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FORMÅL 
 

Formålet med prosedyren: 
1. Skal sikre at målgruppen får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset 

tjenestetilbud 
2. Skal sikre målgruppen medvirkning og innflytelse 
3. Skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og målgruppen og eventuelt 

pårørende 
4. Skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer 

 
Det anbefales at arbeidet med individuell plan organiseres i en ansvarsgruppe, jf. 
Prosedyrer for ansvarsgrupper i Steinkjer kommune. 
 

Målgruppe: 
Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i henhold til 

gjeldene lovgrunnlag. Utgangspunktet er brukernes behov for tjenester, per dags dato og i 

fremtiden. Det vil ved overganger i livsområder ofte være behov for koordinering av 

tjenestetilbudet. 

 

Tjenester: Hva som regnes som tjenester defineres ut i fra lovverket. 

 

Langvarige tjenester: Med behov for langvarige tjenester menes at behovet må ha en 

viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et 

bestemt antall måneder eller år.  Det å sette i gang med individuell plan er en 

tidkrevende prosess og dette må tas hensyn til ved vurdering av behovets varighet.  

 

Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Tjenesteyteren som er oppnevnt som koordinator, skal til enhver tid ha hovedansvaret for 

oppfølgingen av tjenestemottakeren. Ved behov for tjenester fra både kommunen og 
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spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som skal sørge for at planen blir utarbeidet og 

koordinere arbeidet. Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet. 

Tjenesteyterne skal bidra til et helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetilbud på tvers av 

fag, nivåer og sektorer. 

 

Livsområder: Med livsområder menes områder som forebygging/helse/omsorg, 

dagtid/arbeid/skole/aktivitet, bolig, fritid, økonomi og sosialt felleskap/nettverk. 

 

Hvem gjelder prosedyren for? 

Prosedyren gjelder alle ansatte i Steinkjer kommune som får ansvar for å være koordinator, 

og som deltar i utarbeidelsen av individuelle planer. Den tjenesten som er mest involvert i 

brukerens tjenestetilbud vil i de fleste tilfeller få koordinatoransvaret. 

Alle ansatte i Steinkjer kommune som omfattes av prosedyren skal gjøre seg kjent med 

gjeldende lovverk. Slik vil de være i stand til å ta initiativ til at bruker som de har kontakt 

med, får oppnevnt en koordinator og/eller tilbud om en individuell plan når innbyggeren 

ønsker dette, og at det foreligger krav på det etter lovverket. 

 

INFORMASJON OG IGANSETTING 

Å koordinere betyr å "få til å virke sammen". Det innebærer å se tjenester i sammenheng for 

å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet. Koordinering må skje på flere nivåer. 

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av 

tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i 

forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om vedkommende takker nei til 

individuell plan. 

En individuell plan er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for samarbeid mellom 
tjenestemottakeren og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Individuell 
plan gir ikke rett til flere tjenester, men er et viktig premiss for å sikre brukermedvirkning i 
utforming, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet. 

Planen skal være et verktøy eller et virkemiddel for å plassere ansvar og oppgaver mellom 

ulike tjenesteytere og nivåer. Innholdet skal ikke erstatte ulike fagplaner, behandlingsplaner, 

individuelle opplæringsplaner (IOP), tiltaksplaner etc. Disse planene kan man henvise til i IP 

og vil komme som praktiske planer i tillegg til IP. 

 

Hvordan gå frem for å få koordinator eller individuell plan: 

Et ønske om koordinator og/eller individuell plan kan fremmes både muntlig og skriftlig og 

kan komme fra tjenestemottakeren selv, foresatte, pårørende, hjelpeverge eller andre 

nærpersoner.  
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Kommunen skal også på eget initiativ vurdere om det er behov for koordinator og/eller 

individuell plan, legge det fram for tjenestemottakeren og høre om han/hun ønsker å sende 

en henvendelse til Koordinerende enhet om å få dette. Skjemaet "Henvendelse om 

koordinator/skifte av koordinator / individuell plan" skal da brukes. Individuell plan er frivillig 

og skal ikke utarbeides uten samtykke.  

 

Oppnevning av koordinator i kommunen: 

 Koordinator skal fortrinnsvis være ansatt i kommunen, og være fra den tjenesten 

som er mest involvert i brukeren. 

