
Visma Flyt Samspill

For å starte nye Samspill, skriv Sampro.no i nettleseren- I bilde du får opp klikker du på linken
som vist under. Du logger deg inn med samme brukerkonto som på Sampro.
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1. Innledning

● Visma Flyt Samspill er en mobiltilpasset videreutvikling av Visma Flyt Sampro.
Løsningen kan brukes både på mobiltelefon, nettbrett og PC.

● Du kan selv velge i hvilke situasjoner du vil bruke Visma Flyt Samspill eller SamPro,
planene er tilgjengelig i begge løsningene. I påloggingsbilde du har i dag, ligger lenke til
innlogging det nye grensesnittet i Visma Flyt Samspill.

● Ansvarsgruppen inkl. Planeier kan pr 1. desember 2021 i sin helhet benytte Samspill.

● Koordinator må foreløpig arkivere planen fra Sampro (for de av dere som har integrert
arkivløsningen.

● Samtykke må også tilordnes i Samspro, men et ny funksjon for digitalt godkjenning av
samtykke, vil komme på plass i løpet av januar 2022.

● De mer administrative rutinene (for lokale administratorer) vil fases inn i Samspill utover i
2022.

2. Flyt Samspill (planlisten)

Her ser du alle planene du har tilgang til. Hvis du har planer i en annen kommune, du må bytte
kommune (menyen øverst til høyre for å se disse). Hvis du mangler en plan, kontakt din
koordinator. Her kan du selv bestemme om navnet på planeier skal vises, du kan søke på navn
og kortnavn. Du kan få frem avsluttede planer du har hatt tilgang til, ved å klikke på < pilen som
vist under 3. Røde pil.
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Dersom planelementet er markert med en grønn vertikal linje betyr det at planen er ny. Om den
vertikale linjen er grå er planen avsluttet.

For hver plan ser du navnet på planeier, type plan ( IP, IOP, IUP, Stafettlogg), datoen den ble
opprettet og hvem som er koordinator(er) for denne planen.

Du vil også se når planen sist ble arkivert, om det er nye meldinger i planen og om samtykket
for planen utgår om kort tid.

Klikker du på planelementet kommer du til selve planen.

3. Planoversikt

Her ser du et bilde og en kort beskrivelse om planeieren. Bilde og beskrivende tekst kan du som
planeier og koordinator endre.
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Bildet av planeieren har et ikon med tre prikker som ligger i nedre høyre bildekant. Når du
klikker på ikonet får du opp et vindu hvor du kan legge inn et bilde, eller erstatte eventuelt slette
bildet du allerede har lagt inn.

Den beskrivende teksten endrer du ved å klikke på blyanten ved siden av navnet.

Fra denne siden kan du også gå direkte til tidslinjen (her kan du se alle hendelser i planen i
kronologisk rekkefølge) og du kan gå til listen med mål i planen. Du har også en direkte inngang
til meldingene i planen og tallet bak lenken indikerer om det er nye meldinger. De tre siste
meldingene i planen vises også her.
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4. Tidslinje

I tidslinjen kan du filtrere på hva du vil bli vist ved å klikke på < som vist under. Registreringer
bakover i tid ligger kronologisk. Det som ligger frem i tid med rød skrift er maø/aktiviteter med
frister. klikk på ønsket link, og du kommer direkte til ønsket informasjon.

Slike hendelser kan være kommentarer, nye mål, frister på aktiviteter, nye dokumenter ol. Den
stiplete linjen viser når du sist var logget inn og du har en tilsvarende stiplet linje for dagens
dato. Hendelser frem i tid vil ligge over “i dag” linjen.
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Over tidslinjen kan du velge å filtrere på en, eller flere hendelsestyper i nedtrekksmenyen.

For å begrense størrelsen på tidslinjen fremover i tid viser vi kun hendelser de neste 6
måneder.Det vil også vises maksimum 6 fremtidige av en repeterende kalenderhendelse.

5. Livsområdekartlegging

Du åpner aktuelt livsområde ved å klikke på det. For å registrere på livsområder, klikk på
blyanten ute til høyre, som vist på bilde over.

