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Rätta/ändra namn på person 

Om en person har fel namn i Lucat ska man ALLTID rätta i källsystem om det finns. När ett namn 
ändras/rättas uppdateras även ev e-postadress. 

• Om personens information kommer från Primula eller Ladok kontaktar man respektive 
systemadministratör för rättning. Vid nästa synkning uppdateras informationen i Lucat. 
 

• Om en person, vars information ägs av ett källsystem, har ett väldigt långt namn och man vill korta 
ner det för att få en mer hanterbar e-postadress, så har man möjlighet att ändra namnet i Lucat. 
Ex, en person kan inte ändra namnet i Ladok el Primula då fullständigt namn krävs för 
examensbevis el liknande. 
 

• Om personen däremot är inlagd manuellt i Lucat så rättar man namnet där. 
Personer som omfattas kan ha uppdrag enligt följande: 
 Anställd-knuten till universitetet (se skillnad på ”anställd”-uppdrag från Primula nedan) 
 Universitetsanknuten 
 Timavlönad 
 Stipendiat 
 Emeriti 

 
Anställd vars information ägas av källsystemet Primula vs anställd vars information ägs av Lucat 
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1. Katalogadministratören söker upp personen och klickar på länken Ändra personlig information. 

 
 
a) Ex 1. Personen är manuellt inlagd i Lucat och namnet behöver rättas. 

 
 

1. En dialogruta för Visa/ändra personlig information öppnas. 

 
 

2. Katalogadministratören bockar i rutan för Tillåt namnändring, därmed låses 
namnfälten upp och man kan rätta ett felaktigt namn. 
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3. Scrolla ner och klicka på Spara. 
4. Systemet visar en dialog med information om att beställning skickats. 

 
 

5. När beställningen är klar presenteras det nya namnet i personens översikt. 
6. OBS! Om personen har e-postbehörighet så kommer även e-postadressen att ändras, 

enligt namnstandard för e-postadresser, utifrån det nya namnet. I detta exempel 
ändras den från annakristin.svenson@ldc.lu.se till anna-kristin.svensson@ldc.lu.se. 
Den gamla e-postadressen ligger kvar som ett alias. 

 
7. När detta är klart går man in och bockar ur Tillåt namnändring igen. 

OBS! Eftersom denna persons personuppgifter INTE ägs av ett källsystem så är det 
viktigt att man gör detta. Om denna personen skulle registreras i Primula eller Ladok, 
så kommer namnuppgifter från eventuellt källsystem INTE att uppdateras på 
personens LU-konto så länge Tillåt namnändring är ibockad. 
Den rättning man nyss utfört påverkas inte av detta utan kvarstår. 
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b) Ex 2. Personen är anställd och/eller student och personinformationen hämtas från källsystem 
Primula och/eller Ladok. Namnet behöver kortas ner för att få en mer hanterbar e-
postadress. 

 
1. En dialogruta för Visa/ändra personlig information öppnas. 

 
 

2. Katalogadministratören bockar i rutan för Tillåt namnändring, därmed låses 
namnfälten upp och man kan ändra ett för långt namn. Detta påverkar INTE 
informationen som finns i källsystemet. Så länge Tillåt namnändring är ibockad 
kommer namnet och e-postadressen/erna som skapats utifrån ändringen i Lucat att 
kvarstå. Eventuella förändringar på namnet i källsystem kommer inte att slå igenom i 
Lucat. 
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3. Scrolla ner och klicka på Spara. 
4. Systemet visar en dialog med information om att beställning skickats. 

 
5. När beställningen är klar presenteras det nya namnet i personens översikt. 
6. OBS! Personens e-postadress/er kommer också att ändras, enligt namnstandard för e-

postadresser, utifrån det nya namnet. I detta exempel ändras de från 
ghazzanfar_munir.ali_manghi_jishnu@ldc.lu.se till ghazza.manghi@ldc.lu.se (e-post för 
anställd) ghazzanfar_munir.ali_manghi_jishnu@iamstudent.lu.se till ghazza.manghi@ 
iamstudent.lu.se (e-post för student) 
Den/de gamla e-postadresserna ligger kvar som alias. 

 
 

c) Ex 3. Återställ namnsynk från källsystem. 
För att återställa namnet enligt det format som finns i källsystem Primula eller Ladok söker man 
åter upp personen, går in på Ändra personlig information och bockar ur Tillåt namnändring 
igen. Vid nästa synkning uppdateras informationen i Lucat med informationen från 
källsystemet, Primula eller Ladok. 
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