 Koordinatorrollen kan ivaretas av mange ulike profesjoner, og man bør søke 
samarbeidsløsninger som er til det beste for brukeren. Helse- og omsorgspersonell 
har ansvar etter helse- og omsorgslovgivningen for å være koordinator, men annet 
personell som jobber tett på og som kjenner brukeren godt kan godt inneha 
koordinatorrollen. 

 Bruker, pårørende eller verge har mulighet for medvirkning ved valg av koordinator 

gjennom at det gis mulighet for å ønske hvem som skal være koordinator. Det er et 

lederansvar å fordele koordinatoroppgavene så likt det går an. 

 Oppnevning av koordinator skal gjøres i de fora som Koordinerende enhet har 

delegert myndighet til. Dvs at for brukere under 18 år er dette Ledernettverk for barn 

og unge med enhetsleder avlastning barn og unge som mottaker og ansvarlig 

saksbehandler, og for bruker over 18 år er det Bolig og tildelingskontoret med 

enhetsleder Bolig og tildelingskontoret som mottaker og ansvarlig saksbehandler. 

 Der det ikke lar seg gjøre å få oppnevnt koordinator, sendes saken til Helsesjefen som 

innkaller til avklaringsmøte på ledernivå. 

 

Retten på koordinator vil gjelde uavhengig av om brukeren ønsker individuell plan eller ikke. 

Dersom vedkommende mottar tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er 

det kommunens ansvar å oppnevne koordinator og igangsette arbeidet med individuell plan. 

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke i planarbeidet mellom Steinkjer kommune og 

Helse Nord Trøndelag, jf tjenesteavtale 2.   

 

Tilsagn/innvilgelse av individuell plan og koordinator: 

Steinkjer kommune har eget skjema hvor man kan be om koordinator, bytte koordinator og 

få opprettet individuell plan. Det sendes ut brev med svar på henvendelsen, herunder 

oppnevning av koordinator. Tilsagn/innvilgelse av individuell plan gir ingen selvstendig rett 

til tjenester og regnes ikke som et enkeltvedtak. Avgjørelser om individuell plan kan påklages 

til Fylkesmannen og må være skriftlige.  

 

Individuell plan – utarbeidelse, oppfølging og samarbeid 

Koordinatoren og planeieren vil sammen starte arbeidet med individuell plan og de skal 

involvere aktuelle samarbeidende parter i tjenesteapparatet. Denne samarbeidsformen 
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kalles ansvarsgruppe, og er bestående av brukeren selv og tjenesteyterne som er involvert i 

oppfølgingen. 

 

Det skal bare være en individuell plan. Individuell plan er en overordnet plan og andre planer 

skal samordnes med denne. Planen skal beskrive behovet for bistand i dag og i fremtiden, og 

hvordan disse behovene skal møtes på en best mulig måte. Planeiers egne ressurser skal 

komme tydelig frem. I arbeidet med planen skal det gjøres en avklaring av ansvar og roller 

mellom de ulike tjenesteyterne. Nærmere om innhold i den individuelle planen kommer 

frem av forskrift for habilitering og rehabilitering. 

 

Planeieren oppfordres til selv å delta aktivt i arbeidet med sin individuelle plan og det skal 

være hans eller hennes egne mål som danner grunnlag for planen. Pårørende eller andre 

nærpersoner kan delta sammen med, eller på vegne av planeieren. 

 

Ansvar og arbeidsoppgaver for koordinator: 

 Være en kontaktperson og ressurs i tjenesteapparatet for tjenestemottakeren og 

pårørende. 

 Sørge for nødvendig oppfølging av tjenestemottakeren, med informasjon og god 

dialog. 

 Sikre informert samtykke fra planeieren for samarbeid om planen (og 

ansvarsgruppen). 

 Sikre samordning av tjenestetilbudet og god fremdrift i arbeidet med individuell plan. 

 Sikre felles forståelse av målene i planprosessen. 

 Legge til rette for at planeier selv deltar i arbeidet med sin individuelle plan. 

 Har ansvar for ansvarsgruppenes møter. Koordinator skal initiere, innkalle og 

eventuelt lede møter knyttet til individuell plan og koordinering. (se retningslinjer for 

ansvarsgrupper). 

 Skal sørge for at koordinatoransvaret ved kortere fravær, delegeres i 

ansvarsgruppen. 

 Skal sørge for oppretting av ny koordinator ved lengre fravær eller avslutning. 

 Samarbeide med KE, og årlig sende inn rapportering på aktivitet knyttet til 

ansvarsgrupper, koordinator og individuelle planer. 