6. Liste med mål
I listen med mål ser du alle målene i planen. Over listen kan du velge om du hake av for om du
vil se avsluttede mål i listen sammen med de aktive målene.

6



Du kan flytte målene opp og ned i listen ved å klikke på ikonet til venstre fra målet og trekk
målet opp eller ned i listen. Denne rettigheten har kun koordinator eller stafettholder (BTI) i
planen eller loggen (BTI).

Et nytt mål vil ha en grønn vertikal stripe til venstre, mens et avsluttet mål vil få en grå vertikal
stripe.

Elementet viser navnet på målet, evt. frist på målet, hvor mange aktiviteter og kommentarer det
er på målet:

Dersom det er nye aktiviteter siden sist du var logget inn vil ikonene for aktiviteter og
kommentarer ha en “ny” boble:

Livsområder knyttet til målet er vist som ikoner:

7



For å se målet og aktivitetene klikker du på elementet i listen.

7. Mål og aktiviteter

Åpne/lukke/slette
Øverst til høyre kan jeg i tillegg lukke/åpne målet, og slette mål:

Hvis du ikke ser disse ikoner, så har du ikke rettigheter til å lukke/åpne, eller slette. Ta kontakt
med din koordinator om du vil endre dette.

Bilder
Deretter følger et bilde (eller muligheten til å legge inn et bilde, klikk “Legg inn bilde..” knappen)

For å endre/ erstatte / slette bildet, klikk på ikonet med tre prikker:

Mål tittel / beskrivelse / frist

Disse er under bildet. For å redigere, klikk på blyant-ikonet: Hvis du ikke ser ikonet, er
det fordi du ikke har fått lov av koordinatoren til å redigere.

Du registrerer nytt mål, ved å klikke på “Nytt Mål”.
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Da får du opp følgende bilde:
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Her registrerer du inn i de aktuelle feltene. Som du ser vil du her også kunne legge inn frister og
koble til aktuelt livsområde. Klikk på Lagre når du er ferdig med å registrere.

Du kan endre på rekkefølgen i liste mål ved å holde musepeker nede på ikonet som vises i bilde
under, og dra opp/ned.
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Kommentar

For å lese, skrive, og redigere kommentar på målet, klikk på:
Du kan lese eksisterende kommentar eller legge til nye kommentar. Du kan redigere / slette din
egen kommentar ved å klikke å blyant / søppelbøtte ikonene under:

Du kan ikke slette / redigere andre sine kommentar.
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Knytte målet til livsområder
Målet kan være knyttet til ett eller flere livsområder. Klikk her for å se områdene:

Livsområder tilknyttet målet har en blå ikon:

Klikk på et livsområde for å lese beskrivelsen. For å koble området til/fra målet, klikke på
bryteren nederst til høyre:
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Aktiviteter (tiltak)

Aktivitetene ligger listet under livsområder.
Du kan legge til en ny aktivitet ved å klikke på “Ny aktivitet” knappen over listen med aktiviteter.
Nye aktiviteter får en grønn vertikal stripe til venstre, men avsluttede aktiviteter får en grå
vertikal stripe.
I listen vises hver aktivitet med navn, ansvarlig og tidsfrist. I tillegg ser du hvor mange
kommentarer hver aktivitet har fått.
For å se mer informasjon om aktiviteten ekspanderer du elementet ved å klikke på det:

(for å gå tilbake til mindre visning klikker du på pilen ved siden av tittelen på aktiviteten)

Aktiviteter har bilder, disse fungerer på samme måte som på mål, se over.

Deretter ser du når aktiviteten skal utføres, hvem som er ansvarlig(e) for aktiviteten og hvilken
status den har (dersom dette er lagt inn)

Aktivitetens tittel / hyppighet/ beskrivelse / frist /ansvarlige og status kan redigeres ved å klikke

på blyant-ikonet:

Hvis du ikke ser ikonet, er det fordi du ikke har fått lov av koordinatoren til å redigere.

