
 

 

Individuell plan i SamPro – 
Informasjon til brukere, pårørende, foreldre og 
samarbeidspartnere 
 
Kommunene i Gjøvik- og hadelandsregionen har tatt i bruk SamPro 
som elektronisk verktøy for tverrfaglig samhandling. Dette innebærer 
at SamPro blir benyttet i samhandling der koordinator blir oppnevnt, 
og ved utarbeidelse av individuell plan (IP). 
 
Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester, har rett til å få oppnevnt en koordinator og 
utarbeidet en individuell plan. Kommunen har plikt til å oppnevne 
koordinator og utarbeide IP der det er ønskelig.  
 
Det skal innhentes samtykke ved tverrfaglig samarbeid og etablering 
av plan i SamPro. Man samtykker ikke til bruk av SamPro, men til 
tverrfaglig samarbeid. Når tverrfaglig samarbeid avsluttes, avsluttes 
også den aktuelle planen i SamPro. Planen arkiveres, dette for å 
ivareta dokumentasjonsplikten.  
 
SamPro er en web-basert løsning. Dette gjør at alle de som er 
involverte i arbeidet kan få tilgang til samme informasjon. Ulike 
hjelpeinstanser kan logge seg på uavhengig av fagsystem, og bruker 
og pårørende kan logge seg inn hjemmefra. Det er sikker innlogging 
med engangskode som er ny for hver gang. Informasjon som 
oppbevares i SamPro er selvsagt ikke tilgjengelig via søk på nettet 
(Google etc.), da dette er lagret forskriftsmessig.  
  



I IP SamPro omtales personen det gjelder som planeier, pårørende og 
tjenesteyterne for plandeltakere, alle sammen utgjør plangruppa. Det 
er kun deltakere i plangruppa som får tilgang til informasjon i 
SamPro. I utgangspunktet får alle plandeltakerne tilgang til samme 
informasjon, men det er mulighet til å gi tilgang til ulik informasjon, 
dette må spesifiseres i samtykket. De samme regler for taushetsplikt 
mellom deltakerne gjelder for samhandling her, som i øvrig 
samarbeid mellom etater/fagpersoner.  
 
Individuell plan er en overordnet plan som ikke erstatter andre 
planer som f.eks. tiltaksplan, rehabiliteringsplan, opplæringsplan. Det 
skal være samsvar mellom planene, og overordnende mål i den 
individuelle planen skal gjenspeiles i de underordnede planene.  
 
Man kommer til påloggingsvinduet ved å gå inn på 
www.individplan.no. Her logger man seg inn med brukernavn og 
passord, samt en engangskode som man mottar på e-post eller SMS. 
Den planen gjelder for er alltid planeier. Pårørende har egen 
innlogging og vil motta eget brukernavn og passord. Har du blitt med 
i en plan og ikke vet ditt brukernavn eller passord – ta kontakt med 
koordinator for planen.  
 
Brukernavn:_____________________ Passord: _____________  
 
Engangskode på     SMS   Epost  
 
 

  

http://www.individplan.no/


Hvordan logger du deg inn? 

Gå inn på: www.individplan.no 

Skriv inn brukernavn og passord som du har fått av koordinator og trykk logg på.  

Ved glemt passord: Dersom du har glemt ditt passord kan du trykke på ”Glemt passord” 

ved pålogging. Da får du et nytt passord på den registrerte mailadressen.  

 

 

Her legger du inn engangskoden du får på e-post eller SMS, avhengig av hva som er valgt 

for din brukerkonto. 

 

 

http://www.individplan.no/


Første gang en logger seg på, må plandeltakerne akseptere brukervilkår ved påloggig (kun 

1. gang). Dette er gjort for å sikre at alle brukere av SamPro har forstått og akseptert noen 

vilkår knyttet til informasjonssikkerhet for bruken av systemet. Les gjennom, og svar «Ja».  

 

 

Du vil nå få opp dette bildet: Trykk på ”Søk” så får du opp planen/de planene som du er 

deltaker i. 

 

Klikk deg inn på planen som du ønsker å åpne  

 

 

 

 



Når du er inne i planen, trykk på fanen «Deltakere».   

 

Trykk der ditt navn står – trykk på “ detaljer” 

 

 

Da får du opp dette bildet med alle dine opplysninger.  

