
Det du skriver i kommentarfeltet vil 

være synlig for de andre plan-

deltakerne.  

Det vil vises på kommentaren hvem 

som har skrevet den, og på hvilket 

tidspunkt. 

Skifte passord 

Du kan bytte ditt eget passord i SamPro ved å klikke på arkfanen Deltakere. 
Finn deg selv i listen over deltakere, og klikk på valget detaljer som er til høyre i 
rammen rundt navnet. 
Du kan da endre personopplysninger om deg selv, som telefonnummer, adres-
se osv. For å endre passord klikker du på valget rediger brukerkonto. 

Hjelp og brukerstøtte 

Ønsker du mer informasjon om hvordan SamPro fungerer kan du bruke hjelpefilen som 
alltid er tilgjengelig inne I programmet. Klikk menyvalget hjelp, og finn det teamet du 
trenger mer informasjon om. 
 
På SamPro sin innloggingsside ligger et e-læringsprogram du kan åpne for å lære mer. 
Hvis du har spørsmål eller får problemer med bruken av programmet, skal du i første 

omgang kontakte plankoordinator. Vedkommende vil så henvise deg videre til lokal 

brukerstøtteperson, eller til Visma sin supportavdeling. 

Lykke til med bruken av SamPro! 

Enkel brukerveiledning 

 

Gå til nettsiden www.individplan.no og skriv inn brukernavn og passord 

Visma Samhandling SamPro 

Du får da tilsendt en engangskode, enten på 

SMS eller epost. Skriv denne inn i feltet, klikk 

Logg på. 

Klikk Hent alle for å finne de planene du har tilgang til å se. 

Klikk på planeier sitt navn for å åpne planen. Du får ikke se 

andre planer enn de du er tilknyttet.  

Pålogging 

http://www.individplan.no


 

 

 

 

Startsiden i planen viser en 

del informasjon om planei-

er, liste over meldinger du 

har mottatt og kalenderhen-

delser. Alt innholdet i pla-

nen finner du på arkfanene 

hjem/Mål og aktiviteter/

Kartlegging/Deltakere.  

Hver arkfane inneholder 

ulike menyvalg du kan klikke 

på for å finne interessant 

informasjon. 

Meldinger 

Meldinger du ikke har lest står med uthevet skrift. Klikk linken gå til meldinger for å 
åpne meldinger, og eventuelt svare eller skrive nye. Hvis du sender melding til andre 
kan du se om disse er lest på samme måte. Uthevet skrift på mottakernavnet betyr at 
meldingen ikke er lest. 

Startsiden 

Hvis du ønsker det kan du få beskjed på epost eller sms om at noen har sendt deg en 

melding via SamPro. Du må så logge deg inn i SamPro for å lese selve meldingsteksten. 

 

 
 

Alle meldinger du har mottatt står i listen. Du 

kan svare på melding ved å bruke knappene 

nederst til høyre i bildet.  

Mål og aktiviteter 

Alle mål og aktiviteter i planen kan leses på arkfanen med samme navn.  

Du kan selv legge til kommentarer, eller statusoppda-
tering på både mål og forskjellige aktiviteter. Avtal 
med koordinator hvordan rutinene for dette skal 
være. 


