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Hemmingsson
Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt OHSAS 18001 (arbetsmiljö)

Friskvårdsförmåner – Rutin för Psykiatri 
Nordväst
Friskvårdsförmånen inom Psykiatri Nordväst följer Friskvård– Riktlinje för SLSO 
(reg.nr 02006) med de förtydliganden som beskrivs i denna rutin.
Friskvårdsförmånen består av två delar: friskvårdssubvention som är en ekonomisk 
ersättning och en friskvårdstimme som kan nyttjas på arbetstid.

Friskvårdssubvention
 Friskvårdssubventionen inom Psykiatri Nordväst är 1500 kr per 

månadsanställd och termin. Förutsättning för att få friskvårdsbidraget är att 
du tjänstgjort under den period som bidraget avser. Det innebär att har 
du fått bidrag i förskott för t.ex. årskort på gym eller liknande, så måste du 
betala tillbaka om du slutar innan perioden som bidraget avser är slut. Avdrag 
kommer då att göras på din lön.
För att få friskvårdssubventionen, gör du så här:

o Kvittot med attest av behörig chef skickas med internpost till 
Psykiatri Nordväst Administrativa enheten, 
Sollentunavägen 84. 
Märk kuvertet: ”Friskvård”

Friskvårdssubventionen betalas därefter ut med lönen. Observera att kvitton för 
aktivitet som skett under året (jan-dec) ska vara Administrativa enheten 
tillhanda senast 5 december innevarande år. Kvitton som inkommer efter 
årsskiftet beaktas ej för friskvårdssubvention.

 Den som är sjukskriven, har sjukersättning eller är föräldraledig omfattas av 
subventionen, men inte den som är tjänstledig för att t.ex. studera eller prova 
annan tjänst.

Friskvårdstimme
 Varje månadsanställd medarbetare kan ta ut en friskvårdstimme per vecka om 

arbetet så tillåter. Närmaste chef avgör om arbetet tillåter/möjlighet finns.

 Friskvårdstimmen kan inte sparas och på så sätt samlas ihop till mer tid.

 Friskvårdstimmen bör tas ut under arbetsdagen men kan tas ut i början eller 
slutet av arbetsdagen om närmaste chef bedömer det som möjligt för 
verksamheten.

 Friskvårdstimmen tas ut proportionellt mot arbetad tid där en 
tjänstgöringsgrad på 50 procent eller mindre ger rätt till en halvtimmes 
friskvård per vecka och en tjänstgöringsgrad mer än 50 procent ger rätt till en 
hel timme.

http://dokumenta.slso.sll.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=2006&disableRedirect=1
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 OBS! Uttag av friskvårdstimme ska alltid registreras i webb-Heroma. Under 
fliken ”arbetsförändring” väljer du ”byte av aktivitet”, sedan aktiviteten 
”friskvård” och därefter ”skicka”.


