barnet har eller har haft en nära relation till, t.ex. släktingar, god 
man och särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Samtal med barn som flyttat till Sverige utan föräldrar
Barnet har rätt att bli informerad om ärendet på ett sätt som är anpas-
sat till hans eller hennes ålder och mognad och att få komma till tals. 

Om barnet uttrycker att det inte vill prata med utredaren, bör denne, 
efter en bedömning av barnets mognad och ålder, informera barnet om 
vikten av att få faderskapet fastställt. 

Utredaren bör vidare informera barnet om socialnämndens skyl-
dighet att försöka utreda och fastställa faderskapet och att denne kan 
komma att ta kontakt med utomstående, t.ex. andra vuxna i utlandet 
och i Sverige som barnet har eller har haft en nära relation till och med 
svenska utlandsmyndigheter.

Utredning som återupptas
Om en nedlagd utredning ska återupptas och barnet har flyttat från 
den kommun som fattade beslutet om nedläggning, bör socialnämn-
den i den kommunen likväl ansvara för utredningen. 

Om en utredning har avslutats på grund av att barnet flyttat utom-
lands men vid ett senare tillfälle flyttar tillbaka till en annan kommun 
än den som avslutade utredningen, bör den kommun som barnet flyttat 
till hämta in information om den tidigare utredningen.

6 kap. Beräkning av konceptionstid
Födelsevikttabellen 
Om modern uppger att hon har haft sexuellt umgänge med endast en 
man eller att barnet tillkommit genom assisterad befruktning, kan 
konceptionstiden beräknas med hjälp av födelsevikttabellen (bilaga 
3).

Födelsevikttabellen bör inte användas för beräkning av koncept-
ionstiden, om 

 – modern lider av en medicinsk sjukdom som kan påverka fostertill-
växten, t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, njursjukdom och vis-
sa reumatiska sjukdomar,

 – modern lidit av graviditetskomplikationer, t.ex. preeklampsi (ha-
vandeskapsförgiftning) eller graviditetsdiabetes, eller

 – barnet fötts före fullgången tid eller har låg eller hög vikt med hän-
syn till graviditetslängden. 
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Om modern lidit av graviditetskomplikationer och det har gjorts en 
ultraljudsundersökning, bör konceptionstiden beräknas med hjälp av 
ultraljudstabellen (bilaga 4). Om någon ultraljudsundersökning inte 
har gjorts, kan ett yttrande om konceptionstiden hämtas in från So-
cialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 
(Rättsliga rådet). 

Ultraljudstabellen 
Om modern uppger att hon har haft sexuellt umgänge med flera män 
eller med en eller flera män i nära anslutning till assisterad befrukt-
ning, bör konceptionstiden beräknas med hjälp av ultraljudstabellen 
(bilaga 4). För att hämta in de uppgifter från ultraljudsundersökningar 
som behövs för att kunna utföra beräkningen bör utredaren sända 
formuläret ”Intyg om ultraljudsundersökning eller utvecklingsgrad 
för utredning av faderskap” (bilaga 5) till förlossningskliniken. Om 
någon ultraljudsundersökning inte är gjord, bör konceptionstiden 
beräknas med hjälp av födelsevikttabellen (bilaga 3).

Ultraljudstabellen kan användas även om modern har lidit av gra-
viditetskomplikationer. Däremot bör ultraljudstabellen inte använ-
das, om barnet har en allvarlig skallmissbildning (microcephali). Ett 
yttrande om konceptionstiden kan då i stället hämtas in från Rättsliga 
rådet. 

En ultraljudsundersökning kan endast läggas till grund för beräk-
ning av konceptionstid om den är utförd på ett svenskt sjukhus eller 
under ledning av en läkare med specialistkompetens i obstetrik och 
gynekologi. Undersökningen måste vidare vara gjord i syfte att tids-
bestämma graviditeten.  

Om flera ultraljudsundersökningar har gjorts under graviditeten, 
bör mätningen från den undersökning som främst gjorts för att mäta 
graviditetslängden användas för att tidsbestämma graviditeten. Om 
flera mätningar har gjorts, bör den tidigaste mätningen ligga till grund 
för tidsbestämningen. 

Flerbarnsfödsel
Vid flerbarnsfödsel bör konceptionstiden beräknas med hjälp av ultra-
ljudstabellen (bilaga 4). Utgångspunkten för beräkningen bör vara det 
största barnets mätvärden. Om någon ultraljudsundersökning inte är 
gjord, kan konceptionstiden beräknas med hjälp av födelsevikttabel-
len (bilaga 3). Utgångspunkten för beräkningen bör vara det tyngsta 
barnets vikt. Ett yttrande om konceptionstiden kan även hämtas in 
från Rättsliga rådet.

Utredningen påbörjad före barnets födelse
Om modern uppger att hon har haft sexuellt umgänge med endast en 
man eller att barnet tillkommit genom assisterad befruktning, kan 
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konceptionstiden beräknas med hjälp av födelsevikttabellen (bilaga 
3). Utgångspunkten för beräkningen bör vara en uppskattad födelse-
vikt på 3 500 gram och den beräknade födelsedagen. Två veckor bör 
sedan läggas till i början och i slutet av det framtagna tidsinterval-
let. När barnet är fött bör en slutlig konceptionstid beräknas med 
utgångspunkt från födelsevikten. Om den slutliga konceptionstiden 
faller inom den tidigare beräknade konceptionstiden, kan en upprät-
tad bekräftelse godkännas utan vidare kontakt med den eller de som 
ingår i utredningen. Om den slutliga konceptionstiden inte faller inom 
den tidigare beräknade konceptionstiden, bör utredaren ta reda på om 
modern har haft samlag eller om det förekommit heminsemination 
eller assisterad befruktning under konceptionstiden. 

Om modern uppger att hon har haft sexuellt umgänge med flera män 
eller med en eller flera män i nära anslutning till assisterad befrukt-
ning, bör konceptionstiden beräknas med hjälp av ultraljudstabellen 
(bilaga 4). Om någon ultraljudsundersökning inte har gjorts, bör kon-
ceptionstiden beräknas med hjälp av födelsevikttabellen (bilaga 3). 
Utgångspunkten för beräkningen bör vara en uppskattad födelsevikt 
på 3 500 gram och den beräknade födelsedagen. När barnet är fött 
bör en slutlig konceptionstid beräknas med utgångspunkt från födel-
sevikten.

7 kap. Rättsgenetisk undersökning
Information till den eller de som ingår i utredningen
Utredaren bör informera den eller de som ingår i utredningen om hur 
en rättsgenetisk undersökning går till och vad resultatet kan ge för 
information. 

Om någon som ingår i utredningen motsätter sig en undersökning, 
bör utredaren informera om att faderskapsärendet kan överlämnas till 
domstol. Domstolen kan förelägga vite eller förordna om biträde av 
polismyndighet för att undersökningen ska komma till stånd. 

Någon som ingår i utredningen begär rättsgenetisk undersök-
ning
Socialnämnden bör medverka till en rättsgenetisk undersökning, om 
någon som ingår i utredningen begär det.

Flera män förekommer inom den beräknade konceptionstiden
Om modern uppger att hon har haft sexuellt umgänge med flera män 
inom den beräknade konceptionstiden eller med en eller flera män i 
nära anslutning till assisterad befruktning, bör utredaren se till att 
rättsgenetiska undersökningar görs på samtliga män. Sådana under-
sökningar bör göras skyndsamt och i nära anslutning till varandra så 
att handläggningstiden inte blir onödigt lång.  
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Faderskapspresumtionen ifrågasätts 
Om faderskapspresumtionen ifrågasätts, bör utredaren göra en be-
dömning av om mannen i äktenskapet ska vara den man som under-
söks först. Övriga män som ingår i utredningen bör inte undersökas 
förrän utredaren har konstaterat att mannen i äktenskapet inte kan 
vara far till barnet.

Underrättelse till avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Av 2 § förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utred-
ning av faderskap framgår det att om socialnämnden har tagit initiativ 
till blodundersökning är nämnden skyldig att inom en vecka under-
rätta Rättsmedicinalverket. 

Myndigheten bör underrättas genom att utredaren sänder formulä-
ret ”Underrättelse om förestående rättsgenetisk undersökning” (bila-
ga 6) till avdelningen för rättsgenetik och rättskemi på Rättsmedi-
cinalverket.

Provtagningen
Om provtagningen kommer att utföras av någon annan än social-
nämnden, bör utredaren så långt möjligt fylla i formuläret ”Medde-
lande till ansvarig nämnd om utförd provtagning i faderskapsärende” 
(bilaga 7) och sända det till den som utför provtagningen, provtaga-
ren. 

Utredaren bör informera den eller de som ingår i utredningen om 
att identitetskontroll kommer att äga rum vid provtagningen. 

Utredaren kan även, som en säkerhetsåtgärd, be provtagaren att ta 
en kopia på den identitetshandling som har visats upp.

Om det kan befaras att det finns en avsikt att vilseleda provtaga-
ren, kan utredaren följa med till platsen för provtagningen för att styr-
ka provlämnarens identitet. 

Om någon som ingår i utredningen inte medverkar till provtag-
ningen, bör utredaren informera om att ärendet kan överlämnas till 
domstol. Domstolen kan förelägga vite eller förordna om biträde av 
polismyndighet för att provtagning ska komma till stånd.

8 kap. Bekräftelsen
Bekräftelsehandlingen
En bekräftelsehandling bör innehålla de uppgifter som framgår av 
formuläret ”Bekräftelse av faderskap, föräldraskap eller moderskap” 
(bilaga 8).

Bekräftelsehandlingen bör arkiveras i original hos socialnämnden. 
Modern och fadern eller föräldern bör få var sin kopia.

Om utredningen har påbörjats före barnets födelse, bör barnets 
namn och personnummer antecknas i bekräftelsehandlingen efter 
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födseln och innan socialnämnden godkänner bekräftelsen.  

Bereda tillfälle att bekräfta 
Om modern har uppgivit flera män eller att hon i nära anslutning till 
assisterad befruktning haft sexuellt umgänge med en eller flera män 
eller utfört heminsemination, bör endast den man som genom en rätts-
genetisk undersökning visat sig vara sannolik som far till barnet bere-
das tillfälle att bekräfta faderskapet.  

Vid tveksamheter
Om mannen som antas vara far eller kvinnan som antas vara förälder 
till barnet är tveksam till faderskapet respektive föräldraskapet, oav-
sett om en rättsgenetisk undersökning har gjorts eller inte, bör social-
nämnden inte bereda honom eller henne tillfälle att bekräfta faderska-
pet respektive föräldraskapet. Mannen eller kvinnan bör informeras 
om att ärendet kommer att överlämnas till domstol för rättslig pröv-
ning.

Socialnämndens godkännande
Om modern uppger att endast en man förekommer inom den beräk-
nade konceptionstiden eller att sexuellt umgänge med någon annan än 
den som samtyckt till assisterad befruktning inte har förekommit, bör 
socialnämnden godkänna bekräftelsen. Detta under förutsättning att 
de som ingår i utredningen samstämmigt uppger att barnet är deras 
gemensamma och det inte kommer fram något som gör att utredaren 
ifrågasätter detta. 

Om modern uppger att flera män förekommer inom den beräknade 
konceptionstiden, bör socialnämnden endast godkänna en bekräftelse 
när en rättsgenetisk undersökning visar att mannen sannolikt är far 
till barnet.

Om bekräftelsen upprättas före barnets födelse, bör socialnämn-
den inte godkänna den förrän barnet är fött och en slutlig koncept-
ionstid har beräknats.

Anmälan om gemensam vårdnad
Utredaren bör informera föräldrarna om möjligheten enligt 6 kap. 4 
§ föräldrabalken att anmäla gemensam vårdnad i samband med att 
socialnämnden godkänner bekräftelsen. Anmälan kan göras på for-
muläret ”Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse 
av faderskap” (bilaga 9). Formuläret bör sändas tillsammans med 
bekräftelsen till Skatteverket samma dag som den undertecknats och 
socialnämnden har godkänt bekräftelsen. 
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9 kap. Biträde av socialnämnden i annan kommun
Biträde med att höra en part i utredningen
Om socialnämnden begär biträde med att höra en presumtiv far eller 
förälder, bör den så långt det är möjligt fylla i U-protokollet och sända 
det i original till den biträdande nämnden. Den ansvariga nämnden 
bör behålla en kopia. Den biträdande nämnden bör sedan fylla i den 
del av protokollet som biträdet avser och underteckna det.