Du registrerer ny aktivitet ved å klikke på “Ny Aktivitet”
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Og du får opp følgende bilde, hvor du registrerer inn aktiviteten, tidsfrist, ansvarlig, status etc.
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8. Meldinger
På siden hvor du har alle meldingene dine kan du starte en melding med den lille nedtrekkspilen
oppe til høyre, og du får opp kategorier. Der velger du direkte hvilken type melding du vil skrive
(notat, referat, møteinnkalling, forespørsel eller en enkel melding uten en definert kategori)

Du får da opp følgende bilde:
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Under “Ny melding” knappen kan du velge om du vil se meldingslisten i innboksen, utkast eller
sendte meldinger.Meldingene i listen vises med avsender, emne dato og eventuelt kategori. Nye
meldinger i innboksen får en grønn vertikal stripe til venstre på elementet.

Klikker du på en melding ser du informasjon om hvem som har sendt den, hvem den er sendt til,
emnet og du kan lese meldingsteksten. Øverst kan du klikke deg tilbake til meldingslisten
Skriften på meldingsmottagerne indikerer hvem som har lest den (med normal skrift) og hvem
som fremdeles ikke har lest den (med fet skrift) Du kan også klikke på melding mottagerne og få
opp en liste sortert på hvem som har lest, og ikke lest meldingen.
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Skal du sende en ny melding klikker du på “Ny melding” knappen og velger kategori. Du velger
mottager i listen over plan deltagere, skriver inn et emne og en melding tekst. Meldingsteksten
har enkle formaterings muligheter med flere standard overskrifter, fet og kursiv skrift, punktliste
og nummerert liste. Du har muligheten til å lagre meldingen din som et ukast (du finner tilbake til
den i listen under utkast) eller du kan sende den.
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Mottaker av melding vil i meldingen se en lenke. Klikker mottaker på denne, går du automatisk
direkte til den aktuelle informasjonen. Dette en ny funksjonalitet.

9. Dokumenter
Over listen med dokumenter kan du last opp et nytt dokument og du kan sortere listen med
dokumenter på dato (nyeste øverst) eller alfabetisk etter filnavn.
For hvert dokument i listen ser du tittel og en liten beskrivelse dersom det ble lagt inn da
dokumentet ble lastet opp. Klikker du der får du opp en visning av dokumentet. Du kan bruke
pluss og minus tegnene for å justere visningen.
Til høyre på elementet i dokumentlisten kan du klikke for å få dokumentinformasjon. Der ser du
når informasjonen ble sist endret og av hvem. De ser når det ble lastet opp og av hvem. Du kan
endre tittelen og beskrivelsen på dokumentet. Du også velge å slette dokumentet. Hvis du ikke
kan redigere / slette, ta kontakt med din koordinator.
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10. Fagplaner

Skal du registrere aktuelle fagplaner som planeier også har (eks. IOP, pleieplan,
behandlingsplan etc), klikker du på elementet fagplaner som du finner i verktøylinjen.

Klikk på “Ny fagplan” og du registrerer i dette bildet:

● Tittel
● Ansvarlig
● Startdato, dersom det er ønskelig å legge inn.
● Beskrivelse. Her kan du evt. Skrive inn viktige elementer i fagplanen.

20



21



11. Varslinger

● Varslingene i Visma Flyt Samspill er globale, dvs at innstillingene du setter gjelder for
alle planene du er involvert i. Det innebærer at du enklere kan slå av varslingene dersom
du skal på ferie o.l. Dette er i motsetning til Visma Flyt Sampro hvor du må sette
innstillinger pr. plan, dersom du er planeier eller deltager eller planeier i flere planer.

● Varslingene i Samspill er uavhengig av varslinger du har i Sampro. Derfor anbefaler vi at
du avslutter varslingene i Sampro før du aktiverer dem i Samspill.

● Hendelser i både Sampro og Samspill kan føre til varslinger. Det har ingen betydning om
endringen i planen ble gjort i Samspill eller Sampro, alle planendringer kan føre til
varslinger. Hvis du har aktivert varslinger i Samspill vil du få en varsling der. Og
tilsvarende, dersom du har aktive varslinger i Sampro, får du et varsel derfra.

