
 

Övergripande information 
Systemet Praktikplatsen.se (PP.se) bygger på att automatiska mejl går ut 
till användarna med information om studentplaceringar. 
Man behöver alltså inte gå in i systemet. 
Gällande behörigheter för nya användare samt ändringar av mailadresser 
för befintliga användare är det Platsadministratören för respektive 
yrkeskategori på enheten som lägger upp detta i systemet. 
Kontakta inte lärosätena. 

När det gäller studentplaceringar kontakta VFU-samordnare Karin Werner 
Öhrnberg karin.wernerohrnberg@skane.se eller Ann-Christine Andersson 
Ann-Christine.Andersson@skane.se  
Det är alltså även i fortsättningen Karin och Ann-Christine som 
erbjuder platser precis som tidigare. 
Ingen annan ska erbjuda platser. 
Detta gäller placeringar i hela Skåne, från alla lärosäten och YH-
utbildningar samt alla studentkategorier utom läkare. 

Verksamhetschefen är vår väg till respektive enhet och den som ytterst 
ansvarar för studenterna samt att korrekta namn för platsadministratör samt 
kontaktperson finns tillgängliga i PP.se. 
Av denna anledning måste verksamhetschefen alltid finnas med som 
Informationsmottagare. 
Om det sker ett byte av studenter eller vi behöver få kontakt med enheten, 
så är det verksamhetschefen vi söker i första ledet. 
Enhetschefen eller motsvarande måste också finnas med som 
Informationsmottagare men kan i vissa enstaka fall även vara 
Platsadministratör och Kontaktperson. 
Studentansvariga för respektive yrkeskategori skall alltid ha behörighet 
som Platsadministratör och Kontaktperson. 
Handledare skall inte fyllas i. 

Beskrivning av behörigheter i 
Praktikplatsen.se 
Informationsmottagare 
Roll som endast mottar information (följebrev, avbokningsbrev och 
efterbokningsbrev). 
För Primärvården är detta verksamhetschefen eftersom all information 
gällande enheten måste komma till denna. 
Informationsmottagaren har inga uppgifter att utföra i Praktikplatsen.se 
utan får endast information för kännedom. 
Är du informationsmottagare för en verksamhet får du alla utskick som rör 
verksamheten. 
Studenterna ser aldrig den här rollen. 

mailto:karin.wernerohrnberg@skane.se
mailto:Ann-Christine.Andersson@skane.se


 

Kontaktperson 
Behörighet som kopplas till platsannons och som syns på de erbjudna 
perioderna. 
Uppgifterna visas för student när hen är bokad på platsen, inte tidigare. 
Kontaktperson är den person som blir kontaktad av elev/student. 
OBS! Det är fortfarande enhetens uppgift att sända ut välkomstbrev. 

Platsadministratör 
Kan lägga upp nya användare på enheten som kontaktperson och 
informationsmottagare. 
Kan ändra mailadresser på befintliga användare. 
Kan redigera texten i platsannonserna. OBS! Den text som redan finns är 
hämtad från 1177 och måste finnas kvar (förutsatt att det inte är något 
uppenbart fel i texten) men man kan göra tillägg till den befintliga texten. 
Alltså ok med tillägg men man får inte ta bort text. 

Om automail inte gått ut från 
Praktikplatsen.se  
Om det av någon anledning inte kommit något automail från PP.se så kan 
du logga in för att hitta kontaktuppgifter till studenterna. OBS! Lärosätena 
har tid fram till 3 veckor innan VFU-start att lägga in namn på studenterna 
och även att ändra namn på vilken student som skall till vilken placering. 

Om man vill gå in så använder man det lösenord man fått skickat till sig i 
”Välkommen som användare”-mailet. 

Hur du går in i PP.se 
• Se separat instruktion (Instruktion för att hitta studenters 

kontaktuppgifter) 

Om du behöver lägga upp ny 
användare 
• Se separat instruktion (Instruktion för att lägga upp ny användare)  
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