Biträde i samband med rättsgenetisk undersökning
Om socialnämnden begär biträde i samband med en rättsgenetisk 
undersökning, bör den bifoga formuläret ”Meddelande till ansvarig 
nämnd om utförd provtagning i faderskapsärende” (bilaga 7) till den 
biträdande socialnämnden. Formuläret bör så långt möjligt fyllas i av 
den ansvariga nämnden.

Biträde med bekräftelsen
Om socialnämnden begär biträde med bekräftelsen, bör den så långt 
möjligt fylla i bekräftelsehandlingen (bilaga 8) och sända den i origi-
nal till den biträdande socialnämnden. Den ansvariga socialnämnden 
bör behålla en kopia av den. 

10 kap. Biträde av svensk utlandsmyndighet
Biträde med att höra en part i utredningen
Om socialnämnden begär biträde av en svensk utlandsmyndighet, 
bör den sända formuläret ”Begäran om bistånd av utlandsmyndighet 
i faderskapssärende” (bilaga 10) till myndigheten. U-protokollet eller 
bekräftelsehandlingen bör så långt möjligt fyllas i och bifogas i ori-
ginal. Nämnden bör behålla en kopia av de handlingar som sänds till 
myndigheten. 

Biträde i samband med rättsgenetisk undersökning
Om socialnämnden begär biträde i samband med en rättsgenetisk 
undersökning, bör den bifoga formuläret ”Meddelande till ansvarig 
nämnd om utförd provtagning i faderskapsärende” (bilaga 7) till den 
biträdande utlandsmyndigheten. Formuläret bör så långt möjligt fyllas 
i av nämnden som även bör ge instruktioner till myndigheten om hur 
provet ska lämnas.

Biträde med bekräftelsen
Om socialnämnden begär biträde med bekräftelsen, bör den så långt 
möjligt fylla i bekräftelsehandlingen (bilaga 8) och sända den i origi-
nal till den biträdande utlandsmyndigheten. Nämnden bör behålla en 
kopia av den. 
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11 kap. Möjlighet att flytta över ärende till annan kommun
Socialnämnden bör i första hand överväga om det kan vara tillräck-
ligt att begära biträde från en socialnämnd i en annan kommun i stället 
för att flytta över ett ärende.

Socialnämnden bör i regel inte flytta över ett ärende, om endast en 
mindre del av utredningsarbetet återstår. 

Socialnämndens bedömning av om ett ärende bör flyttas över till 
en nämnd i en annan kommun bör så långt möjligt göras i samför-
stånd med den andra kommunen. Även vårdnadshavarens, en särskilt 
förordnad vårdnadshavares eller en tillfällig vårdnadshavares syn-
punkter bör beaktas. 

Skyddade personuppgifter
Socialnämnden kan flytta över ett ärende om modern eller barnet har 
skyddade personuppgifter och utredningen då avsevärt skulle under-
lättas genom att socialnämnden i en annan kommun än barnets folk-
bokföringskommun gör utredningen, t.ex. den andra partens folkbok-
föringskommun.

12 kap. Utredningstiden
Särskilda skäl 
Särskilda skäl för att utredningen inte slutförs inom den ettårsperiod 
som anges i 2 kap. 8 § föräldrabalken kan vara att den återupptas eller 
påbörjas senare än i samband med barnets födelse. En sådan utredning 
bör senast vara slutförd inom ett år från det att den återupptogs eller 
påbörjades.

Särskilda skäl kan vidare vara att det har varit svårt att hitta eller få 
kontakt med den eller de män som modern uppger eller med modern 
själv. Även den omständigheten att en medicinsk utredning drar ut på 
tiden kan utgöra ett särskilt skäl.

Övervägande efter sex månader
Om utredningen inte är slutförd inom sex månader, bör utredaren 
rådgöra med en överordnad tjänsteman huruvida ärendet ska utredas 
vidare, överlämnas till domstol för rättslig prövning eller läggas ner 
enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken.

Om utredningen pågår längre tid än ett år, bör ärendet föreläggas 
socialnämnden med förslag till ställningstagande huruvida det ska 
utredas vidare, överlämnas till domstol för rättslig prövning eller läg-
gas ner enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken.

Om ärendet utreds vidare sedan det har förelagts socialnämnden, 
bör utredaren var sjätte månad rådgöra med en överordnad tjänste-
man om ärendet ska utredas vidare, överlämnas till domstol för rätts-
lig prövning eller läggas ner enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken.
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13 kap. Nedläggning av utredningen
Omöjligt att få erforderliga upplysningar
Om det är omöjligt att få erforderliga upplysningar på grund av att 
modern vägrar att medverka, bör utredaren samtala med henne om 
hur viktigt det är för barnet att få faderskapet eller föräldraskapet fast-
ställt. Se 5 kap. ”Utredningen”, avsnittet ”Utredning när modern inte 
vill medverka”.

Utsiktslöst att försöka få faderskapet eller föräldraskapet 
fastställt av domstol
Innan socialnämnden beslutar om att lägga ner utredningen på grund 
av att det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet eller för-
äldraskapet fastställt av domstol bör utredaren samråda med en person 
med goda kunskaper inom familje- och processrätt.

Samtycke till adoption har lämnats
Om modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat sitt 
skriftliga samtycke till adoption av barnet och faderskaps- eller för-
äldraskapsutredningen framstår som komplicerad, t.ex. för att modern 
inte vill medverka eller flera män kan komma ifråga som far till bar-
net, bör utredaren göra en bedömning av utsikterna att kunna fastställa 
faderskapet eller föräldraskapet eller om utredningen ska läggas ner. 

Till men för barnet eller fara för moderns psykiska hälsa
Innan socialnämnden beslutar om att lägga ner utredningen på grund 
av att det finns särskilda skäl att anta att en fortsatt utredning eller 
rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för 
påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa bör utreda-
ren hämta in ett utlåtande från en läkare med specialistkompetens i 
psykiatri eller en legitimerad psykolog.

Information till modern vid nedläggning enligt 2 kap. 7 § 
punkterna 1-4 FB 
Utredaren bör informera modern om att socialnämnden kan återuppta 
utredningen om det kommer fram nya omständigheter av betydelse.

Utredaren bör uppmana modern att underrätta socialnämnden om 
hon får kännedom om eller erinra sig något som skulle kunna vara 
relevant för utredningen.  

Moder som genomgått assisterad befruktning som ensamståen-
de
Utredaren bör informera den moder som har genomgått assisterad 
befruktning som ensamstående om att socialnämnden kan återupp-
ta utredningen om donatorn frivilligt vill bekräfta faderskapet och 
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modern vill godkänna bekräftelsen.

14 kap. Rättegång
Om socialnämnden för barnets talan i ett mål om fastställande av 
faderskap eller föräldraskap, bör som rättegångsombud anlitas en per-
son med goda kunskaper inom familje- och processrätt. 

15 kap. Rätten att söka sitt ursprung
Om någon som har uppnått myndig ålder och begär att få ta del av 
uppgifter hos socialnämnden om förhållanden av betydelse för att få 
vetskap om sitt biologiska ursprung, bör han eller hon när sådana upp-
gifter lämnas ut erbjudas stöd och information.

Eftersom det kan finnas information i ärendet som den som har 
begärt att få ta del av uppgifterna både kan behöva hjälp med att förstå 
och att bearbeta bör socialnämnden även kunna erbjuda efterföljande 
stödsamtal. 

Assisterad befruktning med donerade könsceller
Om någon som har tillkommit genom donerade könsceller i Sverige 
och har uppnått tillräcklig mognad vill ta del av de uppgifter som finns 
i vårdinrättningens särskilda journal om donatorn eller personer som 
tillkommit genom samma donator, bör nämnden i samband med att 
den erbjuder sig att hjälpa till att ta reda på om det finns några sådana 
uppgifter vidare erbjuda sig att ta den inledande kontakten. 

Socialnämnden bör även erbjuda efterföljande stödsamtal. 
___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2021. 
2. Genom författningen upphävs
 – Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter 

och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande 
av faderskap (HSLF-FS 2017:49) 

 – Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter 
och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande 
av föräldraskap (HSLF-FS 2017:50) 

 – Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter 
och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kom-
mit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna 
(HSLF-FS 2017:66).
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U-PROTOKOLL   
 
För utredning av faderskap, föräldraskap, ensamstående, eller faderskap/moderskap 
om någon av eller båda föräldrarna ändrat könstillhörighet 

 
 

Grundläggande uppgifter 
G1 Ansvarig kommun 

Kommun Ansvarig nämnd 

Utredarens förnamn och efternamn Datum då utredningen inleddes 

 
G2 Barnet 

Förnamn och efternamn Personnummer 

Vårdnadshavare 

Sjukhus där barnet är fött 

Födelsevikt i gram Konceptionstid (efter födelsevikt) Konceptionstid (efter ultraljud) 

Annat (t ex utvecklingsgrad vid födseln) 

 
G3 Väntat barn 

Beräknad nedkomst Beräknad konceptionstid 

 
G4 Biträde av annan socialnämnd eller utlandsmyndighet avseende uppgifter från  

 den som fött eller ska föda barnet (se G5)      den som inte fött eller inte ska föda barnet (se G7)       
     mannen i äktenskapet 

Biträdande myndighet, adress och telefonnummer 

 
 
 
 
 

Handläggarens namn 

 
G5 Den som fött eller ska föda barnet 

Personen är 
Kvinna/moder Man/far 

Förnamn och efternamn Personnummer 

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Telefonnummer Identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer) 

Fylls i om personen inte är folkbokförd i Sverige 

Födelseland Födelseort Medborgarskap 

 

G6 Uppgift om ensamstående vid assisterad befruktning 

G5 uppger att assisterad befruktning skett under konceptionstiden och att 
G5 var ensamstående vid behandlingen. 

Nej Ja. Gå vidare och fortsätt från A1. 
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G7 Den som inte fött eller inte ska föda barnet 

Personen är 
Man/far Kvinna/förälder Kvinna/moder (G5 eller G7 har bytt könsidentitet) 

Förnamn och efternamn Personnummer 

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Telefonnummer Identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer) 

Fylls i om personen inte är folkbokförd i Sverige 

Födelseland Födelseort Medborgarskap 

 
G8 Barnets hemvist 

Barnet har hemvist i Sverige Ja Nej, socialnämnden är inte behörig att fastställa faderskapet och bistår 
endast med utredning. 

Nej, men socialnämnden är enligt 3 a § lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor 
behörig att medverka vid fastställande av faderskapet. Om G5 är gift med en man, gå vidare till 
Utredning vid ifrågasatt faderskapspresumtion (U7). Om G5 inte är gift med en man, gå vidare till 
Fortsatt utredning (U1). 

 
G9 Uppgifter om civilstånd och barnets tillkomst 

Barnet har tillkommit genom assisterad 
befruktning. 

Nej Ja. Gå vidare till A1. 

Parterna (G5 och G7) är sambo, gifta eller 
registrerade partners. 

Ja Nej. Gå vidare till U1. 

G5 är övertygad om att barnet tillkommit genom 
parternas sexuella umgänge. 

Ja Nej. Notera bedömningen i G11. 

G7 är övertygad om att barnet tillkommit genom 
parternas sexuella umgänge. 

Ja Nej. Notera bedömningen i G11. 

 
G10 Intygande av lämnade uppgifter 

Jag, den som fött eller ska föda barnet, intygar ovanstående 
uppgifter (datum, namnteckning och namnförtydligande) 

Jag, den som inte fött eller inte ska föda barnet, intygar 
ovanstående uppgifter (datum, namnteckning och 
namnförtydligande) 

Utredare (datum, namnteckning och namnförtydligande) 

 
G11 Handläggning av utredningen 

Åtgärder och bedömning 

 

Efter parternas (G5 och G7) och utredarens undertecknande av G10 och utredaren enligt notering i G11 bedömt att 

utredningen i och med det kan avslutas med en bekräftelse kan blanketten Bekräftelse av faderskap, föräldraskap 

eller moderskap undertecknas av parterna. Om utredaren bedömer att utredningen ska fortsätta, läggas ner eller 

överlämnas till domstol ska anledningen till det noteras i G11. 

G12 Fylls i endast om barnet inte var fött när utredningen gjordes 

Barnets förnamn och efternamn Personnummer 

Födelsevikt i gram Konceptionstid (efter födelsevikt) 

 

Den beräknade konceptionstiden för väntat barn överensstämmer med den för fött barn. Ja Nej. Notera bedömning i 
G11.  



