
 

 

 

 

 

Ersättning av friskvårdsbidrag och sjukvårdsersättningar görs via Primula 
Självservice. 

 

Registreras via: Min sida – Friskvård/Sjukvårdsersättningar – Välj aktuellt formulär 

 

 

Vid frågor ta kontakt med din lönespecialist. 

Information om vad SLU ersätter finns att läsa på medarbetarwebben. I högermarginalen finns även 
hjälptexter som kan ge dig svar på dina frågor men är du osäker på om du har rätt till ersättning så hör 
av dig till löneenheten innan du skapar ett ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalavdelningen 
Löneenheten- Digitalisering friskvård- och 
sjukvårdsersättning 

 



Val av formulär - Friskvård 

1. Ange kontering om ersättningen inte ska belasta din lönekontering, hör med din 
institution/motsvarande om ni har en kontering för friskvårdsersättningar. 

2. Öppna rullgardinen så att koden Friskvård/Motion kan väljas. 
3. Registrera Inköpsdatum , ange det inköpsdatum som står på kvittot. 
4. Belopp anges, du ersätts max för 2000 kronor oavsett om det t e x står 2500 kronor på ditt 

kvitto. Ange därför inte 2500 kr i beloppsrutan utan 2000 kronor. SLU ersätter max 2000 per 
kalenderår. 

5. Tryck på Hämta knappen för att skriva ut blanketten. Tyck på dokumentet under Listor i 
denna session Friskvard (doc) för att få upp blanketten. På den blanketten häftar du fast ditt 
kvitto/kvitton. Postar det till adressen som står på blanketten. 

6. Tryck på Skicka knappen så att ditt ärende skickas iväg i Primula. 
 
Låt alltid Skapa arvoden vara ifylld! Detta för att ett ersättningsärende ska kunna skapas 
elektroniskt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Val av Formulär- Sjukvårdsersättning 

Läkarbesök. m.m. 

Ange kontering om ersättningen inte ska belasta din lönekontering, hör med din 
institution/motsvarande om ni har en kontering för sjukvårdsersättningar. 
 

1. Välj vilken typ av vård du haft för att få rätt ersättning. Det ska framgå på kvittot. 

 

2. Ange det From datum du varit på vårdbesöket. 
3. Ange Tom datum du varit på vårdbesöket, det som står på kvittot. (Vid övernattning på 

sjukhus tänk på att datumet inte får överlappa månadsskifte. Ange därför dagarna separat 
för att det ska bli korrekt). 

4. Ange Antal besök. 

 

Läkemedel 

1. Välj Läkemedelsers skatteplikt Inom högkostnadsförmån/Egen avgift/Inom förmån. 
2. Ange Inköpsdatum, datum som står på receptspecifikation (inköpsdatumet) 
3. Registrera det Belopp som är inom högkostnadsskyddet. 

 

 

 



Vaccination 

Influensavaccin ersätts. Är det vaccination som krävs i tjänsten görs detta via reseräkningar som 
tidigare. 

 

1. Välj Sjukv.ers sk. Fritt. 
2. Ange Inköpsdatum, datum som står på kvitto (inköpsdatumet). 
3. Belopp anges som framgår av kvittot. 
4. Tryck på Hämta knappen för att skriva ut blanketten. Tryck på dokumentet under Listor i 

denna session SjukvardLakemedel (doc). På den blanketten häftar du fast ditt kvitto/kvitton. 
Postar det till din institutionsadministratör/motsvarande. 

5. Tryck på Skicka knappen så att ditt ärende skickas iväg i Primula. 
 
 

 
 



 
Låt alltid Skapa arvoden vara ifylld! Detta för att ett ersättningsärende ska kunna skapas 
elektroniskt.  
 
 
Exempel på blanketten där sjukvårdsersättningskvitton ska häftas fast och skickas till din 
institutionsadministratör/motsvarande 

 

 
Exempel på blanketten där friskvårdskvitto ska häftas fast och skickas till din 
institutionsadministratör/motsvarande 

 