● Du aktiverer varslingen i nye Samspill slik:

Klikk på nedtrekkspilen oppe til høyre

Og klikk på varslinger
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Når du klikker på varslinger får du opp dette bilde hvor du legger inn hvordan/hvilke elementer
du vil bli varslet på.
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For at varsling skal fungere må du legge inn ditt mobilnummer og/eller e-postadresse. Dette gjør
du øverst i bilde, som vist over.
Dette gjør du en gang - når du begynner å bruke nye Visma Flyt Samspill.

Mottaker av melding vil i meldingen se en lenke. Klikker mottaker på denne, går du automatisk
direkte til den aktuelle informasjonen. Dette en ny funksjonalitet.
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Oversikt over varslinger i Visma Flyt Samspill:

Type varsel Tidspunkt for varsel

Nytt mål er lagt til i planen 30 min senere

Ny aktivitet er lagt til i planen 30 min senere

Nytt kommentar (på mål eller aktiviteter) Med en gang

Aktivitet endrer status til avsluttet Med en gang

Frist på mål 7 dager før fristen, kl.10

Frist på aktivitet 7 dager før fristen, kl.10

Plan samtykke går ut 7 dager før fristen, kl.10

Samtykke på en deltager går ut 7 dager før fristen, kl.10

Ny melding Med en gang

Ny melding av type “referat” Med en gang

Nytt dokument Med en gang

Kalenderhendelse 7 dager før startdato, kl.10

Ny deltager lagt til i planen Med en gang
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12. Plandeltakere

I elementet “Plandeltakere” finner du oversikt over plandeltakerne i den aktuelle planen du er
inne i. Her kan du også hake av for å se plandeltakere uten samykke (hvis deltakere hvor
tilgang til planen er utløpt). Planeier vil alltid ligge øverst i listen.
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13. Registrere ny plan (gjøres av koordinator)

Når du står i oversikten over planer du har tilgang til, vil du som koordinator/stafettholder ha
tilgang til “Registrer ny plan” oppe til høyre.

27



Du kommer over i følgende bildet hvor du velger aktuell plantype, legg gjerne inn et kortnavn på
planeier (eks.vis initialer). Dersom dere også etablerer standard planmal for aktuelle plan, mest
brukt innenfor Stafettlogg, IOP og IUP, kan du hente aktuell planmal fra nedtrekkslisten.

Klikk neste og du kommer over i bildet hvor du legger inn personnummer. D-nummer og DUF
nummer fungerer også. Fødselsdato kommer automatisk inn når du trykker tab tasten. For- og
mellomnavn og etternavn
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Klikk neste, og du får opp bilde hvor du haker av om planeier skal logge inn i egen plan, eller
ikke.
Hvis Ja, klikk på felt for det, og legg inn e-postadressen til planeier. Om ikke planeier skal logge
inn i egen plan (f.eks barn), hak av for Nei.
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Klikk neste og du får opp bilde hvor det fremgår oversikt over det du har registrert. Du bekrefter
ved å klikke på “Lagre.
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Planeier vil nå motta en e-post hvor hen inviteres til å delta i egen plan. Innholdet i e-posten ser
slik ut:

Invitasjon til plan i Visma Flyt Samspill

Hallo Ola Nordmann,

Du har blitt lagt til i en IP plan med rollen planeier av koordinatoren Terje Sagenes.

Har du tidligere logget inn i Samspill eller Sampro har du allerede en tilgang (brukernavn). Da
klikker du på “Koble til eksisterende konto” under.

Dersom det er første gang du logger inn i Samspill eller Sampro, klikk på “Opprett ny konto”
under.

Til ansatte i kommunen/fylke: Ved behov for å ha flere brukerkontoer (brukernavn) for å skille
privat og tjenestelig tilgang, klikk på “Opprett ny konto”.
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Den invitasjonen er gyldig til 23.12.2021.