HSLF-FS  

2021: 64 
Bilaga 1 

U-protokoll nr    _    
 

3 
 

Utredning efter assisterad befruktning 

A1 Vilka utredningen avser 

Beräknad nedkomst Beräknad konceptionstid 

Barnets förnamn och efternamn Personnummer 

Förnamn och efternamn på den (G5) som fött eller ska föda barnet  Personnummer 

Förnamn och efternamn på den (G7) som inte fött eller inte ska föda barnet*  Personnummer 

*Uppgiften fylls inte i om G5 var ensamstående vid behandlingen 

 
A2 Uppgifter om klinik m.m. 

Vårdinrättning och land där behandlingen har utförts Datum för behandlingen som ledde till barnets tillkomst 

Fylls endast i om assisterad befruktning skett med donerade spermier 

Det är klarlagt att vårdinrättningen var behörig att genomföra 
behandlingen som ledde till barnets tillkomst. Ja Nej. Se allmänna råd, notera  bedömning i A6. 

Fylls endast i om barnet tillkommit genom assisterad befruktning i utlandet 

Det är klarlagt att barnet har tillgång till uppgifter om 
spermiedonatorn. Ja Nej. Se allmänna råd, notera bedömning i A6. 

 
A3 Heminsemination och sexuellt umgänge med män 

Heminsemination har förekommit under konceptionstiden. Ja. Notera bedömning i A6. Nej 

Sexuellt umgänge med män har förekommit under 
konceptionstiden. 

Ja. Notera bedömning i A6. Nej 

 
A4(A) G5 uppger sig varit sambo, gift eller registrerad 
partner vid behandlingen 

Det är klarlagt att G5 och G7 
var sambo, gifta eller 
registrerade partners vid 
behandlingen. 

Ja Nej. Notera 
bedömning i 
A6. 

Det är klarlagt att G7 samtyckt 
till behandlingen. 

Ja Nej. Notera 
bedömning i 
A6. 

G5 och G7 är övertygade om 
att barnet tillkommit genom 
behandlingen. 

Ja Nej. Notera 
bedömning i 
A6. 

 

A4(B) G5 uppger sig varit ensamstående vid 
behandlingen 

Det är klarlagt att G5 
var ensamstående vid 
behandlingen. 

Ja Nej. Notera 
bedömning 
i A6. 

G5 är övertygad om 
att barnet tillkommit 
genom behandlingen. 

Ja Nej. Notera 
bedömning 
i A6. 

 

 
A5 Intygande av lämnade uppgifter 

Jag, den som fött eller ska föda barnet, intygar de uppgifter jag 
lämnat (datum, namnteckning och namnförtydligande). 

Jag, den som inte fött eller inte ska föda barnet, intygar de 
uppgifter jag lämnat (datum, namnteckning och 
namnförtydligande).* 

Utredare (datum, namnteckning och namnförtydligande) 

*Uppgiften fylls inte i om G5 var ensamstående vid behandlingen 

 
A6 Handläggning av utredningen 

Åtgärder och bedömning 

 

 

Efter att parterna och utredaren undertecknat utredningen och utredaren enligt notering i A6 bedömt att utredningen 

i och med det kan avslutas med bekräftelse kan blanketten Bekräftelse av faderskap, föräldraskap eller moderskap 

undertecknas av parterna. Om utredaren bedömer att utredningen ska fortsätta, läggas ner eller överlämnas till 

domstol ska anledningen till det noteras i A6.  
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Fortsatt utredning 

U1 Vilka utredningen avser 

Beräknad nedkomst Beräknad konceptionstid 

Barnets förnamn och efternamn Personnummer 

Förnamn och efternamn på den (G5) som fött eller ska föda barnet Personnummer 

Förnamn och efternamn på den (G7) som inte fött eller inte ska föda barnet Personnummer 

 
U2 Uppgifter från den som fött eller ska föda barnet (G5) 

(A) Parternas kontakt med varandra (t ex när och var de lärde känna varandra). 

(B) Sexuellt umgänge med G7 eller heminsemination med spermier från G7 under konceptionstiden (om möjligt, ange datum). 

(C) Sexuellt umgänge med andra män eller heminsemination under konceptionstiden. Nej Ja. Notera 
bedömning 
i U6. 

(D) Övriga uppgifter av betydelse (t ex brev, dagboksanteckningar, sms, namn på och adress till de personer som den som fött eller 
ska föda barnet åberopar samt deras berättelser) 

(E) Jag (G5) intygar ovanstående uppgifter (datum, namnteckning och namnförtydligande). 

Utredare (datum, namnteckning och namnförtydligande) 
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U3 Vilka utredningen avser 

Beräknad nedkomst Beräknad konceptionstid 

Barnets förnamn och efternamn Personnummer 

Förnamn och efternamn på den (G5) som fött eller ska föda barnet Personnummer 

Förnamn och efternamn på den (G7) som inte fött eller inte ska föda barnet Personnummer 

 
U4 Uppgifter från den som inte fött eller inte ska föda barnet (G7) 

(A) Parternas kontakt med varandra (t ex när och var de lärde känna varandra). 

 

(B) Sexuellt umgänge med G5 under konceptionstiden eller heminsemination med spermier från G7 (om möjligt, ange datum). 

(C) Inställning  

Anser sig vara fader/förälder/moder  Tveksam, osäker Förnekar  

(D) Övriga uppgifter av betydelse (t ex brev, dagboksanteckningar, sms, namn på och adress till de personer som modern åberopar 
samt deras berättelser) 

(E) G7 begär rättsgenetisk undersökning. 
Ja Nej 

(F) Jag (G7) intygar ovanstående uppgifter (datum, namnteckning och namnförtydligande). 

Utredare (datum, namnteckning och namnförtydligande) 

 
U5 Rättsgenetisk undersökning 

Anledning till undersökning. 

 
 
 

Resultatet av undersökningen. 

 
U6 Handläggning av utredningen 

Åtgärder och bedömning 

 

 
Efter att parterna (G5 och G7) och utredaren undertecknat utredningen och utredaren enligt notering i U6 bedömt att 
utredningen i och med det kan avslutas med bekräftelse kan blanketten Bekräftelse av faderskap, föräldraskap eller 
moderskap undertecknas av parterna om G5 är en kvinna som inte är gift med en man och G7 anser sig vara 
fader/förälder/moder. Om utredaren bedömer att utredningen ska fortsätta, läggas ner eller överlämnas till domstol 
ska anledningen till det noteras i U6.  
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Utredning vid ifrågasatt faderskapspresumtion 

U7 Vilka utredningen avser 

Beräknad nedkomst Beräknad konceptionstid 

Barnets förnamn och efternamn Personnummer 

Förnamn och efternamn på modern Personnummer 

Förnamn och efternamn på mannen i äktenskapet  Personnummer 

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Telefonnummer Identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer) 

Fylls i om mannen i äktenskapet inte är folkbokförd i Sverige 

Födelseland Födelseort Medborgarskap 

 
U8 Moderns (G5) uppgifter 

Makarna sammanboende under konceptionstiden 

 

 Ja   Nej 

Om nej, datum för isärflyttning 

Sexuellt umgänge med mannen i äktenskapet under konceptionstiden 

 

 Ja. Notera bedömningen i U11.   Nej 

Om ja, om möjligt ange datum 

Övriga uppgifter av betydelse (t ex brev, dagboksanteckningar, sms, namn och adress på de personer som modern åberopar samt deras 
berättelser) 

Jag intygar ovanstående uppgifter (datum och namnteckning) 

Utredare (datum, namnteckning och namnförtydligande) 

 
U9 Uppgifter från mannen i äktenskapet 

Makarna sammanboende under konceptionstiden 

 

 Ja   Nej 

Om nej, datum för isärflyttning 

Sexuellt umgänge med kvinnan i äktenskapet under konceptionstiden 

 

 Ja. Notera bedömningen i U11.   Nej 

Om ja, om möjligt ange datum 

Övriga uppgifter av betydelse (t ex brev, dagboksanteckningar, sms, namn och adress på de personer som mannen åberopar samt deras 
berättelser) 

Jag intygar ovanstående uppgifter (datum och namnteckning) 

Utredare (datum, namnteckning och namnförtydligande) 
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U10 Rättsgenetisk undersökning 

 

       Begärs av …………………………………. Behövs inte                   Görs av annan anledning, nämligen: 

 

 

Resultat av undersökningen 

 
U11 Handläggning av utredningen 

Åtgärder och bedömning 

 

 
Efter att parterna (G5, G7 och mannen i äktenskapet) samt utredaren undertecknat utredningen och utredaren enligt 
notering i U11 bedömt att utredningen i och med det kan avslutas med bekräftelse kan blanketten Bekräftelse av 
faderskap, föräldraskap eller moderskap undertecknas av G5 och G7 om G7 anser sig vara fader. Om utredaren 
bedömer att utredningen ska fortsätta, läggas ner eller överlämnas till domstol ska anledningen till det noteras i 
U11. 
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FORTSÄTTNINGSBLAD FÖR U-PROTOKOLL  
VID UTREDNING  

 

 
 
 

Barnets förnamn och efternamn 

Barnets födelsedatum/beräknad konceptionstid Barnets personnummer 

Förnamn och efternamn på den som fött barnet eller som ska föda barnet Personnummer 

Förnamn och efternamn på den som inte fött eller ska föda barnet Personnummer 

 
 

Datum Uppgifter (ange till vilken del av U-protokollet som uppgifterna hör) Namnteckning 
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Konceptionstidsintervall baserat på födelsevikt 

 

Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

Januari 

 1/1 8/1 15/1 22/1 29/1 

500–599 4/7–31/7 11/7–7/8 18/7–14/8 25/7–21/8 1/8–28/8 

600–699 27/6–31/7 4/7–7/8 11/7–14/8 18/7–21/8 25/7–28/8 

700–799 21/6–31/7 28/6–7/8 5/7–14/8 12/7–21/8 19/7–28/8 

800–899 15/6–29/7 22/6–5/8 29/6–12/8 6/7–19/8 13/7–26/8 

900–999 10/6–25/7 17/6–1/8 24/6–8/8 1/7–15/8 8/7–22/8 

1000–1099 5/6–20/7 12/6–27/7 19/6–3/8 26/6–10/8 3/7–17/8 

1100–1199 31/5–16/7 7/6–23/7 14/6–30/7 21/6–6/8 28/6–13/8 

1200–1299 26/5–13/7 2/6–20/7 9/6–27/7 16/6–3/8 23/6–10/8 

1300–1399 21/5–10/7 28/5–17/7 4/6–24/7 11/6–31/7 18/6–7/8 

1400–1499 16/5–7/7 23/5–14/7 30/5–21/7 6/6–28/7 13/6–4/8 

1500–1599 11/5–4/7 18/5–11/7 25/5–18/7 1/6–25/7 8/6–1/8 

1600–1699 5/5–1/7 12/5–8/7 19/5–15/7 26/5–22/7 2/6–29/7 

1700–1799 29/4–28/6 6/5–5/7 13/5–12/7 20/5–19/7 27/5–26/7 

1800–1899 24/4–26/6 1/5–2/7 8/5–9/7 15/5–16/7 22/5–23/7 

1900–1999 19/4–22/6 26/4–29/6 3/5–6/7 10/5–13/7 17/5–20/7 

2000–2099 14/4–19/6 21/4–26/6 28/4–3/7 5/5–10/7 12/5–17/7 

2100–2199 9/4–16/6 16/4–23/6 23/4–30/6 30/4–7/7 7/5–14/7 

2200–2299 4/4–14/6 11/4–21/6 18/4–28/6 25/4–5/7 2/5–12/7 

2300–2399 30/3–12/6 6/4–19/6 13/4–26/6 20/4–3/7 27/4–10/7 

2400–2499 25/3–10/6 1/4–17/6 8/4–24/6 15/4–1/7 22/4–8/7 

2500–2599 21/3–8/6 28/3–15/6 4/4–22/6 11/4–29/6 18/4–6/7 

2600–2699 18/3–6/6 25/3–13/6 1/4–20/6 8/4–27/6 15/4–4/7 

2700–2799 17/3–3/6 24/3–10/6 31/3–17/6 7/4–24/6 14/4–1/7 

2800–2899 17/3–1/6 24/3–8/6 31/3–15/6 7/4–22/6 14/4–29/6 

2900–2999 17/3–29/5 24/3–5/6 31/3–12/6 7/4–19/6 14/4–26/6 

3000–3099 17/3–26/5 24/3–2/6 31/3–9/6 7/4–16/6 14/4–23/6 

3100–3199 17/3–23/5 24/3–30/5 31/3–6/6 7/4–13/6 14/4–20/6 

3200–3299 17/3–20/5 24/3–27/5 31/3–3/6 7/4–10/6 14/4–17/6 

3300–3399 17/3–18/5 24/3–25/5 31/3–1/6 7/4–8/6 14/4–15/6 

3400–3499 17/3–16/5 24/3–23/5 31/3–30/5 7/4–6/6 14/4–13/6 

3500–3599 17/3–13/5 24/3–20/5 31/3–27/5 7/4–3/6 14/4–10/6 

3600–3699 17/3–11/5 24/3–18/5 31/3–25/5 7/4–1/6 14/4–8/6 

3700–3799 17/3–8/5 24/3–15/5 31/3–22/5 7/4–29/5 14/4–5/6 

3800–3899 17/3–5/5 24/3–12/5 31/3–19/5 7/4–26/5 14/4–2/6 

3900–3999 17/3–3/5 24/3–10/5 31/3–17/5 7/4–24/5 14/4–31/5 

4000–4099 17/3–1/5 24/3–8/5 31/3–15/5 7/4–22/5 14/4–29/5 

4100–4199 17/3–29/4 24/3–6/5 31/3–13/5 7/4–20/5 14/4–27/5 

4200–4299 17/3–27/4 24/3–4/5 31/3–11/5 7/4–18/5 14/4–25/5 

4300–4399 17/3–25/4 24/3–2/5 31/3–9/5 7/4–16/5 14/4–23/5 

4400–4499 17/3–24/4 24/3–1/5 31/3–8/5 7/4–15/5 14/4–22/5 

4500– 17/3–24/4 24/3–1/5 31/3–8/5 7/4–15/5 14/4–22/5 

Februari      

 1/2 8/2 15/2 22/2  
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Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

