
Visma Flyt Samspill 



Visma Flyt Samspill

‣ Innlogging: Individplan.no/samspill

Du bruker samme brukernavn som i SAMPRO

Sikrere innlogging med ID-porten

‣ Ting som fortsatt må gjøres i SamPro:

o administrative oppgaver



Logg inn - få oversikt –
trykk på de ulike fanene



Trenger du hjelp i planen?

Trykk på spørsmålstegnet der du er i planen og få informasjon skriftlig og i en kort video



Få oversikt i planlisten

https://helpcentre.visma.net/?application=flytsamspill&source=Standalone&userLanguageCode=no&companyCountryCode=NO&distributorName=Visma%20Software%20AS&variant=MD&cshId=list_of_plans&ts=1661324981257&pageroute=/document/cshId%3Dlist_of_plans


Registrere ny plan
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Registrere ny plan
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‣ Dersom planeier skal logge inn i planen, 

kommer du til denne oversikten

‣ Du bekrefter ved å trykke lagre.

‣ Planeier vil motta en e-post med 

invitasjon til å delta i egen plan. Med 

instruksjon for hvordan å opprette sin 

konto. 
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Registrere ny plan



Samtykke til planen gjøres digitalt

‣ Visma har laget mal-tekst for digitalt samtykke. 

‣ Den kan sendes til planeier eller foresatte for signering. Opptil to plandeltakere kan signere. 

‣ «Samtykke til planen» er kun synlig i hovedmenyen for de som skal signerer eller har signert et 

samtykkedokument i planen, og koordinator. 

‣ Se informasjonsvideo når du står i «Samtykke til planen» i Samspill og trykker på spørsmålstegn, 

eller trykk her

‣ Ved nye deltakere inn i planen så må samtykket oppdateres. 

https://helpcentre.visma.net/?sl=6xD58LuXDv6/FlytSamspill/vismasoftwareas/consent-coordinator.md


Legg til deltakere i planen

‣ I neste bilde legger du inn vedkommende sitt 

navn, stilling. Samt rolle og ansvarsområde i 

planen.

‣ Deretter bekrefter du og det blir sendt en e-

post til deltaker på lik linje som da du 

registrerte planeier. De kan velge å opprette ny 

konto, eller koble til en eksisterende konto.
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Administrere varslinger 

‣ I SAMPRO måtte dette gjøres på hver enkelt deltaker i hver 

enkelt plan. 

‣ I Samspill gjør hver enkelt deltaker dette selv. Og det vil gjelde 

alle planer den enkelte er deltaker i. 

‣ Husk å informer de som er deltakere i planen om dette. 



Informasjonsfilm om å opprette

mål og aktivitet

https://helpcentre.visma.net/?application=flytsamspill&source=Standalone&userLanguageCode=no&companyCountryCode=NO&distributorName=Visma%20Software%20AS&variant=MD&cshId=list_of_plans&ts=1661324981257&pageroute=/document/cshId%3Dgoal-list-concept


UTSKRIFT:
I planoversikten finnes utskrifts-knappen.

Når du skriver ut får du hele planen inkludert alle meldinger, med unntak av 
kalenderhendelser og dokumenter. 
-Vi har meldt til Visma om behov for å kun skrive ut enkeltmeldinger.



Arkivering skjer 
automatisk i Samspill (for 
kunder som har kjøpt 
Visma Flyt Arkiv) 
Den i kommunen som er Super administrator aktiverer arkivering og avgjør 
hyppighet



Hvilke utfordringer 
møter du på i arbeidet 
som koordinator?



Diskusjon
 Forventningsavklaring med planeier og de andre deltakerne – formulert i et eget mål

 Medvirkning og selvbestemmelse i egen plan – krever vår innsats. Skape eierforhold, utforming av mål. 

 Deleger oppgaver;  (Krever opplæring, rolleavklaring, oppfølging)

- I møter

- Mellom møtene

- Oppdateringer i Samspill, endret tilgang

 Hva gjør vi med de som ikke er deltakere i Samspill?

 Hvordan planlegger du koordineringstiden din?

 Forholdet mellom IP og andre fagsystemer inkludert API



Hvor finner jeg hjelp/informasjon

• Kompetansebroen, e-læringskurs:  koordinator og individuell plan

• Kommunens kvalitetssystem ( I Gjøvik kommune = EQS). Her er prosedyrer når det gjelder IP og 

koordinering. 

• Informasjon på kommunens hjemmeside

• Oversettelsesfunksjon på hjemmesiden

• Hvordan er koordinering organisert i din kommune?

https://www.kompetansebroen.no/courses/koordinator-og-individuell-plan?o=innlandet