 Har ansvar for arkivering av planen 

 Har ansvar for avslutning av planen 

 

 

Ansvarsgruppens ansvar: 

De ulike deltagerne/tjenesteyterne har selv ansvar for sine områder i den individuelle 

planen. Det er ikke koordinator og planeier sitt ansvar å skrive den individuelle planen alene. 

Hensikten med å bruke verktøyet Sampro for arbeidet med individuell plan er at planen skal 

være et samarbeidsverktøy, som benyttes aktivt av alle involverte. Alle som er deltakere i en 
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individuell plan er der fordi planeieren ønsker å ha dem med som ressurspersoner på vegen 

for å kunne nå sine mål, og har behov for deres kompetanse innenfor de tjenesteområdene 

de representerer. Plandeltakerne er ansvarlige for å holde den framdriften planeier ønsker 

innenfor sitt fagområde. 

Se egne prosedyrer for ansvarsgrupper, for ansvarsgruppens oppgaver, herunder 

møtevirksomhet. 

 

 

Verktøy for individuell plan - Sampro 

Individuell plan er et virkemiddel som skal sikre systematisk samordning og innflytelse over 

eget tjenestetilbud for brukere med sammensatte behov for koordinerte tjenester 

(T.Normann 2003) 

Individuell plan, (IP) er en arbeidsmetode eller en planprosess der en koordinator med sine 

faglige kunnskaper og erfaring skal virke sammen med brukerens ønsker og behov, 

kunnskaper og erfaring for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester. Den individuelle 

planen skal være en kort, overordnet plan. Den individuelle planen gir ikke rett til flere 

tjenester, men skal sikre at den enkelte personenes behov for tjenester skal være 

retningsgivende for tjenestenes utforming og sammensetting. En individuell plan skal være 

en overordnet plan og vil kunne gripe over alle tjenesteområder og forvaltningsnivåer. 

 

Steinkjer kommune har siden 2013 brukt  Sampro i utarbeidelsen av individuelle 

planer. Sampro er et internettbasert planverktøy, som skal sikre større grad av 

brukermedvirkning og lette samarbeidet mellom de involverte i planarbeidet. SamPro 

dekker de lovpålagte kravene til individuell plan. Sampro dekker datatilsynets krav til 

personvern og holder Noark 5-standard for arkivering. 

 

Dersom  tjenestemottaker ikke aksepterer at Sampro benyttes som mal for den individuelle 

planen skal dette meldes telefonisk eller i brevs form til Koordinerende Enhet, sammen med 

samtykket for IP fra deltagerne.   

 

Sikre informert samtykke: 

Før opprettelse av Individuell plan i Sampro skal koordinatoren informere planeier 

tilstrekkelig om hva individuell plan innebærer. Samtykke må både gjelde oppstart av 

planarbeidet og nødvendig informasjonsutveksling mellom aktører i planprosessen. 

Samtykke til utveksling av taushetsbelagte opplysninger må innhentes på nytt ved endringer 

i plangruppens/ansvarsgruppens sammensetting og i type informasjon som må deles. 

 

Det er planeier som bestemmer hvilke opplysninger som skal utveksles, og med hvem. Det 

skal ikke utveksles flere opplysninger enn det som er relevant og nødvendig i forbindelse 

med planarbeidet. I samtykkeerklæringen, som planeier signerer, må det framgå hva 

samtykket omfatter. 
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Planeier kan når som helst trekke samtykket tilbake. 

 

Evaluering av planen: 

Individuell plan skal evalueres / revideres minst 1 gang pr år. Koordinator har ansvar for 

dette. 

 

Arkivering av planen – Sampro er et "levende verktøy": 

Individuell plan som er skrevet i et elektronisk og "levende verktøy" som Sampro krever at 

man arkiverer planen før man gjør store endringer. Dette for å vise historikken og 

utviklingen i planarbeidet. Dersom man ikke arkiverer har man kun den siste og oppdaterte 

versjonen å vise til – resten er endret og borte.  

 

Alle individuelle planer skal arkiveres før hver revidering, og minst 1 gang pr år. 

 

Avslutning av planen/ koordineringsarbeidet: 

Individuell plan kan avsluttes dersom planeier eller den som representerer denne ikke lenger 

ønsker å ha en plan.  