 

Sjekk at opplysningene er riktige og rett opp evt. feil. 

Fyll inn det som mangler, eks.: fødselsdato, adresse, stilling, ansvar, e-post, mobil, telefon, 

varsling. 



Det anbefales å legge inn fødselsdato for å hindre dobbelt registerering. 

Tjenesteytere skal føre opp jobb e-post. Dersom privat mobil føres opp, skal det krysses av 

for skjul mobil nummer, det er bare personlig mobil som skal føres opp, ikke en felles 

mobil på arbeidsplassen. Dersom man ikke har tilgang til kommunal e-post, må mobil 

benyttes for pålogging, derfor anbefales det at man fører opp mobil nummer. 

Når du er inne på din egen personinformasjon: Huk av for «vis hvilke felter som vises for 

personen på tvers av planer» for å sjekke at de opplysningene du har lagt inn er «ok» at 

ligger åpent for alle som søker opp ditt navn. Ditt navn kan søkes opp av andre i din 

kommune som har tilgang til SamPro. Hvilken rolle du har i den aktuelel planen vises bare 

for deltakere i denne planen. Du kan være tjenesteyter i en plan og pårørende i en annen 

plan uten at det vises til alle. Merk at stilling vises til alle. Opplysninger som bare skal være 

tilgjeneglig i aktuell plan fylles ut i feltet «ansvar». Her kan det legges inn privat telefon, e-

postadresse og adresse, dette kan være aktuelt der en person både er tjenesteyter og 

pårørende i forskjellige planer. 

 

Trykk ”rediger brukekonto” nederst til høyre. 

Skriv inn nytt passord to ganger og trykk lagre. Da er passordet endret. Passord skal 

inneholde minimum 6 tegn, små og store bokstaver, samt tall. 

 

 

 

 

 

 



For videre å komme i gang med bruken av SamPro og navigering rundt i programmet, 

benytt deg av hjelpefunksjonen som ligger i programmet. 

Trykk på «?» ikonet øverst i høyre bilde av skjermen.  

 

 

Denne menyen vil da dukke opp 

 

Trykk deg inn på aktuelle området, og få opp flere alternativer ved å trykke på «+» ikonet. 

Om du f.eks. trykket på «Jobbe med planen», vil du videre få opp et slikt bilde 

Du vil da få opp detaljerte beskrivelser med bilder på høyre side av skjermen. 

 

 



VEDLEGG (for VTK) 

Veiledning ved innlogging i Sampro på internett: 

Skriv www.sampro.no  i adressefelt. 

Da får du opp dette bildet: 

Skriv inn brukernavn og passord som står 

nederst på dette arket og trykk logg på 

Så vil du få opp et bilde med spørsmål om å 

skrive inn engangskode. Den får du enten på 

SMS eller på e-post 

Skriv inn den og trykk logg på 

Da får du opp dette bildet: 

trykk på søk så får du 

opp den /de planene 

du har en rolle i. 

trykk på navnet så får 

du opp et liknende 

bilde 

her kan du trykke på 

de forskjellige fanene 

og komme inn på 

forskjellige områder. 

Veiledning på hver enkelt fane får du av koordinator 

 

 

Ditt brukernavn er: 

Ditt oppstartspassord er: 

Bytt passord når du er logget inn første gang ved å følge veiledning på neste side 

http://www.sampro.no/


 

Bytte av passord: 

Gå inn på fanen deltakere 

 

Trykk på din kolonne – da kommer det opp et blåmerket ord: detaljer - trykk her 

 

Da får du opp bilde med alle dine opplysninger. Trykk rediger brukerkonto nederst til 

høyre      

 

 

 

 

 

 

 

skriv inn brukernavn og nytt passord to 

ganger og trykk lagre. 

 

 

 

Da får du opp en boks der det står at du har 

endret passord, der trykker du bare ok. 

 

Da er passordet endret  



Hvordan låse opp en plan som er avsluttet/ har en hengelås 

 

Gå inn på liste planer – hak av for vis også avsluttede planer 

trykk på administrer plan 

 

 

Fjern sluttdato . når denne står, betyr det at planen avsluttes denne 

datoen 

Når du har fjernet sluttdato skal planen være låst opp 

 

 

 


