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CX Stafettloggen  
Grunnleggende tasteveiledning 
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• Logg inn i CX Stafettloggen 

• Du kommer inn på Min side 

• Velg knappen for Nytt stafettbarn 

 

Nytt stafettbarn 
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• De fleste felter er obligatoriske – unntatt epost og opplasting av bilde 

• OBS – svært viktig at fødselsnummer er registrert riktig! 

Registrer barnets detaljer 
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• Huk av for det nivået du vurderer at bekymringen rundt barnet 

befinner seg på 

• Du vil senere kunne endre nivået inne i barnets logg 

Vurdering av nivå 
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• Fyll inn foresattes informasjon 

• Dersom du ønsker at flere enn èn foresatt skal kunne logge seg inn – velg Legg til 

foresatt 

• Trykk Lagre dersom du ønsker å mellomlagre (hvis du ikke er helt ferdig med 

registreringen) 

• Trykk Lagre og åpne logg dersom du ønsker å gå videre i prosessen inne på 

barnets logg. 

Registrer foresatte 



6 

CX Stafettloggen  

Hei Inger Glad  

Du har blitt opprettet som bruker av CX Stafettloggen. Brukere av CX 

Stafettloggen er foreldre og foresatte til barn og unge, samt fagpersoner i 

kommunen som har ansvar for oppfølging av barn og unges oppvekst og 

utvikling.  

 

CX Stafettloggen er et digitalt verktøy for å sikre god samhandling i 

kommunen. CX Stafettloggen skal brukes i oppfølgingen av barn og unge 

som har behov for ulike støttetiltak. 

 

For mer informasjon om CX Stafettloggen – gå til påloggingssiden. 

https://stafettloggen.conexus.no 

 

Her vil du finne en liten videopresentasjon med introduksjon til verktøyet. 

 

Du kan logge deg inn i CX Stafettloggen ved hjelp av: 

 BankID og fødselsnummer 

 BankID på Mobil 

 Commfides 

 Buypass 

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker 

identifisering på nett. 

 

Dersom du ikke allerede har BankID – ta kontakt med banken din – så vil de 

hjelpe deg med dette.  

Emne: StafettLoggen 

 

https://stafettloggen.conexus.no/
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• Du har nå kommet inn på barnets logg – og er klar til å opprette 

oppmerksomhet og tiltak 

• Velg Legg til oppmerksomhet 

 

Opprett oppmerksomhet 
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Fyll inn: 

oppmerksomhet, mål, hvem er informert, tiltak, frister, 

ansvarlig 
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• Når du har opprettet oppmerksomheten og det første tiltaket, og 

trykket Legg til er det klart for å registrere flere tiltak. 

• Dette gjør du ved å trykke Nytt tiltak 

 

 

Flere tiltak enn ett? 
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• Dette tiltaket knyttes til allerede registrerte oppmerksomhet 

Nytt tiltak 
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• Du står inne på barnets logg 

• Trykk på knappen  for Nytt møte 

 

 

Innkalle til  møte 
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• Fyll inn innkallingen 

• Velg hvilken oppmerksomhet møtet gjelder 

• Huk av hvem som er invitert – og legg inn tid og sted 

• Når du trykker Send invitasjon blir det sendt en mail til de foresatte 

som er registrert i loggen, og som er invitert. 

Nytt møte 
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CX Stafettloggen  

Hei Inger Glad 

Du er kalt inn til et møte den 22.04.2016 11:00 til  12:00 (telefon, , )  

 

Logg deg inn i Stafettloggen for å gjøre deg kjent med møtets tema. Dersom du er 

foresatt finner du informasjon om møtet i barnets logg. Er du aktør i det profesjonelle 

nettverket finner du informasjon om møtet i oversikten om tverrfaglige møter på «Min 

side»  

Lenke: https://stafettloggen.conexus.no  

Med vennlig hilsen 

Inger Lise Bratteteig  

 

 

https://stafettloggen.conexus.no/
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• Du står inne på barnets logg, og velger hvilket tiltak som skal 

evalueres 

• Velg knappen for Evaluere 

Evaluere tiltak 
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• Huk av for den evalueringsteksten som stemmer best 

• Obs – når du har trykket lagre – vil du ikke kunne evaluere dette tiltaket på nytt. 
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• Når det er avholdt et møte, registrerer du det i loggen 

 

 

Registrere avholdt møte 
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• Her registrerer du møtets status og oppmøte 

 

Registrer møte 
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• Ved behov for å endre barnets eller de foresattes detaljer 

• Ved behov for å endre bekymringsnivå på barnet 

• Velg Vis/Endre 

Endre barnets/foresattes detaljer 
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Trykk her slik at du kan redigere informasjon om barn og 

foresatte 