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 

1. Henvendelsesskjema – få koordinator, bytte koordinator eller opprette IP  

2. Sampro - Verktøy for individuell plan  

1 – generell informasjon 

2 – en kort veileder for planeier, deltakere og koordinator 

3 -  en kort veileder for koordinator 
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VEDLEGG 1 

Henvendelsesskjema få koordinator, opprette ip 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 2: SamPro – Verktøy for individuell plan  

1 Generell informasjon 
Individuell plan er et samarbeidsverktøy mellom planeieren, tjenesteapparatet, og mellom de ulike 

tjenesteyterne. Steinkjer kommune har siden 2013 brukt verktøyet SamPro i arbeidet med 

individuelle planer. 

 SamPro er et elektronisk verktøy som tilbyr utforming av individuell plan og tverrfaglig 

samarbeid rundt planen. 

  SamPro er et samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til 

individuell plan. 

 SamPro er utviklet av Visma i samarbeid med flere fagmiljøer og brukergrupper. 

 SamPro setter den som eier planen i fokus, er et dynamisk og levende verktøy. 

 SamPro er tilgjengelig via internett og tilbyr et elektronisk møtested for alle involverte i 

individuell plan, på tvers av fag, forvaltningsnivå og privatpersoner. 

 SamPro er ”bærer” av den individuelle planen, og inneholder også ulike funksjoner som 

kalender, meldingsutveksling og dokumentarkiv. 

 Det er planeier som bestemmer hvem som skal ha tilgang til SamPro og som sammen med 

sin koordinator styrer hvilken informasjon den enkelte skal få tilgang til. 

 Med tilgang til internett, har man tilgang til Sampro. Tilkoblingen har sikkerhetsnivå 3 

(innlogging med engangskode). 

 

Ved oppstart av arbeidet med individuell plan, opprettes denne i SamPro, med tilgang til planeier / 

foresatt / pårørende / verge og koordinator. Deretter skal det foreligge samtykke fra planeier, før det 

gis tilgang til andre deltagere (oftest deltagere i ansvarsgruppe). 

Koordinatoren vil gi opplæring i SamPro og legge inn tilganger i henhold til samtykket. 

For ytterligere informasjon, tilgang til e-læringsvideoer  eller spørsmål, kontakt koordinator eller se 

Inn-Trøndelagskommunenes informasjonsside om Sampro  eller  www.visma.no/sampro. 

Systemansvarlig for SamPro kan også kontaktes på sampro@steinkjer.kommune.no. 

http://www.steinkjer.kommune.no/index.php?id=5066641&cat=253679
mailto:sampro@steinkjer.kommune.no
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Vedlegg 2: SamPro - verktøy for individuell plan 

2 En kort veileder for planeier, deltagere og koordinator 

Deltagere 

Deltagere i arbeidet med individuell plan er oftest også deltager i ansvarsgruppen rundt 

planeieren / brukeren. Det er planeieren selv som bestemmer hvem som skal delta. 

Opplæring 

Du skal få opplæring i bruken av SamPro av koordinatoren for den individuelle planen. 

Opplæringen skal sikre at du får tilgang til planen og kjennskap til de ulike funksjonene i 

SamPro. Du har selv ansvar for å sette deg videre inn i systemet. 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering gjennomfører opplæring i individuell 

plan og SamPro. Behov for opplæring meldes inn av den enkelte til 

koordinerende.enhet@steinkjer.kommune.no. 

 

Hvordan komme i gang – en huskeliste 

1. Søk opp nettadressen https://www.individplan.no 

2. Logg inn med eget brukernavn og passord (tildelt av koordinator). 

3. Engangspassord blir tilsendt på sms på mobiltelefon eller på e-post (avhengig av hva du 

har bedt om ved registrering. Mobil anbefales.) 

4. Bytt passord første gangen du logger inn! 

5. Dersom du har glemt passordet, kan du be SamPro lage et nytt ved å taste inn 

brukernavnet på innloggingssiden og velge ”Glemt passord?” 

6. Dersom du har glemt brukernavnet, kontakt koordinator for planen. 

7. Gjør deg kjent med SamPro – trykk på de ulike bildene/menyene og utforsk. 

8. Avhengig av hvilken rolle du har, er rettighetene ulike. Planeier kan bestemme hvilke 

rettigheter du skal ha i planen. 

9. Du har som deltager / fagperson ansvar for ditt fagområde i forhold til kartlegging, 

fagplaner, mål, aktiviteter og evaluering. 

10. Utskrifter skal gjøres i minst mulig grad og dersom annet ikke er avtalt er det kun 

koordinator som har denne tilgangen. 