Opprette ny konto Koble til en eksisterende konto

Visma Flyt Samspill er en tverrfaglig samhandlingsløsning for kommunene i Norge. Dersom du
trenger mer informasjon om denne e-posten kan du kontakte planens koordinator.

Koordinator: Terje Sagenes

Planeieren vil få instruksjon hvordan hen går videre når hen klikker på et av valgene over. Når
det gjelder planeier, vil det for de i de aller fleste tilfeller innebære at de oppretter ny konto.
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14. Registrere ny plandeltaker (gjøres av koordinator)

Når du skal registrere deltaker i planen, gå til “plandeltakere” som du finner bak de 3 prikkene i
menylinjen.

Du er nå over i bildet hvor du legger til deltaker. Klikk på “legg til deltaker” oppe til høyre
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Etter å ha registrert i aktuelle felter klikker nu på¨neste, og du får opp bilde hvor du haker av for
om deltakeren skal logge inn i planen eller ikke, Ved Ja, får du opp hvor det ligger alternative
tidsestimater for planen. Foreslår automatisk 5 år. (Her blir det antakelig ny funksjonalitet når
elektronisk godkjenning av samykke implementeres i løsningen). Du legger så inn
e-postadressen til deltakeren, og klikk neste.

Du ser nå en oversikt over din registrering, og du bekrefter ved å klikke på Lagre.

34



35



Deltakeren mottar nå en e-post med invitasjon til å delta i planen. Den ser slik ut:

Invitasjon til plan i Visma Flyt Samspill

Hallo Kari Nordnann,

Du har blitt lagt til i en IP plan med rollen foresatt/pårørende av koordinatoren Terje Sagenes.

Har du tidligere logget inn i Samspill eller Sampro har du allerede en tilgang (brukernavn). Da
klikker du på “Koble til eksisterende konto” under.

Dersom det er første gang du logger inn i Samspill eller Sampro, klikk på “Opprett ny konto”
under.

Til ansatte i kommunen/fylke: Ved behov for å ha flere brukerkontoer (brukernavn) for å
skille privat og tjenestelig tilgang, klikk på “Opprett ny konto”.

Den invitasjonen er gyldig til 23.12.2021.
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Opprette ny konto Koble til en eksisterende konto

Visma Flyt Samspill er en tverrfaglig samhandlingsløsning for kommunene i Norge. Dersom
du trenger mer informasjon om denne e-posten kan du kontakte planens koordinator.

Koordinator: Terje Sagenes

Inne i deltakeroversikten ser du at den nye deltakeren er registrert.
Når vi får på plass det nye elektroniske samtykke, vil vedkommende ikke kunne logge inn før
samtykke er godkjent.
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15. Arbeidsflyt for planeier / plandeltakere når de mottar
planinvitasjon

Når du som koordinator legger til en ny deltaker i planen, vil du i den arbeidsflyten sende en
invitasjon til vedkommende på e-post.
Samme arbeidsflyt benyttes når ny plan etableres, og planeier mottar plan invitasjon.
Dette gjelder når planeier/plandeltaker skal logge inn i planen. Det haker du av for i veiviseren
for å etablere plan, samt legge til deltakere.

Invitasjon til plan i Visma Flyt Samspill

Hallo Morten Lossius,

Du har blitt lagt til i en IP plan med rollen foresatt/pårørende av koordinatoren Terje Sagenes.

Har du tidligere logget inn i Samspill eller Sampro har du allerede en tilgang (brukernavn). Da
klikker du på “Koble til eksisterende konto” under.

Dersom det er første gang du logger inn i Samspill eller Sampro, klikk på “Opprett ny konto”
under.

Til ansatte i kommunen/fylke: Ved behov for å ha flere brukerkontoer (brukernavn) for å
skille privat og tjenestelig tilgang, klikk på “Opprett ny konto”.

Den invitasjonen er gyldig til 23.12.2021.

Opprette ny konto Koble til en eksisterende konto

Visma Flyt Samspill er en tverrfaglig samhandlingsløsning for kommunene i Norge. Dersom
du trenger mer informasjon om denne e-posten kan du kontakte planens koordinator.