500–599 4/8–31/8 11/8–7/9 18/8–14/9 25/8–21/9  

600–699 28/7–31/8 4/8–7/9 11/8–14/9 18/8–21/9  

700–799 22/7–31/8 29/7–7/9 5/8–14/9 12/8–21/9  

800–899 16/7–29/8 23/7–5/9 30/7–12/9 6/8–19/9  

900–999 12/7–25/8 19/7–1/9 26/7–8/9 2/8–15/9  

1000–1099 6/7–20/8 13/7–27/8 20/7–3/9 27/7–10/9  

1100–1199 1/7–16/8 8/7–23/8 15/7–30/8 22/7–6/9  

1200–1299 26/6–13/8 3/7–20/8 10/7–27/8 17/7–3/9  

1300–1399 21/6–10/8 28/6–17/8 5/7–24/8 12/7–31/8  

1400–1499 16/6–7/8 23/6–14/8 30/6–21/8 7/7–28/8  

1500–1599 11/6–4/8 18/6–11/8 25/6–18/8 2/7–25/8  

1600–1699 5/6–1/8 12/6–8/8 19/6–15/8 26/6–22/8  

1700–1799 30/5–29/7 6/6–5/8 13/6–12/8 20/6–19/8  

1800–1899 25/5–26/7 1/6–2/8 8/6–9/8 15/6–16/8  

1900–1999 20/5–23/7 27/5–30/7 3/6–6/8 10/6–13/8  

2000–2099 15/5–20/7 22/5–27/7 29/5–3/8 5/6–10/8  

2100–2199 10/5–17/7 17/5–24/7 24/5–31/7 31/5–7/8  

2200–2299 5/5–15/7 12/5–22/7 19/5–29/7 26/5–5/8  

2300–2399 30/4–13/7 7/5–20/7 14/5–27/7 21/5–3/8  

2400–2499 25/4–11/7 2/5–18/7 9/5–25/7 16/5–1/7  

2500–2599 21/4–9/7 28/4–16/7 5/5–23/7 12/5–30/7  

2600–2699 18/4–7/7 25/4–14/7 2/5–21/7 9/5–28/7  

2700–2799 17/4–4/7 24/4–11/7 1/5–18/7 8/5–25/7  

2800–2899 17/4–2/7 24/4–9/7 1/5–16/7 8/5–23/7  

2900–2999 17/4–29/6 24/4–6/7 1/5–13/7 8/5–20/7  

3000–3099 17/4–26/6 24/4–3/7 1/5–10/7 8/5–17/7  

3100–3199 17/4–23/6 24/4–30/6 1/5–7/7 8/5–14/7  

3200–3299 17/4–20/6 24/4–27/6 1/5–4/7 8/5–11/7  

3300–3399 17/4–18/6 24/4–25/6 1/5–2/7 8/5–9/7  

3400–3499 17/4–16/6 24/4–23/6 1/5–30/6 8/5–7/7  

3500–3599 17/4–13/6 24/4–20/6 1/5–27/6 8/5–4/7  

3600–3699 17/4–11/6 24/4–18/6 1/5–25/6 8/5–2/7  

3700–3799 17/4–8/6 24/4–15/6 1/5–22/6 8/5–29/6  

3800–3899 17/4–5/6 24/4–12/6 1/5–19/6 8/5–26/6  

3900–3999 17/4–3/6 24/4–10/6 1/5–17/6 8/5–24/6  

4000–4099 17/4–1/6 24/4–8/6 1/5–15/6 8/5–22/6  

4100–4199 17/4–30/5 24/4–6/6 1/5–13/6 8/5–20/6  

4200–4299 17/4–28/5 24/4–4/6 1/5–11/6 8/5–18/6  

4300–4399 17/4–26/5 24/4–2/6 1/5–9/6 8/5–16/6  

4400–4499 17/4–25/5 24/4–1/6 1/5–8/6 8/5–15/6  

4500– 17/4–25/5 24/4–1/6 1/5–9/6 8/5–15/6  

Mars      

 1/3 8/3 15/3 22/3 29/3 

500–599 1/9–28/9 8/9–5/10 15/9–12/10 22/9–19/10 29/9–26/10 

600–699 25/8–28/9 1/9–5/10 8/9–12/10 15/9–19/10 22/9–26/10 

700–799 19/8–28/9 26/8–5/10 2/9–12/10 9/9–19/10 16/9–26/10 

800–899 13/8–26/9 20/8–3/10 27/8–10/10 3/9–17/10 10/9–24/10 

900–999 9/8–22/9 16/8–29/9 23/8–6/10 30/8–13/10 5/9–20/10 

1000–1099 3/8–17/9 10/8–24/9 17/8–1/10 24/8–8/10 31/8–15/10 

1100–1199 29/7–13/9 5/8–20/9 12/8–27/9 19/8–4/10 26/8–11/10 

1200–1299 24/7–10/9 31/7–17/9 7/8–24/9 14/8–1/10 21/8–8/10 



HSLF-FS  

2021:64 
Bilaga 3 

 

3 (11) 
 

Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

1300–1399 19/7–7/9 26/7–14/9 2/8–21/9 9/8–28/9 16/8–5/10 

1400–1499 14/7–4/9 21/7–11/9 28/7–18/9 4/8–25/9 11/8–2/10 

1500–1599 9/7–1/9 16/7–8/9 23/7–15/9 30/7–22/9 6/8–29/9 

1600–1699 3/7–29/8 10/7–5/9 17/7–12/9 24/7–19/9 31/7–26/9 

1700–1799 27/6–26/8 4/7–2/9 11/7–9/9 18/7–16/9 25/7–23/9 

1800–1899 22/6–23/8 29/6–30/8 6/7–6/9 13/7–13/9 20/7–20/9 

1900–1999 17/6–20/8 24/6–27/8 1/7–3/9 8/7–10/9 15/7–17/9 

2000–2099 12/6–17/8 19/6–24/8 26/6–31/8 3/7–7/9 10/7–14/9 

2100–2199 7/6–14/8 14/6–21/8 21/6–28/8 28/6–4/9 5/7–11/9 

2200–2299 2/6–12/8 9/6–19/8 16/6–26/8 23/6–2/9 30/6–9/9 

2300–2399 28/5–10/8 4/6–17/8 11/6–24/8 18/6–31/8 25/6–7/9 

2400–2499 23/5–8/8 30/5–15/8 6/6–22/8 13/6–29/8 20/6–5/9 

2500–2599 19/5–6/8 26/5–13/8 2/6–20/8 9/6–27/8 16/6–3/9 

2600–2699 16/5–4/8 23/5–11/8 30/5–18/8 6/6–25/8 13/6–1/9 

2700–2799 15/5–1/8 22/5–8/8 29/5–15/8 5/6–22/8 12/6–29/8 

2800–2899 15/5–30/7 22/5–6/8 29/5–13/8 5/6–20/8 12/6–27/8 

2900–2999 15/5–27/7 22/5–3/8 29/5–10/8 5/6–17/8 12/6–24/8 

3000–3099 15/5–24/7 22/5–31/7 29/5–7/8 5/6–14/8 12/6–21/8 

3100–3199 15/5–21/7 22/5–28/7 29/5–4/8 5/6–11/8 12/6–18/8 

3200–3299 15/5–18/7 22/5–25/7 29/5–1/8 5/6–8/8 12/6–15/8 

3300–3399 15/5–16/7 22/5–23/7 29/5–30/7 5/6–6/8 12/6–13/8 

3400–3499 15/5–14/7 22/5–21/7 29/5–28/7 5/6–4/8 12/6–11/8 

3500–3599 15/5–11/7 22/5–18/7 29/5–25/7 5/6–1/8 12/6–8/8 

3600–3699 15/5–9/7 22/5–16/7 29/5–23/7 5/6–30/7 12/6–6/8 

3700–3799 15/5–6/7 22/5–13/7 29/5–20/7 5/6–27/7 12/6–3/8 

3800–3899 15/5–3/7 22/5–10/7 29/5–17/7 5/6–24/7 12/6–31/7 

3900–3999 15/5–1/7 22/5–8/7 29/5–15/7 5/6–22/7 12/6–29/7 

4000–4099 15/5–29/6 22/5–6/7 29/5–13/7 5/6–20/7 12/6–27/7 

4100–4199 15/5–27/6 22/5–4/7 29/5–11/7 5/6–18/7 12/6–25/7 

4200–4299 15/5–25/6 22/5–2/7 29/5–9/7 5/6–16/7 12/6–23/7 

4300–4399 15/5–23/6 22/5–30/6 29/5–7/7 5/6–14/7 12/6–21/7 

4400–4499 15/5–22/6 22/5–29/6 29/5–6/7 5/6–13/7 12/6–20/7 

4500– 15/5–22/6 22/5–29/6 29/5–6/7 5/6–13/7 12/6–20/7 

April      

 1/4 8/4 15/4 22/4 29/4 

500–599 2/10–29/10 9/10–5/11 16/10–12/11 23/10–19/11 30/10–26/11 

600–699 25/9–29/10 2/10–5/11 9/10–12/11 16/10–19/11 23/10–26/11 

700–799 19/9–29/10 26/9–5/11 3/10–12/11 10/10–19/11 17/10–26/11 

800–899 13/9–27/10 20/9–3/11 27/9–10/11 4/10–17/11 11/10–24/11 

900–999 8/9–23/10 15/9–30/10 22/9–6/11 29/9–13/11 6/10–20/11 

1000–1099 3/9–18/10 10/9–25/10 17/9–1/11 24/9–8/11 1/10–15/11 

1100–1199 29/8–14/10 5/9–21/10 12/9–28/10 19/9–4/11 26/9–11/11 

1200–1299 24/8–11/10 31/8–18/10 7/9–25/10 14/9–1/11 21/9–8/11 

1300–1399 19/8–8/10 26/8–15/10 2/9–22/10 9/9–29/10 16/9–5/11 

1400–1499 14/8–5/10 21/8–12/10 28/8–19/10 4/9–26/10 11/9–2/11 

1500–1599 9/8–2/10 16/8–9/10 23/8–16/10 30/8–23/10 6/9–30/10 

1600–1699 3/8–29/9 10/8–6/10 17/8–13/10 24/8–20/10 31/8–27/10 

1700–1799 28/7–26/9 4/8–3/10 11/8–10/10 18/8–17/10 25/8–24/10 

1800–1899 23/7–23/9 30/7–30/9 6/8–7/10 13/8–14/10 20/8–21/10 

1900–1999 18/7–20/9 25/7–27/9 1/8–4/10 8/8–11/10 15/8–18/10 

2000–2099 13/7–17/9 20/7–24/9 27/7–1/10 3/8–8/10 10/8–15/10 
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Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