Planarbeidet 

Det er anbefalt at arbeidet med individuell plan organiseres i ansvarsgrupper for å sikre et 

tverrfaglig samarbeid. Planeier/foresatte/pårørende /verge skal være med under hele 

prosessen. 

For hjelp og veiledning 

Kontakt koordinator for den individuelle planen, eventuelt kontakt lokal administrator. 

mailto:koordinerende.enhet@steinkjer.kommune.no
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Vedlegg 2: SamPro - verktøy for individuell plan 

3 En kort veileder for koordinatorer 
 

Koordinatorens ansvar 

 Etablere individuell plan i SamPro. 
 Innhente samtykke fra planeieren til deltagere i planen. 
 Legge inn deltagere i henhold til samtykket og skrive ut samtykket for signering. 
 Legge inn nytt brukernavn (og passord) dersom dette glemmes. 
 Ansvar for generell opplæring av planeier / foresatte / pårørende og deltagere fra 

tjenesteapparatet (ansvarsgruppen). 
 Sikre fremdrift og kontinuitet i arbeidet med planen. 

Ansvarsgruppens ansvar 

De ulike deltagerne / fagpersonene har selv ansvar for sine områder i planen. Det er ikke 
koordinator og planeier sitt ansvar å skrive planen alene. Hensikten med en individuell plan 
er at planen skal være et samarbeidsverktøy, som benyttes aktivt av alle involverte. 
 

Etablering av planen 

1. Planeier og koordinator vil avtale tidspunkt for å opprette planen i SamPro: 
 På initiativ fra planeier/ ansvarsgruppa eller koordinator. 
 Planeier eller planeiers representant bør delta. 
 Planen opprettes i SamPro, med tilgang for planeieren, koordinator og 

andre deltagere i ansvarsgruppa, som planeier samtykker til. 
 Deltakerne i planen og planeier får opplæring i de ulike funksjonene i 

SamPro. 
2. Innhenting, registrering og arkivering av samtykke: 

 Det er planeieren som bestemmer hvem han/hun ønsker skal delta og 
hvor lenge. Det anbefales at alle faste deltagere har lik lengde på 
samtykket. 

 Når alle deltagere er lagt til skrives samtykket ut for signering av 
planeieren. 

 Samtykket scannes inn i Sampro 
3. Ved registrering av nye deltagere som IKKE har brukerkonto i SamPro: 

 Spør deltageren om han/hun allerede har brukerkonto i SamPro. 
 Søk opp vedkommende navn under menyen ”Deltagere” og ”Legg til 

deltaker”. 
 Dersom vedkommende har tilgang til SamPro, men du ikke finner 

denne ved søk, kontakt lokal administrator. Dobbeltregistreringer av 
deltagere skal ikke forekomme! 

 Dersom du vet at deltageren ikke har brukerkonto i SamPro, søk opp 
navnet. Flere lignende navnevalg kommer gjerne opp på søket. Trykk 
”Opprett ny person” nederst i høyre hjørne og velg ”Neste”. 
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 Legg inn fullt navn, arbeidssted, stilling, fødselsdato, e-post, telefon, 
mobilnummer (kan skjules i planen) og rolle. 

 Lag et midlertidig passord under ”rediger brukerkonto”. Husk å 
informere deltageren om at passordet skal byttes ved første 
innlogging.  

 Send brukerkonto og passord på mail til deltageren med instruksjoner 
for hvordan han/hun endrer dette. 

4. Ved registrering av deltagere som allerede HAR brukerkonto i SamPro: 
 Søk opp vedkommende med navn. Trykk på riktig navn (det kan 

komme opp flere navn som ligner). Trykk på ”Bruk eksisterende 
person” nederst i høyre hjørne og velg ”Neste”. Fullfør registreringen 
ved å velge ”Rolle” og ”Lagre”.  

 Viktig: Brukerkontoen skal ikke endres for deltagere som har 
brukerkonto fra før av. 

5. Kartlegging, en begynnelse på planen: 
 Kartlegging av de ulike livsområdene gjøres av koordinator og 

planeier. 
 Det er ikke nødvendig å ha med alle livsområdene, men det er viktig å 

få frem status, planer fremover, ressurser og hjelpebehov innenfor 
aktuelle områder.  

 Kartleggingen danner bakgrunn for mål og aktiviteter.  
 Det er koordinator (sammen med resten av ansvarsgruppa) som har 

ansvar for å skrive i planen på vegne av planeieren. Planeier kan selv 
skrive i planen dersom han/hun ønsker og greier det, men det er ikke 
et krav. Han eller hun skal likevel medvirke til innholdet i planen.  

