
 

Miniveileder for DIPS Samspill - Stafettlogg   
 

Stafettlogg 

Stafettloggen er en elektronisk samtykkebasert plan som bygger på modellen for Bedre Tverrfaglig 

Innsats (BTI). Formålet med planen er å knytte en innbygger sammen med deltakere fra kommunen og 

andre for samhandling på en lett tilgjengelig plattform. 

Stafettloggen opprettes og gjøres tilgjengelig for deltakerne etter samtykke fra den den angår.  

Pålogging 

Når man har fått tildelt et brukernavn og passord kan man logge seg inn på to måter. 

  

1. ID -Porten.  

Pålogging ved elektronisk ID 

2. Brukernavn og eget passord.  

Engangskode på SMS 

Registrere nye deltakere 

Det er stafettholder som legger til ny deltaker og gir brukernavn og passord. 

Godkjenne og gi tilgang til nye deltakere 

Etter at deltaker er lagt til må den godkjennes for å få tilgang til stafettloggen.  
 
Hovedpersonen, foresatt/verge eller stafettholderen godkjenner nye deltakere. 
For å kunne godkjenne nye deltakere inn i planen, trykk på haken helt til høyre i bildet: 
 

 
 
 
 
 



 
Trykk bekreft i det nye bildet som dukker opp. 

 

Den nye deltakeren har nå tilgang til stafettloggen. 

Passivisering av deltakere 

Kun stafettholder kan passivisere deltakere i stafettloggen. 

Når en deltaker blir passivisert i deltakerlisten, mister den tilgang til stafettloggen. En person kan også 

passiviseres på overordnet nivå, og får da ikke til å logge seg på systemet.  

 

Opprette planelementer 

Stafettholder og deltakere med planrolle ‘Andre’ kan opprette planelementer. 

Overordnet planelement (bekymring/oppmerksomhet) 

Trykk på pluss nede i høyre hjørne for å opprette overordnet planelement 

(oppmerksomhet/bekymring) 

  

 

 



 
Mål/tiltak/evaluering 

Opprettes ved å trykke på «legg til» nederst til høyre i planelementer 

 

 

Kommentere elementer 

Man kan kommentere planelementene oppmerksomhet og mål. 

Alle deltakere i planen har mulighet til å kommentere de planelementene de har tilgang til. 

Trykk på «Kommentar» ikonet (markert i bildet under) for å skrive en kommentar eller for å se 

tidligere kommentarer.  

Du kan alltid slette dine egne kommentarer. Stafettholder kan slette andres kommentarer. 

 

 

 



 
Internmelding 

Det er mulig å sende internmelding til deltakere i planen. Mottaker av meldingen vil få et varsel på 

epost og/eller SMS. 

Trykk på meldinger, trykk på ny og deretter huk av på den/de deltakerne du ønsker å sende melding 

til. 

   

 

Mobil versjon 

Dersom du vil koble deg mot DIPS Samspill via mobiltelefon og/eller et nettbrett, bruk den innebygde 

nettleseren for å koble deg opp. Hold mobilen vannrett/liggende for dersom du har problemer med å 

se all info i skjermbildet.  

 