2100–2199 8/7–14/9 15/7–21/9 22/7–28/9 29/7–5/10 5/8–12/10 

2200–2299 3/7–12/9 10/7–19/9 17/7–26/9 24/7–3/10 31/7–10/10 

2300–2399 28/6–10/9 5/7–17/9 12/7–24/9 19/7–1/10 26/7–8/10 

2400–2499 23/6–8/9 30/6–15/9 7/7–22/9 14/7–29/9 21/7–6/10 

2500–2599 19/6–6/9 26/6–13/9 3/7–20/9 10/7–27/9 17/7–4/10 

2600–2699 16/6–4/9 23/6–11/9 30/6–18/9 7/7–25/9 14/7–2/10 

2700–2799 15/6–1/9 22/6–8/9 29/6–15/9 6/7–22/9 13/7–29/9 

2800–2899 15/6–31/8 22/6–6/9 29/6–13/9 6/7–20/9 13/7–27/9 

2900–2999 15/6–27/8 22/6–3/9 29/6–10/9 6/7–17/9 13/7–24/9 

3000–3099 15/6–24/8 22/6–31/8 29/6–7/9 6/7–14/9 13/7–21/9 

3100–3199 15/6–21/8 22/6–28/8 29/6–4/9 6/7–11/9 13/7–18/9 

3200–3299 15/6–18/8 22/6–25/8 29/6–1/9 6/7–8/9 13/7–15/9 

3300–3399 15/6–16/8 22/6–23/8 29/6–30/8 6/7–6/9 13/7–13/9 

3400–3499 15/6–14/8 22/6–21/8 29/6–28/8 6/7–4/9 13/7–11/9 

3500–3599 15/6–11/8 22/6–18/8 29/6–25/8 6/7–1/9 13/7–8/9 

3600–3699 15/6–9/8 22/6–16/8 29/6–23/8 6/7–30/8 13/7–6/9 

3700–3799 15/6–6/8 22/6–13/8 29/6–20/8 6/7–27/8 13/7–3/9 

3800–3899 15/6–3/8 22/6–10/8 29/6–17/8 6/7–24/8 13/7–31/8 

3900–3999 15/6–1/8 22/6–8/8 29/6–15/8 6/7–22/8 13/7–29/8 

4000–4099 15/6–30/7 22/6–6/8 29/6–13/8 6/7–20/8 13/7–27/8 

4100–4199 15/6–28/7 22/6–4/8 29/6–11/8 6/7–18/8 13/7–25/8 

4200–4299 15/6–26/7 22/6–2/8 29/6–9/8 6/7–16/8 13/7–23/8 

4300–4399 15/6–24/7 22/6–31/7 29/6–7/8 6/7–14/8 13/7–21/8 

4400–4499 15/6–23/7 22/6–30/7 29/6–6/8 6/7–13/8 13/7–20/8 

4500– 15/6–23/7 22/6–30/7 29/6–6/8 6/7–13/8 13/7–20/8 

Maj      

 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5 

500–599 1/11–28/11 8/11–5/12 15/11–12/12 22/11–19/12 29/11–26/12 

600–699 25/10–28/11 1/11–5/12 8/11–12/12 15/11–19/12 22/11–26/12 

700–799 19/10–28/11 26/10–5/12 2/11–12/12 9/11–19/12 16/11–26/12 

800–899 13/10–26/11 20/10–3/12 27/10–10/12 3/11–17/12 10/11–24/12 

900–999 8/10–22/11 15/10–29/11 22/10–6/12 29/10–13/12 5/11–20/12 

1000–1099 3/10–17/11 10/10–24/11 17/10–1/12 24/10–8/12 31/10–15/12 

1100–1199 28/9–13/11 5/10–20/11 12/10–27/11 19/10–4/12 26/10–11/12 

1200–1299 23/9–10/11 30/9–17/11 7/10–24/11 14/10–1/12 21/10–8/12 

1300–1399 18/9–7/11 25/9–14/11 2/10–21/11 9/10–28/11 16/10–5/12 

1400–1499 13/9–4/11 20/9–11/11 27/9–18/11 4/10–25/11 11/10–2/12 

1500–1599 8/9–1/10 15/9–8/11 22/9–15/11 29/9–22/11 6/10–29/11 

1600–1699 2/9–29/10 9/9–5/11 16/9–12/11 23/9–19/11 30/9–26/11 

1700–1799 27/8–26/10 3/9–2/11 10/9–9/11 17/9–16/11 24/9–23/11 

1800–1899 22/8–23/10 29/8–30/10 5/9–6/11 12/9–13/11 19/9–20/11 

1900–1999 17/8–20/10 24/8–27/10 31/8–3/11 7/9–10/11 14/9–17/11 

2000–2099 12/8–17/10 19/8–24/10 26/8–31/10 2/9–7/11 9/9–14/11 

2100–2199 7/8–14/10 14/8–21/10 21/8–28/10 28/8–4/11 4/9–11/11 

2200–2299 2/8–12/10 9/8–19/10 16/8–26/10 23/8–2/11 30/8–9/11 

2300–2399 28/7–10/10 4/8–17/10 11/8–24/10 18/8–31/10 25/8–7/11 

2400–2499 23/7–8/10 30/7–15/10 6/8–22/10 13/8–29/10 20/8–5/11 

2500–2599 19/7–6/10 26/7–13/10 2/8–20/10 9/8–27/10 16/8–3/11 

2600–2699 16/7–4/10 23/7–11/10 30/7–18/10 6/8–25/10 13/8–1/11 

2700–2799 15/7–1/10 22/7–8/10 29/7–15/10 5/8–22/10 12/8–29/10 

2800–2899 15/7–29/9 22/7–6/10 29/7–13/10 5/8–20/10 12/8–27/10 
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Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

2900–2999 15/7–26/9 22/7–3/10 29/7–10/10 5/8–17/10 12/8–24/10 

3000–3099 15/7–23/9 22/7–30/9 29/7–7/10 5/8–14/10 12/8–21/10 

3100–3199 15/7–20/9 22/7–27/9 29/7–4/10 5/8–11/10 12/8–18/10 

3200–3299 15/7–17/9 22/7–24/9 29/7–1/10 5/8–8/10 12/8–15/10 

3300–3399 15/7–15/9 22/7–22/9 29/7–29/9 5/8–6/10 12/8–13/10 

3400–3499 15/7–13/9 22/7–20/9 29/7–27/9 5/8–4/10 12/8–11/10 

3500–3599 15/7–10/9 22/7–17/9 29/7–24/9 5/8–1/10 12/8–8/10 

3600–3699 15/7–8/9 22/7–15/9 29/7–22/9 5/8–29/9 12/8–6/10 

3700–3799 15/7–5/9 22/7–12/9 29/7–19/9 5/8–26/9 12/8–3/10 

3800–3899 15/7–2/9 22/7–9/9 29/7–16/9 5/8–23/9 12/8–30/9 

3900–3999 15/7–31/8 22/7–7/9 29/7–14/9 5/8–21/9 12/8–28/9 

4000–4099 15/7–29/8 22/7–5/9 29/7–12/9 5/8–19/9 12/8–26/9 

4100–4199 15/7–27/8 22/7–3/9 29/7–10/9 5/8–17/9 12/8–24/9 

4200–4299 15/7–25/8 22/7–1/9 29/7–8/9 5/8–15/9 12/8–22/9 

4300–4399 15/7–23/8 22/7–30/8 29/7–6/9 5/8–13/9 12/8–20/9 

4400–4499 15/7–22/8 22/7–29/8 29/7–5/9 5/8–12/9 12/8–19/9 

4500– 15/7–22/8 22/7–29/8 29/7–5/9 5/8–12/9 12/8–19/9 

Juni      

 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 

500–599 2/12–29/12 9/12–5/1 16/12–12/1 23/12–19/1 30/12–26/1 

600–699 25/11–29/12 2/12–5/1 9/12–12/1 16/12–19/1 23/12–26/1 

700–799 19/11–29/12 26/11–5/1 3/12–12/1 10/12–19/1 17/12–26/1 

800–899 13/11–27/12 20/11–3/1 27/11–10/1 4/12–17/1 11/12–24/1 

900–999 8/11–23/12 15/11–30/12 22/11–6/1 29/11–13/1 6/12–20/1 

1000–1099 3/11–18/12 10/11–25/12 17/11–1/1 24/11–8/1 1/12–15/1 

1100–1199 29/10–14/12 5/11–21/12 12/11–28/12 19/11–4/1 26/11–11/1 

1200–1299 24/10–11/12 31/10–18/12 7/11–25/12 14/11–1/1 21/11–8/1 

1300–1399 19/10–8/12 26/10–15/12 2/11–22/12 9/11–29/12 16/11–5/1 

1400–1499 14/10–5/12 21/10–12/12 28/10–19/12 4/11–26/12 11/11–2/1 

1500–1599 9/10–2/12 16/10–9/12 23/10–16/12 30/10–23/12 6/11–30/12 

1600–1699 3/10–29/11 10/10–6/12 17/10–13/12 24/10–20/12 31/10–27/12 

1700–1799 27/9–26/11 4/10–3/12 11/10–10/12 18/10–17/12 25/10–24/12 

1800–1899 22/9–23/11 29/9–30/11 6/10–7/12 13/10–14/12 20/10–21/12 

1900–1999 17/9–20/11 24/9–27/11 1/10–4/12 8/10–11/12 15/10–18/12 

2000–2099 12/9–17/11 19/9–24/11 26/9–1/12 3/10–8/12 10/10–15/12 

2100–2199 7/9–14/11 14/9–21/11 21/9–28/11 28/9–5/12 5/10–12/12 

2200–2299 2/9–12/11 9/9–19/11 16/9–26/11 23/9–3/12 30/9–10/12 

2300–2399 28/8–10/11 4/9–17/11 11/9–24/11 18/9–1/12 25/9–8/12 

2400–2499 23/8–8/11 30/8–15/11 6/9–22/11 13/9–29/11 20/9–6/12 

2500–2599 19/8–6/11 26/8–13/11 2/9–20/11 9/9–27/11 16/9–4/12 

2600–2699 16/8–4/11 23/8–11/11 30/8–18/11 6/9–25/11 13/9–2/12 

2700–2799 15/8–1/11 22/8–8/11 29/8–15/11 5/9–22/11 12/9–29/11 

2800–2899 15/8–30/10 22/8–6/11 29/8–13/11 5/9–20/11 12/9–27/11 

2900–2999 15/8–27/10 22/8–3/11 29/8–10/11 5/9–17/11 12/9–24/11 

3000–3099 15/8–24/10 22/8–31/10 29/8–7/11 5/9–14/11 12/9–21/11 

3100–3199 15/8–21/10 22/8–28/10 29/8–4/11 5/9–11/11 12/9–18/11 

3200–3299 15/8–18/10 22/8–25/10 29/8–1/11 5/9–8/11 12/9–15/11 

3300–3399 15/8–16/10 22/8–23/10 29/8–30/10 5/9–6/11 12/9–13/11 

3400–3499 15/8–14/10 22/8–21/10 29/8–28/10 5/9–4/11 12/9–11/11 

3500–3599 15/8–11/10 22/8–18/10 29/8–25/10 5/9–1/11 12/9–8/11 

3600–3699 15/8–9/10 22/8–16/10 29/8–23/10 5/9–30/10 12/9–6/11 
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Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

