
Om du behöver lägga upp ny användare i PP.se 

För att lägga upp ny användare i PP.se (Praktikplatsen.se) måste du ha behörigheten 

Platsadministratör vilket alla studentansvariga har. I de fall som enheten saknar 

studentansvarig så har även enhetschefer och verksamhetschefer denna behörighet. 

När du kommit in på förstasidan i PP.se väljer du i menyraden överst på sidan 

Administration/Verksamheter/Platsannonser 

Du får nu upp de platsannonser där du är Platsadministratör och som du har 

möjlighet att göra ändringar i. 

Klicka på symbolen längst till vänster på den Platsannons du vill ändra i. 



Du får då upp en ny ruta till höger i bild och där klickar du på Behörigheter 

 

Därefter klickar du på Redigera 

 

Klicka i rutorna för Platsadministratör och Kontaktperson under Lägg till ny 

användare 

 



När du fyller i namn på en ny användare så kommer det vanligtvis upp en 

dialogruta som säger att användaren inte kunde hittas och då måste du klicka på 

Skapa och lägg till 

 

Då öppnas rutan nedan. 

Fyll i Förnamn, Efternamn, Epost och Titel. Fyll ej i Mobilnummer, Telefon, 

Handledartyp eller Handledare, fritext. 

Som titel använder du Studentansvarig om det gäller en sjuksköterska men 

yrkesbenämningen om det gäller t.ex. en barnmorska eller fysioterapeut, dvs. alla 

kategorier utom sjuksköterska.  

Klicka sedan på Spara och du är klar med att ha lagt upp en ny användare. 

  



Du behöver också kontrollera om det ska ändras namn på kontaktperson i redan 

erbjuden plats. 

Scrolla ner till rutan för Kontaktperson och handledare för perioder. Denna 

ligger precis under rutan du precis ändrat i. 

Klicka på Redigera. 

 

Klicka på den lilla pilen bredvid namnet så att det öppnas en rullgardinsmeny och 

då ser du namnet på både den tidigare kontaktpersonen och den nya som du precis 

lagt till. 

Klicka därefter på det nya namnet och sedan på Spara så har du även uppdaterat 

kontaktperson i platsannons för redan erbjuden plats. 
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