
  

 

SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 
Org.nr 202100-2817 info@slu.se 
www.slu.se  
 

1(7) 
 
 

Personalavdelningen  
 
 
 

 

Kompetenshantering i Primula 
 
För administratörer 
 
 

  



Kompetenshantering i Primula 
 

2(7) 
 

Versionshistorik ...................................................................................................................................... 3 

Rapport över befintliga kompetenser ...................................................................................................... 4 

Indelning av kompetenser ....................................................................................................................... 4 

Registrera kompetens .............................................................................................................................. 5 

  



Kompetenshantering i Primula 
 

3(7) 
 

Versionshistorik 
Datum Av Notering 
2018-01-15 GÅ Dokumentet skapat 
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Rapport över befintliga kompetenser 
För att ta ut en rapport på vilka kompetenser som är inlagda på en individ eller en grupp individer så 
kan funktionen ”Kompetens” under fliken ”Tjänster” användas. 

 

I den övre delen av dialogen går det att välja ut de kompetenser ni är intresserade av att kolla på 
(klicka först på knappen kompetens högst upp i dialogen). Väljs ingen kompetens kommer alla 
kompetenser att visas med valt filter. Det går även att filtrera resultatet på organisation, befattning och 
person. Rapporten kommer både ut som PDF-dokument och Excel-dokument. 

Indelning av kompetenser 
Akademisk meritering 
Under denna kategori ingår bland annat doktor, docent och licentiat. 

Avslutade kompetenser 
Denna kategori finns endast kvar för att kunna ta fram äldre kompetenser. 



Kompetenshantering i Primula 
 

5(7) 
 

Grundexamen 
I denna gruppering hittar ni bland annat kandidat, magister, hortonom, jägmästare, agronom. 

Kurser 
Denna kategori används inte i dagsläget. 

Utbildning 
Kategorin innehåller en längre lista på utbildningar som kan kopplas på en person. 

Ämnesområden 
Under denna kategori finns alla ämnesområden registrerade som inkommit i samband med att 
kompetensförsörjningsplanerna utarbetades. 

Registrera kompetens  
Kompetens registreras under fliken ”Handlägga andra” på menyalternativet ”Kompetens”.  

 

Kompetens registreras på individer och är inte knutet till anställningar. Det första som skall anges i 
dialogen är vilken person som skall hanteras. Efter att en person har valts kommer en lista upp med de 
kompetenser som kan registreras. Kompetenserna är grupperade enligt vad som framgår i rubriken 
”Indelning av kompetenser” i detta dokument. 
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Det räcker att i denna dialog klicka på den kompetens som är aktuell för att öppna upp ytterliggare en 
dialog där ni skriver in detaljerna kring kompetensen. 
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Beroende på vad det handlar om för typ av kompetens kan de olika parametrarna vara mer eller mindre 
intressanta. Men som en grund kan datum och förvärvningsställe alltid fyllas i. När parametrarna är 
ifyllda så tryck på ”Lägg till”.  

 

Kompetens är nu färdigregistrerad och kan avslutas. Till skillnad från andra typer av ärenden går 
kompetensärenden inte i något flöde. När ni i ärendet klickar på verkställ så registreras kompetens 
direkt i Primula. En förutsättning för att ärendet skall gå att avsluta är att ni bockar i ”Jag godkänner 
ovanstående uppgifter”. Se alltid till att ni har sett underlagen för kompetensen om detta behövs! 
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