3700–3799 15/8–6/10 22/8–13/10 29/8–20/10 5/9–27/10 12/9–3/11 

3800–3899 15/8–3/10 22/8–10/10 29/8–17/10 5/9–24/10 12/9–31/10 

3900–3999 15/8–1/10 22/8–8/10 29/8–15/10 5/9–22/10 12/9–29/10 

4000–4099 15/8–29/9 22/8–6/10 29/8–13/10 5/9–20/10 12/9–27/10 

4100–4199 15/8–27/9 22/8–4/10 29/8–11/10 5/9–18/10 12/9–25/10 

4200–4299 15/8–25/9 22/8–2/10 29/8–9/10 5/9–16/10 12/9–23/10 

4300–4399 15/8–23/9 22/8–30/9 29/8–7/10 5/9–14/10 12/9–21/10 

4400–4499 15/8–22/9 22/8–29/9 29/8–6/10 5/9–13/10 12/9–20/10 

4500– 15/8–22/9 22/8–29/9 29/8–6/10 5/9–13/10 12/9–20/10 

Juli      

 1/7 8/7 15/7 22/7 29/7 

500–599 1/1–28/1 8/1–4/2 15/1–11/2 22/1–18/2 29/1–25/2 

600–699 25/12–28/1 1/1–4/2 8/1–11/2 15/1–18/2 22/1–25/2 

700–799 19/12–28/1 26/12–4/2 2/1–11/2 9/1–18/2 16/1–25/2 

800–899 13/12–26/1 20/12–2/2 27/12–9/2 3/1–16/2 10/1–23/2 

900–999 8/12–22/1 15/12–29/1 22/12–5/2 29/12–12/2 5/1–19/2 

1000–1099 3/12–17/1 10/12–24/1 17/12–31/1 24/12–7/2 31/12–14/2 

1100–1199 28/11–13/1 5/12–20/1 12/12–27/1 19/12–3/2 26/12–10/2 

1200–1299 23/11–10/1 30/11–17/1 7/12–24/1 14/12–31/1 21/12–7/2 

1300–1399 18/11–7/1 25/11–14/1 2/12–21/1 9/12–28/1 16/12–4/2 

1400–1499 13/11–4/1 20/11–11/1 27/11–18/1 4/12–25/1 11/12–1/2 

1500–1599 8/11–1/1 15/11–8/1 22/11–15/1 29/11–22/1 6/12–29/1 

1600–1699 2/11–29/12 9/11–5/1 16/11–12/1 23/11–19/1 30/11–26/1 

1700–1799 27/10–26/12 3/11–2/1 10/11–9/1 17/11–16/1 24/11–23/1 

1800–1899 22/10–23/12 29/10–30/12 5/11–6/1 12/11–13/1 19/11–20/1 

1900–1999 17/10–20/12 24/10–27/12 31/10–3/1 7/11–10/1 14/11–17/1 

2000–2099 12/10–17/12 19/10–24/12 26/10–31/12 2/11–7/1 9/11–14/1 

2100–2199 7/10–14/12 14/10–21/12 21/10–28/12 28/10–4/1 4/11–11/1 

2200–2299 2/10–12/12 9/10–19/12 16/10–26/12 23/10–2/1 30/10–9/1 

2300–2399 27/9–10/12 4/10–17/12 11/10–24/12 18/10–31/12 25/10–7/1 

2400–2499 23/9–8/12 30/9–15/12 7/10–22/12 14/10–29/12 21/10–5/1 

2500–2599 18/9–6/12 25/9–13/12 2/10–20/12 9/10–27/12 16/10–3/1 

2600–2699 15/9–4/12 22/9–11/12 29/9–18/12 6/10–25/12 13/10–1/1 

2700–2799 14/9–1/12 21/9–8/12 28/9–15/12 5/10–22/12 12/10–29/12 

2800–2899 14/9–29/11 21/9–6/12 28/9–13/12 5/10–20/12 12/10–27/12 

2900–2999 14/9–26/11 21/9–3/12 28/9–10/12 5/10–17/12 12/10–24/12 

3000–3099 14/9–23/11 21/9–30/11 28/9–7/12 5/10–14/12 12/10–21/12 

3100–3199 14/9–20/11 21/9–27/11 28/9–4/12 5/10–11/12 12/10–18/12 

3200–3299 14/9–17/11 21/9–24/11 28/9–1/12 5/10–8/12 12/10–15/12 

3300–3399 14/9–15/11 21/9–22/11 28/9–29/11 5/10–6/12 12/10–13/12 

3400–3499 14/9–13/11 21/9–20/11 28/9–27/11 5/10–4/12 12/10–11/12 

3500–3599 14/9–10/11 21/9–17/11 28/9–24/11 5/10–1/12 12/10–8/12 

3600–3699 14/9–8/11 21/9–15/11 28/9–22/11 5/10–29/11 12/10–6/12 

3700–3799 14/9–5/11 21/9–12/11 28/9–19/11 5/10–26/11 12/10–3/12 

3800–3899 14/9–2/11 21/9–9/11 28/9–16/11 5/10–23/11 12/10–30/11 

3900–3999 14/9–31/10 21/9–7/11 28/9–14/11 5/10–21/11 12/10–28/11 

4000–4099 14/9–29/10 21/9–5/11 28/9–12/11 5/10–19/11 12/10–26/11 

4100–4199 14/9–27/10 21/9–3/11 28/9–10/11 5/10–17/11 12/10–24/11 

4200–4299 14/9–25/10 21/9–1/11 28/9–8/11 5/10–15/11 12/10–22/11 

4300–4399 14/9–23/10 21/9–30/10 28/9–6/11 5/10–13/11 12/10–20/11 

4400–4499 14/9–22/10 21/9–29/10 28/9–5/11 5/10–12/11 12/10–19/11 
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Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

4500– 14/9–22/10 21/9–29/10 28/9–5/11 5/10–12/11 12/10–19/11 

Augusti      

 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 

500–599 1/2–28/2 8/2–28/2 15/2–7/3 22/2–14/3 1/3–21/3 

600–699 25/1–28/2 1/2–28/2 8/2–7/3 15/2–14/3 22/2–21/3 

700–799 19/1–28/2 26/1–28/2 2/2–7/3 9/2–14/3 16/2–21/3 

800–899 13/1–26/2 20/1–28/2 27/1–7/3 3/2–14/3 10/2–21/3 

900–999 8/1–22/2 15/1–28/2 22/1–7/3 29/1–14/3 5/2–21/3 

1000–1099 3/1–17/2 10/1–24/2 17/1–3/3 24/1–10/3 31/1–17/3 

1100–1199 29/12–13/2 5/1–20/2 12/1–27/2 19/1–6/3 26/1–13/3 

1200–1299 24/12–10/2 31/12–17/2 7/1–24/2 14/1–3/3 21/1–10/3 

1300–1399 19/12–7/2 26/12–14/2 2/1–21/2 9/1–28/2 16/1–7/3 

1400–1499 14/12–4/2 21/12–11/2 28/12–18/2 4/1–25/2 11/1–4/3 

1500–1599 9/12–1/2 16/12–8/2 23/12–15/2 30/12–22/2 6/1–1/3 

1600–1699 3/12–29/1 10/12–5/2 17/12–12/2 24/12–19/2 31/12–26/2 

1700–1799 27/11–26/1 4/12–2/2 11/12–9/2 18/12–16/2 25/12–23/2 

1800–1899 22/11–23/1 29/11–30/1 6/12–6/2 13/12–13/2 20/12–20/2 

1900–1999 17/11–20/1 24/11–27/1 1/12–3/2 8/12–10/2 15/12–17/2 

2000–2099 12/11–17/1 19/11–24/1 26/11–31/1 3/12–7/2 10/12–14/2 

2100–2199 7/11–14/1 14/11–21/1 21/11–28/1 28/11–4/2 5/12–11/2 

2200–2299 2/11–12/1 9/11–19/1 16/11–26/1 23/11–2/2 30/11–9/2 

2300–2399 28/10–10/1 4/11–17/1 11/11–24/1 18/11–31/1 25/11–7/2 

2400–2499 24/10–8/1 31/10–15/1 7/11–22/1 14/11–29/1 21/11–5/2 

2500–2599 19/10–6/1 26/10–13/1 2/11–20/1 9/11–27/1 16/11–3/2 

2600–2699 16/10–4/1 23/10–11/1 30/10–18/1 6/11–25/1 13/11–1/2 

2700–2799 15/10–1/1 22/10–8/1 29/10–15/1 5/11–22/1 12/11–29/1 

2800–2899 15/10–30/12 22/10–6/1 29/10–13/1 5/11–20/1 12/11–27/1 

2900–2999 15/10–27/12 22/10–3/1 29/10–10/1 5/11–17/1 12/11–24/1 

3000–3099 15/10–24/12 22/10–31/12 29/10–7/1 5/11–14/1 12/11–21/1 

3100–3199 15/10–21/12 22/10–28/12 29/10–4/1 5/11–11/1 12/11–18/1 

3200–3299 15/10–18/12 22/10–25/12 29/10–1/1 5/11–8/1 12/11–15/1 

3300–3399 15/10–16/12 22/10–23/12 29/10–30/12 5/11–6/1 12/11–13/1 

3400–3499 15/10–14/12 22/10–21/12 29/10–28/12 5/11–4/1 12/11–11/1 

3500–3599 15/10–11/12 22/10–18/12 29/10–25/12 5/11–1/1 12/11–8/1 

3600–3699 15/10–9/12 22/10–16/12 29/10–23/12 5/11–30/12 12/11–6/1 

3700–3799 15/10–6/12 22/10–13/12 29/10–20/12 5/11–27/12 12/11–3/1 

3800–3899 15/10–3/12 22/10–10/12 29/10–17/12 5/11–24/12 12/11–31/12 

3900–3999 15/10–1/12 22/10–8/12 29/10–15/12 5/11–22/12 12/11–29/12 

4000–4099 15/10–29/11 22/10–6/12 29/10–13/12 5/11–20/12 12/11–27/12 

4100–4199 15/10–27/11 22/10–4/12 29/10–11/12 5/11–18/12 12/11–25/12 

4200–4299 15/10–25/11 22/10–2/12 29/10–9/12 5/11–16/12 12/11–23/12 

4300–4399 15/10–23/11 22/10–30/11 29/10–7/12 5/11–14/12 12/11–21/12 

4400–4499 15/10–22/11 22/10–29/11 29/10–6/12 5/11–13/12 12/11–20/12 

4500– 15/10–22/11 22/10–29/11 29/10–6/12 5/11–13/12 12/11–20/12 

September      

 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 

500–599 4/3–24/3 11/3–31/3 18/3–14/4 25/3–21/4 1/4–28/4 

600–699 25/2–24/3 4/3–31/3 11/3–14/4 18/3–21/4 25/3–28/4 

700–799 19/2–24/3 26/2–31/3 5/3–14/4 12/3–21/4 19/3–28/4 

800–899 13/2–24/3 20/2–31/3 27/2–12/4 6/3–19/4 13/3–26/4 

900–999 8/2–24/3 15/2–31/3 22/2–8/4 1/3–15/4 8/3–22/4 
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Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