 De øvrige deltagerne har ansvar for å tilføye, justere og endre 
opplysningene under kartleggingen med sin fagbakgrunn.  

 Under kartleggingen ligger også fagplaner, som den enkelte fagperson 
i ansvarsgruppa har ansvar for. Fagplanene kan være en del av den 
individuelle planen.  Som hovedregel skal disse oppbevares i det 
fagsystemet/journalen de tilhører, og det skal i Sampro henvises til 
hvor denne kan finnes . I særskilte tilfeller kan fagplaner lastes opp i 
Sampro dersom dette vurderes nødvendig.  

6. Mål og aktiviteter, den viktigste delen av planen: 
 Det er naturlig at planeieren og koordinator begynner å jobbe med 

målene, med bakgrunn i kartleggingen. 
 Det er planeiers mål som skal komme frem. Faglige mål hører hjemme 

i fagplaner. 
 Målene legges frem for resten av ansvarsgruppen, som i felleskap 

vurderer aktuelle aktiviteter (tiltak, midler for å nå målet). 
 Aktiviteter som er i gang eller planlegges, legges inn av den som er 

fagansvarlig for dette området i ansvarsgruppa. 
 Hvem som har ansvar for hva i planen skal avtales og legges inn under 

den aktuelle aktiviteten, gjerne med en frist for gjennomføring. 
 Planen skal danne bakgrunn for ansvarsgruppemøter og oppdatering 

av denne kan gjøres fremfor å skrive referater. 
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7. Evaluering: 
 Planen skal jevnlig evalueres. Dette gjøres fortløpende ved bruk av 

kommentarfeltene for mål og aktiviteter, og oppdatering etter 
ansvarsgruppemøter. 

 Korte referat som henviser til planen. 
 En større evaluering skal gjøres årlig. Planen arkiveres før evaluering 

og store endringer gjøres. Dette for å ta vare på planens historikk.  
 Mål (og aktiviteter) som er oppnådd eller ikke lengre aktuelle, lagres 

over på historikk. De skal ikke slettes!  
8. Melding og kalender, hjelp til å holde kontakten og oversikten: 

 Møteinnkallelser og referater legges inn som melding. 
 Ansvarsgruppemøter og andre møter legges inn i kalenderen. 
 Meldingssystemet og kalenderen benyttes øvrig i den grad planeier og 

ansvarsgruppen ønsker det. 
9. Utskrifter gjøres i minst mulig grad: 

 Det er kun koordinator som kan skrive ut fra planen, om ikke annet er 
avtalt.  

 Trykk på symbolet av en skriver øverst i høyre hjørne av planen. 
 Velg hva som ønskes utskrift av. Det er sjelden nødvendig å skrive ut 

hele planen. 
 

10. Arkivering av planer: 
 Det er viktig å arkivere planen før store endringer skal skje. Dette er 

viktig for at historikken i planen skal komme fram. (bla ved tilsyn) 
 Husk dette er et dynamisk dokument som alltid viser øyeblikksbildet.  
 Arkivering skjer ved at koordinator trykker på arkivskapet inne i planen 

og velger "hele planen" som skal gå til arkivering. 
 Når dette er skjedd er det kun kommunens arkivansvarlige som har 

tilganger til å kunne finne igjen arkiverte planer. 
11. Avslutte planen i SamPro: 

 Dersom behovet for individuell plan opphører, skal det innhentes 
samtykke til at planen arkiveres(trykk på arkivskap inne i planen) og 
avsluttes. Det samme gjelder for oppløsning av ansvarsgrupper (se 
retningslinjer for ansvarsgrupper).  

 Planen avsluttes ved å legge inn sluttdato for planen og vil da ikke 
være synlig.  

 
For hjelp og veiledning 
- Hjelpemanualen til SamPro finner du ved å trykke på symbolet av et spørsmålstegn øverst i 
høyre hjørne av planen når du er innlogget. 
- Du har også tilgang til manualen på nettadressen 
https://www.individplan.no/SamProUI/help/index.html. Bruk venstremenyen og + tegnet 
for å velge hva du ønsker å vite mer om. 
 
Lokal administrator for SamPro er koordinatorenes (og ansvarsgruppenes) nærmeste ressurs 
i planarbeidet og kan kontaktes ved hjelp til stort og smått. Benytt gjerne også andres 
erfaringer, det er ofte til god hjelp! 