Koordinator: Terje Sagenes

Inne i deltakeroversikten ser du at den nye deltakeren er registrert.
Når vi får på plass det nye elektroniske samtykke, vil vedkommende ikke kunne logge inn før
samtykke er godkjent.
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Ny bruker, har klikket på “opprett ny konto”. Følgende bilde kommer da frem og du klikker på “lag

ny konto”
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Du får nå opp dette bilde, hvor du følger instruksen.

De vil nå få en ny e-post hvor det fremgår at brukerkonto er opprettet, og hva som er

brukernavnet, som vil være e-postadressen.
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Bruker som har brukerkonto fra før, klikker på “koble til eksisterende konto” og får opp dette

bilde. Klikk på “koble til eksisterende konto”.
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I bilde under legger du inn engangskoden du mottar på mail, og klikk på “koble denne planen

sammen med min konto”

Og du kommer nå rett inn i planen i Samspill.
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16. Planadministrasjon

Som koordinator eller stafettholder (Stafettlogg) har du automatisk tilgang til
“Planadministrasjon”.

Her kan du legge inn kortnavn i ettertid, dersom du utelot å registrere det i forbindelse med
etablering av planen eller loggen. Klikk på “blyanten” og du får opp redigeringsbilde. Husk å
lagre.

Når det ikke lenger er behov for planen, kan du sette inn slutt dato. Klikk på “blyanten” og du
får opp redigeringsbilde. Husk å lagre.

Du gjør deretter planen inaktiv ved å klikke på bryteren oppe til høyre i bilde.
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17. Digitalt samtykke

Planeier eller foresatt kan samtykke digitalt i løsningen. I menyen ligger elementet
“Plansamtykke”. Det er koordinator/stafettholder (BTI) som tilordner samtykke.Planeier evt.
Foresatt som skal samtykke må først ha koblet seg til planen etter at de fikk tilsendt
planinvitasjon på e-post.

Du klikker på “opprett nytt samtykke”, og du får opp dette  bilde: Her henter du inn den som
skal signere, henter opp aktuell mal og tittel vil automatisk bli lagt inn.
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Du ser også nå malen nede i bilde. Nederst i malen skriver du inn i fritekst navn og rolle på
de du forslår skal ha tilgang til planen (ansvarsgruppa). Klikk deretter på neste nede til
høyre.

Du får nå opp følgende bilde, hvor du klikker på “Send til signering” nede til høyre.
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Under elementet “plansamtykke i menylinjen, ligger nå informasjon om at samtykke venter
på signatur.
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Mottaker vil få en melding med link. Denne linken fører de til planoverikten hvor det ligger ny
link med tekst “Nytt samtykke er klart for signering”. Mottaker klikker på denne og vår opp
samtykke for signering.

Når hen klikker på linken i bilde over, vil følgende bilde komme opp hvor de kan klikke på
signer samtykke nede til venstre. De får opp et vindu hvor de kan avbryte. Om ikke klikk på
signer.
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Koordinator vil nå motta en melding med link som fører hen til elementet “plansamtykket”.
Og nå har samtykket flyttet seg til “aktivt samtykke”.

Nå er det klart for at koordinator kan registrere inn i planen de deltakerne som omfattes av
samtykke. De vil gjennom den prosessen få tilsendt planinvitasjon. Se veiledning om det
tidligere i denne brukerveiledningen.

Når ny deltaker kommer til senere, skal nytt samtykke  på plass. Koordinator starter med
samme prosedyre, opprett nytt samtykke. Hen vil da få automatisk opp kopi av det aktive
samtykke, slik at ny deltaker(e) kan tilføyes nederst i malen sammen med de øvrige. Så
sendes som beskrevet over.

Når det nye samtykket er signert, vil det inne på samtykket fremgå det nye under aktivt
samtykket. Det forrige ligger under utløpte samtykker, med info om at det er erstattet av et
nytt med dato.
Det kan kun være ett aktivt samtykke om gangen.
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