1000–1099 3/2–20/3 10/2–27/3 17/2–3/4 24/2–10/4 3/3–17/4 

1100–1199 29/1–16/3 5/2–23/3 12/2–30/3 19/2–6/4 26/2–13/4 

1200–1299 24/1–13/3 31/1–20/3 7/2–27/3 14/2–3/4 21/2–10/4 

1300–1399 19/1–10/3 26/1–17/3 2/2–24/3 9/2–31/3 16/2–7/4 

1400–1499 14/1–7/3 21/1–14/3 28/1–21/3 4/2–28/3 11/2–4/4 

1500–1599 9/1–4/3 16/1–11/3 23/1–18/3 30/1–25/3 6/2–1/4 

1600–1699 3/1–1/3 10/1–8/3 17/1–15/3 24/1–22/3 1/2–29/3 

1700–1799 28/12–26/2 4/1–5/3 11/1–12/3 18/1–19/3 25/1–26/3 

1800–1899 23/12–23/2 30/12–2/3 6/1–9/3 13/1–16/3 20/1–23/3 

1900–1999 18/12–20/2 25/12–27/2 1/1–6/3 8/1–13/3 15/1–20/3 

2000–2099 13/12–17/2 20/12–24/2 27/12–3/3 3/1–10/3 10/1–17/3 

2100–2199 8/12–14/2 15/12–21/2 22/12–28/2 29/12–7/3 5/1–14/3 

2200–2299 3/12–12/2 10/12–19/2 17/12–26/2 24/12–5/3 31/12–12/3 

2300–2399 28/11–10/2 5/12–17/2 12/12–24/2 19/12–3/3 26/12–10/3 

2400–2499 24/11–8/2 1/12–15/2 8/12–22/2 15/12–1/3 21/12–8/3 

2500–2599 19/11–6/2 26/11–13/2 3/12–20/2 10/12–27/2 17/12–6/3 

2600–2699 16/11–4/2 23/11–11/2 30/11–18/2 7/12–25/2 14/12–4/3 

2700–2799 15/11–1/2 22/11–8/2 29/11–15/2 6/12–22/2 13/12–1/3 

2800–2899 15/11–30/1 22/11–6/2 29/11–13/2 6/12–20/2 13/12–27/2 

2900–2999 15/11–27/1 22/11–3/2 29/11–10/2 6/12–17/2 13/12–24/2 

3000–3099 15/11–24/1 22/11–31/1 29/11–7/2 6/12–14/2 13/12–21/2 

3100–3199 15/11–21/1 22/11–28/1 29/11–4/2 6/12–11/2 13/12–18/2 

3200–3299 15/11–18/1 22/11–25/1 29/11–1/2 6/12–8/2 13/12–15/2 

3300–3399 15/11–16/1 22/11–23/1 29/11–30/1 6/12–6/2 13/12–13/2 

3400–3499 15/11–14/1 22/11–21/1 29/11–28/1 6/12–4/2 13/12–11/2 

3500–3599 15/11–11/1 22/11–18/1 29/11–25/1 6/12–1/2 13/12–8/2 

3600–3699 15/11–9/1 22/11–16/1 29/11–23/1 6/12–30/1 13/12–6/2 

3700–3799 15/11–6/1 22/11–13/1 29/11–20/1 6/12–27/1 13/12–3/2 

3800–3899 15/11–3/1 22/11–10/1 29/11–17/1 6/12–24/1 13/12–31/1 

3900–3999 15/11–1/1 22/11–8/1 29/11–15/1 6/12–22/1 13/12–29/1 

4000–4099 15/11–30/12 22/11–6/1 29/11–13/1 6/12–20/1 13/12–27/1 

4100–4199 15/11–28/12 22/11–4/1 29/11–11/1 6/12–18/1 13/12–25/1 

4200–4299 15/11–26/12 22/11–2/1 29/11–9/1 6/12–16/1 13/12–23/1 

4300–4399 15/11–24/12 22/11–31/12 29/11–7/1 6/12–14/1 13/12–21/1 

4400–4499 15/11–23/12 22/11–30/12 29/11–6/1 6/12–13/1 13/12–20/1 

4500– 15/11–23/12 22/11–30/12 29/11–6/1 6/12–13/1 13/12–20/1 

Oktober      

 1/10 8/10 15/10 22/10 29/10 

500–599 3/4–30/4 10/4–7/5 17/4–14/5 24/4–21/5 1/5–28/5 

600–699 27/3–30/4 3/4–7/5 10/4–14/5 17/4–21/5 24/4–28/5 

700–799 21/3–30/4 28/3–7/5 4/4–14/5 11/4–21/5 18/4–28/5 

800–899 15/3–28/4 22/3–5/5 29/3–12/5 5/4–19/5 12/4–26/5 

900–999 10/3–24/4 17/3–1/5 24/3–8/5 31/3–15/5 7/4–22/5 

1000–1099 5/3–19/4 12/3–26/4 19/3–3/5 26/3–10/5 2/4–17/5 

1100–1199 28/2–15/4 7/3–22/4 14/3–29/4 21/3–6/5 28/3–13/5 

1200–1299 23/2–12/4 2/3–19/4 9/3–26/4 16/3–3/5 23/3–10/5 

1300–1399 18/2–9/4 25/2–16/4 4/3–23/4 11/3–30/4 18/3–7/5 

1400–1499 13/2–6/4 20/2–13/4 27/2–20/4 6/3–27/4 13/3–4/5 

1500–1599 8/2–3/4 15/2–10/4 22/2–17/4 1/3–24/4 8/3–1/5 

1600–1699 3/2–31/3 10/2–7/4 17/2–14/4 23/2–21/4 2/3–28/4 

1700–1799 27/1–28/3 3/2–4/4 10/2–11/4 17/2–18/4 24/2–25/4 
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Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

1800–1899 22/1–25/3 29/1–1/4 5/2–8/4 12/2–15/4 19/2–22/4 

1900–1999 17/1–22/3 24/1–29/3 31/1–5/4 7/2–12/4 14/2–19/4 

2000–2099 12/1–19/3 19/1–26/3 26/1–2/4 2/2–9/4 9/2–16/4 

2100–2199 7/1–16/3 14/1–23/3 21/1–30/3 28/1–6/4 4/2–13/4 

2200–2299 2/1–14/3 9/1–21/3 16/1–28/3 23/1–4/4 30/1–11/4 

2300–2399 28/12–12/3 4/1–19/3 11/1–26/3 18/1–2/4 25/1–9/4 

2400–2499 23/12–10/3 30/12–17/3 6/1–24/3 13/1–31/3 20/1–7/4 

2500–2599 19/12–8/3 26/12–15/3 2/1–22/3 9/1–29/3 16/1–5/4 

2600–2699 16/12–6/3 23/12–13/3 30/12–20/3 6/1–27/3 13/1–3/4 

2700–2799 15/12–3/3 22/12–10/3 29/12–17/3 5/1–24/3 12/1–31/3 

2800–2899 15/12–1/3 22/12–8/3 29/12–15/3 5/1–22/3 12/1–29/3 

2900–2999 15/12–26/2 22/12–5/3 29/12–12/3 5/1–19/3 12/1–26/3 

3000–3099 15/12–23/2 22/12–2/3 29/12–9/3 5/1–16/3 12/1–23/3 

3100–3199 15/12–20/2 22/12–27/2 29/12–6/3 5/1–13/3 12/1–20/3 

3200–3299 15/12–17/2 22/12–24/2 29/12–3/3 5/1–10/3 12/1–17/3 

3300–3399 15/12–15/2 22/12–22/2 29/12–1/3 5/1–8/3 12/1–15/3 

3400–3499 15/12–13/2 22/12–20/2 29/12–27/2 5/1–6/3 12/1–13/3 

3500–3599 15/12–10/2 22/12–17/2 29/12–24/2 5/1–3/3 12/1–10/3 

3600–3699 15/12–8/2 22/12–15/2 29/12–22/2 5/1–1/3 12/1–8/3 

3700–3799 15/12–5/2 22/12–12/2 29/12–19/2 5/1–26/2 12/1–5/3 

3800–3899 15/12–2/2 22/12–9/2 29/12–16/2 5/1–23/2 12/1–2/3 

3900–3999 15/12–31/1 22/12–7/2 29/12–14/2 5/1–21/2 12/1–28/2 

4000–4099 15/12–29/1 22/12–5/2 29/12–12/2 5/1–19/2 12/1–26/2 

4100–4199 15/12–27/1 22/12–3/2 29/12–10/2 5/1–17/2 12/1–24/2 

4200–4299 15/12–25/1 22/12–1/2 29/12–8/2 5/1–15/2 12/1–22/2 

4300–4399 15/12–23/1 22/12–30/1 29/12–6/2 5/1–13/2 12/1–20/2 

4400–4499 15/12–22/1 22/12–29/1 29/12–5/2 5/1–12/2 12/1–19/2 

4500– 15/12–22/1 22/12–29/1 29/12–5/2 5/1–12/2 12/1–19/2 

November      

 1/11 8/11 15/11 22/11 29/11 

500–599 4/5–31/5 11/5–7/6 18/5–14/6 25/5–21/6 1/6–28/6 

600–699 27/4–31/5 4/5–7/6 11/5–14/6 18/5–21/6 25/5–28/6 

700–799 21/4–31/5 28/4–7/6 5/5–14/6 12/5–21/6 19/5–28/6 

800–899 15/4–29/5 22/4–5/6 29/5–12/6 6/5–19/6 13/5–26/6 

900–999 10/4–25/5 17/4–1/6 24/5–8/6 1/5–15/6 8/5–22/6 

1000–1099 5/4–20/5 12/4–27/5 19/4–3/6 26/4–10/6 3/5–17/6 

1100–1199 31/3–16/5 7/4–23/5 14/4–30/5 21/4–6/6 28/4–13/6 

1200–1299 26/3–13/5 2/4–20/5 9/4–27/5 16/4–3/6 23/4–10/6 

1300–1399 21/3–10/5 28/3–17/5 4/4–24/5 11/4–31/5 18/4–7/6 

1400–1499 16/3–7/5 23/3–14/5 30/3–21/5 6/4–28/5 13/4–4/6 

1500–1599 11/3–4/5 18/3–11/5 25/3–18/5 1/4–25/5 8/4–1/6 

1600–1699 5/3–1/5 12/3–8/5 19/3–15/5 26/3–22/5 2/4–29/5 

1700–1799 27/2–28/4 6/3–5/5 13/3–12/5 20/3–19/5 27/3–26/5 

1800–1899 22/2–25/4 1/3–2/5 8/3–9/5 15/3–16/5 22/3–23/5 

1900–1999 17/2–22/4 24/2–29/4 3/3–6/5 10/3–13/5 17/3–20/5 

2000–2099 12/2–19/4 19/2–26/4 26/2–3/5 5/3–10/5 12/3–17/5 

2100–2199 7/2–16/4 14/2–23/4 21/2–30/4 28/2–7/5 7/3–14/5 

2200–2299 2/2–14/4 9/2–21/4 16/2–28/4 23/2–5/5 2/3–12/5 

2300–2399 28/1–12/4 4/2–19/4 11/2–26/4 18/2–3/5 25/2–10/5 

2400–2499 23/1–10/4 30/1–17/4 6/2–24/4 13/2–1/5 20/2–8/5 

2500–2599 19/1–8/4 26/1–15/4 2/2–22/4 9/2–29/4 16/2–6/5 
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Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

2600–2699 16/1–6/4 23/1–13/4 30/1–20/4 6/2–27/4 13/2–4/5 

2700–2799 15/1–3/4 22/1–10/4 29/1–17/4 5/2–24/4 12/2–1/5 

2800–2899 15/1–1/4 22/1–8/4 29/1–15/4 5/2–22/4 12/2–29/4 

2900–2999 15/1–29/3 22/1–5/4 29/1–12/4 5/2–19/4 12/2–26/4 

3000–3099 15/1–26/3 22/1–2/4 29/1–9/4 5/2–16/4 12/2–23/4 

3100–3199 15/1–23/3 22/1–30/3 29/1–6/4 5/2–13/4 12/2–20/4 

3200–3299 15/1–20/3 22/1–27/3 29/1–3/4 5/2–10/4 12/2–17/4 

3300–3399 15/1–18/3 22/1–25/3 29/1–1/4 5/2–8/4 12/2–15/4 

3400–3499 15/1–16/3 22/1–23/3 29/1–30/3 5/2–6/4 12/2–13/4 

3500–3599 15/1–13/3 22/1–20/3 29/1–27/3 5/2–3/4 12/2–10/4 

3600–3699 15/1–11/3 22/1–18/3 29/1–25/3 5/2–1/4 12/2–8/4 

3700–3799 15/1–8/3 22/1–15/3 29/1–22/3 5/2–29/3 12/2–5/4 

3800–3899 15/1–5/3 22/1–12/3 29/1–19/3 5/2–26/3 12/2–2/4 

3900–3999 15/1–3/3 22/1–10/3 29/1–17/3 5/2–24/3 12/2–31/3 

4000–4099 15/1–1/3 22/1–8/3 29/1–15/3 5/2–22/3 12/2–29/3 

4100–4199 15/1–27/2 22/1–6/3 29/1–13/3 5/2–20/3 12/2–27/3 

4200–4299 15/1–25/2 22/1–4/3 29/1–11/3 5/2–18/3 12/2–25/3 

4300–4399 15/1–23/2 22/1–2/3 29/1–9/3 5/2–16/3 12/2–23/3 

4400–4499 15/1–22/2 22/1–1/3 29/1–8/3 5/2–15/3 12/2–22/3 

4500– 15/1–22/2 22/1–1/3 29/1–8/3 5/2–15/3 12/2–22/3 

December      

 1/12 8/12 15/12 22/12 29/12 

500–599 3/6–30/6 10/6–7/7 17/6–14/7 24/6–21/7 1/7–28/7 

600–699 27/5–30/6 3/6–7/7 10/6–14/7 17/6–21/7 24/6–28/7 

700–799 21/5–30/6 28/5–7/7 4/6–14/7 11/6–21/7 18/6–28/7 

800–899 15/5–28/6 22/5–5/7 29/5–12/7 5/6–19/7 12/6–26/7 

900–999 10/5–24/6 17/5–1/7 24/5–8/7 31/5–15/7 7/6–22/7 

1000–1099 5/5–19/6 12/5–26/6 19/5–3/7 26/5–10/7 2/6–17/7 

1100–1199 30/4–15/6 7/5–22/6 14/5–29/6 21/5–6/7 28/5–13/7 

1200–1299 25/4–12/6 2/5–19/6 9/5–26/6 16/5–3/7 23/5–10/7 

1300–1399 20/4–9/6 27/4–16/6 4/5–23/6 11/5–30/6 17/5–7/7 

1400–1499 15/4–6/6 22/4–13/6 29/4–20/6 6/5–27/6 13/5–4/7 

1500–1599 10/4–3/6 17/4–10/6 24/4–17/6 1/5–24/6 8/5–1/7 

1600–1699 4/4–31/5 11/4–7/6 18/4–14/6 25/4–21/6 2/5–28/6 

1700–1799 29/3–28/5 5/4–4/6 12/4–11/6 19/4–18/6 26/4–25/6 

1800–1899 24/3–25/5 31/3–1/6 7/4–8/6 14/4–15/6 21/4–22/6 

1900–1999 19/3–22/5 26/3–29/5 2/4–5/6 9/4–12/6 16/4–19/6 

2000–2099 14/3–19/5 21/3–26/5 28/3–2/6 4/4–9/6 11/4–16/6 

2100–2199 9/3–16/5 16/3–23/5 23/3–30/5 30/3–6/6 6/4–13/6 

2200–2299 4/3–14/5 11/3–21/5 18/3–28/5 25/3–4/6 1/4–11/6 

2300–2399 27/2–12/5 6/3–19/5 13/3–26/5 20/3–2/6 27/3–9/6 

2400–2499 22/2–10/5 1/3–17/5 8/3–24/5 15/3–31/5 22/3–7/6 

2500–2599 18/2–8/5 25/2–15/5 4/3–22/5 11/3–29/5 18/3–5/6 

2600–2699 15/2–6/5 22/2–13/5 1/3–20/5 8/3–27/5 15/3–3/6 

2700–2799 14/2–3/5 21/2–10/5 28/2–17/5 7/3–23/5 14/3–31/5 

2800–2899 14/2–1/5 21/2–8/5 28/2–15/5 7/3–22/5 14/3–29/5 

2900–2999 14/2–28/4 21/2–5/5 28/2–12/5 7/3–19/5 14/3–26/5 

3000–3099 14/2–25/4 21/2–2/5 28/2–9/5 7/3–16/5 14/3–23/5 

3100–3199 14/2–22/4 21/2–29/4 28/2–6/5 7/3–13/5 14/3–20/5 

3200–3299 14/2–19/4 21/2–26/4 28/2–3/5 7/3–10/5 14/3–17/5 

3300–3399 14/2–17/4 21/2–24/4 28/2–1/5 7/3–8/5 14/3–15/5 
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Barnets 
födelsevikt 

Barnets födelsedag 

3400–3499 14/2–15/4 21/2–22/4 28/2–29/4 7/3–6/5 14/3–13/5 

3500–3599 14/2–12/4 21/2–19/4 28/2–26/4 7/3–3/5 14/3–10/5 

3600–3699 14/2–10/4 21/2–17/4 28/2–24/4 7/3–1/5 14/3–8/5 

3700–3799 14/2–7/4 21/2–14/4 28/2–21/4 7/3–28/4 14/3–5/5 

3800–3899 14/2–4/4 21/2–11/4 28/2–18/4 7/3–25/4 14/3–2/5 

3900–3999 14/2–2/4 21/2–9/4 28/2–16/4 7/3–23/4 14/3–30/4 

4000–4099 14/2–31/3 21/2–7/4 28/2–14/4 7/3–21/4 14/3–28/4 

4100–4199 14/2–29/3 21/2–5/4 28/2–12/4 7/3–19/4 14/3–26/4 

4200–4299 14/2–27/3 21/2–3/4 28/2–10/4 7/3–17/4 14/3–24/4 

4300–4399 14/2–25/3 21/2–1/4 28/2–8/4 7/3–15/4 14/3–22/4 

4400–4499 14/2–24/3 21/2–31/3 28/2–7/4 7/3–14/4 14/3–21/4 

4500– 14/2–24/3 21/2–31/3 28/2–7/4 7/3–14/4 14/3–21/4 
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Konceptionstidsintervall med hjälp av ultraljudsmätning av 
fostrets biparietaldiameter (BPD) eller sitthöjd (CRL). 

 

CRL(mm) 
BPD 
(mm) 

Konceptionstid, antal dagar före 
undersökningsdagen 

07  44–20 

08  46–20 

09  48–20 

10  50–22 

11  51–23 

12  52–24 

13  53–25 

14  54–26 

15  55–27 

16  56–28 

17  57–29 

18  58–30 

19  59–31 

20  60–32 

21  61–33 

22  62–34 

23  63–35 

24  64–36 

25  65–37 

26–27  66–38 

28  67–39 

29–30  68–40 

31  69–41 

32  70–42 

33–34  71–43 

35  72–44 

36–37  73–45 

38  74–46 

39–40  75–47 

41 16 76–48 

42–43  77–49 

44 17 78–50 

45–46  79–51 

47 18 80–52 

48  81–53 

49 19 82–54 

50–51  83–55 

52–53 20 84–56 

54–55  85–57 

56–57 21 86–58 

58–59 22 87–59 

60–61  88–60 

62–63 23 89–61 

64–65  90–62 
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CRL(mm) 
BPD 
(mm) 

Konceptionstid, antal dagar före 
undersökningsdagen 

66–67 24 91–63 

68–69 25 92–64 

70–71  93–65 

72–73 26 94–66 

74–75  95–67 

76–77 27 96–68 

78–79 28 97–69 

80–81  98–70 

82–85 29 99–71 

86–88 30 100–72 

 31 103–75 

 32 105–77 

 33 107–79 

 34 110–82 

 35 112–84 

 36 114–86 

 37 116–88 

 38 118–90 

 39 121–92 

 40 123–94 

 41 125–97 

 42 127–99 

 43 130–102 

 44 132–104 

 45 135–106 

 46 137–108 

 47 139–110 

 48 141–112 

 49 144–114 

 50 146–117 

 51 148–119 

 52 150–121 

 53 153–123 

 54 155–126 

 55 157–128 

 56 159–130 

 57 161–132 

 58 164–134 

 59 166–137 

 60 168–139 

 61 170–141 

 62 173–143 

 63 175–146 

 64 177–148 

 65 179–150 

 66 182–152 

 67 184–155 

 68 186–157 

 69 188–159 

 70 190–161 
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INTYG 
om ultraljudsundersökning eller utvecklingsgrad för 
utredning av faderskap 
Detta formulär kan även användas vid utredning av föräldraskap, 
ensamstående, eller faderskap/moderskap om någon eller båda 
föräldrarna ändrat könsidentitet 

 
Kommun Ansvarig nämnd 

Utredarens förnamn och efternamn 

 

Förnamn och efternamn på den som fött eller ska föda barnet Personnummer 

Barnets förnamn och efternamn Personnummer 

Barnet är inte fött 

 
Fylls i av förlossningsläkaren 

Ultraljudsundersökning 

BPD-undersökning gjord 
Datum för första mätningen Mätvärde i mm Datum för andra mätningen Mätvärde i mm 

CRL-undersökning gjord 
Datum för första mätningen Mätvärde i mm Datum för andra mätningen Mätvärde i mm 

Undersökningen är gjord på svenskt sjukhus 

Undersökningen är utförd av en läkare med specialkompetens i obstretik och gynekologi 

Undersökningen är gjord i syfte att tidsbestämma graviditeten 

 
Utvecklingsgrad 

Födelsevikt i gram Födelselängd i cm 

Barnet har en allvarlig skallmissbildning (microcephali) 

Graviditetskomplikationer har förekommit under graviditeten (t ex preeklampsi eller graviditetsdiabetes). Ange vilken/vilka: 

 

 
Övrigt 

 

 

Datum Ansvarig läkare vid förlossningskliniken (namnteckning) Namnförtydligande 

Förlossningsklinik Telefon (inkl. riktnr) 
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Kommun  UNDERRÄTTELSE 

om förestående rättsgenetisk undersökning 
 
Datum 
 
 
 
 
 

Rättsmedicinalverket 
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi 
Box 1383 
581 13 Linköping 

Ansvarig nämnd  

Utredarens förnamn och efternamn  

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)  

  

Telefon (inkl. riktnr)  

 

Faderskapsutredning Moderskapsutredning 
Antal personer för utredning 

Barnet 

Förnamn och efternamn  Personnummer 

Övriga personer för undersökning 

Förnamn och efternamn  Personnummer Eventuellt släktskap till barnet 

Förnamn och efternamn  Personnummer Eventuellt släktskap till barnet 

Förnamn och efternamn  Personnummer Eventuellt släktskap till barnet 

Härstamning från ett land utanför Europa* 

Någon av ovanstående personer härstammar från ett land utanför Europa 

Ja Nej 

Om ja, ange vem och vilket land 

 

 

Tidigare utredning 

Någon av ovanstående personer har tidigare förekommit i en rättsgenetisk undersökning om faderskap/moderskap 

Ja Nej 

Om ja, ange vem  Har personen samtyckt till att tidigare prov/resultat används 

Ja Nej 
 

 Har personen samtyckt till att tidigare prov/resultat används 

Ja Nej 
 

 Har personen samtyckt till att tidigare prov/resultat används 

Ja Nej 
 

Övrigt 

 

 

Utredarens namnteckning Namnförtydligande 

* Denna uppgift behövs för sannolikhetsberäkningar 
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Kommun  

MEDDELANDE 
till ansvarig nämnd om utförd provtagning 
i faderskapsärende 
 
Detta formulär kan även användas vid utredning av föräldraskap,  
ensamstående eller faderskap/moderskap om någon eller båda föräldrarna  
ändrat könsidentitet  
 
Returneras till den ansvariga nämnden 

Ansvarig nämnd  

Utredarens förnamn och efternamn  

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)  

  

Telefon (inkl. riktnr)  

 

Fylls i av ansvarig nämnd 

Förnamn och efternamn på person som prov ska tas på Personnummer 

Fylls i av hälso- och sjukvårdspersonal 

Personens identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer)  

Plats för provtagningen  Provtagningsdatum 

Jag har tagit ett rättsgenetiskt prov på ovanstående person (datum och provtagarens namnteckning)  

Namnförtydligande Telefon (inkl. riktnr) 
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BEKRÄFTELSE 
AV FADERSKAP, FÖRÄLDRASKAP ELLER MODERSKAP 

 
 
Barnet 

Förnamn och efternamn Personnummer 
Väntat barn 

 
Den som fött eller ska föda barnet 

Förnamn och efternamn Personnummer 

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Fylls i om personen inte är folkbokförd i Sverige 

Födelseland Födelseort Medborgarskap 

 
Den som inte fött eller inte ska föda barnet 

Förnamn och efternamn Personnummer 

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Fylls i om personen inte är folkbokförd i Sverige 

Födelseland Födelseort Medborgarskap 

 
Bekräftelse från den som inte fött eller inte ska föda barnet 

Jag bekräftar att jag är barnets 
Fader Förälder Moder 

Datum, namnteckning och namnförtydligande 

 
Bevittning  

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
Godkännande från den som fött eller ska föda barnet 

Jag godkänner bekräftelsen (datum, namnteckning och namnförtydligande). 

 

 
Socialnämndens godkännande  

Ansvarig nämnd 
Enligt delegation 

Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

 
Fylls i endast om barnet inte var fött när bekräftelsen gavs  

Barnets förnamn och efternamn Personnummer 

Datum Utredarens namnteckning Namnförtydligande 
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Mannens i äktenskapet godkännande  

Förnamn och efternamn Personnummer 

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Jag godkänner bekräftelsen av faderskapet (datum och namnteckning) Namnförtydligande 

Fylls i om personen inte är folkbokförd i Sverige 

Födelseland Födelseort Medborgarskap 
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ANMÄLAN 
om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse 

 
 

 
Enligt 6 kap. 4 § andra stycket föräldrabalken kan föräldrar få gemensam vårdnad om barnet genom att båda föräldrarna anmäler 
detta till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna bekräftelsen. 

Barnets förnamn och efternamn Personnummer 

Förälders förnamn och efternamn  Personnummer 

Förälders förnamn och efternamn  Personnummer 

 
Vi föräldrar anmäler att vi vill ha gemensam vårdnad om vårt ovan angivna barn 

Namnteckning Namnteckning 

Datum Datum 

 



HSLF-FS  

2021:64 

Bilaga 10 

 

 
Kommun  BEGÄRAN 

om bistånd av utlandsmyndighet 
i faderskapsärende 
Om biståndet avser modern i utlandet fylls hennes uppgifter 
i fält 1 och mannens uppgifter fylls i fält 4. 
 
Datum 
 
 
 
Till 
 
 

Ansvarig nämnd  

Utredarens förnamn och efternamn  

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)  

  

Telefon (inkl. riktnr)  

E-postadress  

1. Begäran om bistånd avser 

Utredning av faderskap Bekräftelse av faderskap Modern Mannen 

2. Mannen (eller modern om biståndet avser henne) 

Förnamn och efternamn  Personnummer 

Födelseort Födelseland Medborgarskap 

Senast kända adress i utlandet  Adressen senast giltig (datum) 

Telefonnummer Mailadress 

Yrke/sysselsättning Arbetsgivare i utlandet (namn och adress) 

Personer i utlandet som känner mannen (namn och adress) 

3. Barnet 

Förnamn och efternamn  Personnummer 

4. Modern (eller mannen om biståndet avser modern) 

Förnamn och efternamn  Personnummer 

5. Övriga personer för undersökning 

Förnamn och efternamn  Personnummer Eventuellt släktskap till barnet 

Förnamn och efternamn  Personnummer Eventuellt släktskap till barnet 

Förnamn och efternamn  Personnummer Eventuellt släktskap till barnet 

6. Handlingar som bifogas 

U-protokoll Faderskapsbekräftelse 

7. Övrigt 

 

 

Utredarens namnteckning Namnförtydligande 
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