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Bliksund Tiltaksbok Veiledning 

Bliksund er en plattform med flere moduler, bla en digital prosedyrebok, herunder kalt tiltaksbok. 

Denne er tilgjengelig via nettleser og som app, der og innholdet er tilgjengelig offline. Dette gjør 

Bliksund app til et oppslagsverktøy til bruk ute i felt. Merk at god kommunikasjon med pasient og 

andre involverte er viktig for å tydeliggjøre hvorfor du benytter telefonen i en pasienthåndtering.  

Den er enkel å oppdatere med sin digitale løsning, og har egen nyhetsmodul som kan benyttes for å 

sende ut relevant informasjon ved behov.  

Bliksund er under utarbeidelse og stadig revidering pr dd for å lage et best mulig verktøy til bruk ute i 

tjenesten på båt, bil, LA og AMK. Bliksund er et samarbeidsprosjekt med flere helseforetak i Norge 

der standardisering og kvalitetssikring av prehospitale prosedyrer er målet.  

Pr dd består Bliksund prosedyremoduler av «Tiltaksbok AMK», «Tiltaksbok Ambulanse» (medisinske 

prosedyrer) «Tiltaksbok LA» og «Tiltaksbok Overordnet» (ikke-medisinske prosedyrer)  

Personellet er gitt tilgang til de modulene som er gjeldende for tjenesten vedkommende er tilsatt i.  

 

Bliksund App 

En gratis app som lastes ned fra Google Play eller Apple der 

innlogging gir offline tilgang til den digitale tiltaksboken Bliksund.  

Vil gjøre oppmerksom på at det pr idag eksisterer 2 apper, der den 

ene er første utgaven som nå skal fases ut.  

Denne vil ikke lengre bli oppdatert. 

 

Det er derfor viktig at denne informasjonen blir delt blant kollegaer om å slette gammel versjon og 

laste ned den nyeste om så ikke er gjort enda.  

1.Versjon som nå skal fjernes er da «Bliksund» (se bilde til høyre) 

2. Ny og gjeldende versjon er «Bliksund App» (se bilde til venstre)  

Husk å aktivere for å motta push-varsler for å motta nyheter via appen.  

I appen er det kun tiltakskortene (prosedyrene) og tilhørende grunnlagsinformasjon og vedlegg som 

er tilgjengelig. For ytterligere lesetilgang og behov for utskrift gjøres dette enklest på pc og innlogging 

i «bliksundweb.no» 

 

Innlogging i Bliksund via bliksundweb.no 

Her er flere muligheter for å lese logg og skrive ut utskriftsvennlige versjoner av tiltakskort og evt 

vedlegg som ligger ved.  
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Prosedyrene i tiltaksboken i Bliksund er delt (som i appen) inn i kapitler, med emnerelaterte 

tiltakskort liggende under hver. Et «tiltakskort» i Bliksund beskriver prosedyren, med tilhørende fane 

«Grunnlagsinformasjon».  

Disse kan skrives ut i PDF-vennlig format med hurtigtast «PDF» som står bak hvert kapittel og hvert 

tiltakskort. Merk at vedlegg vil ikke bli skrevet ut herfra, her må vedlegget trykkes på og skrives ut fra 

hver enkelt plassering.  

 

Merk: Skjermdump er gjort fra administrator side, noen funksjoner er ikke tilgjengelig for alle. 

Eksempel Tiltaksbok LA: 

 

 

Ved å trykke på kapitlet, eks her «Medikamenter» kommer da disse opp med tilhørende 

prosedyrer.  
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Velg for eksempel «adrenalin til barn», da kommer tiltakskortet med prosedyren: 

Merk: Dette er et eksempel, prosedyren som her vises er forbeholdt LA. 

 

 

Her er da lagt inn dosering for nettopp dette medikamentet.  
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Inndeling 

Ansatte har lese-tilgang til Bliksund, da det skal være kun dedikerte personell som har 

administrering og redigeringsmuligheter.  

Her er litt bakgrunnsinformasjon for en forståelse av oppsettet: 

 

Alle tiltakskortene har faner: 

 

Her ses tiltakskort, grunnlagsinformasjon, informasjon om kortet, vedlegg, logg og lenker i kortet 

 

 

 

Tiltakskort: Selve prosedyren, eksempel:  

 

 

 

Grunnlagsinformasjon: Ytterligere informasjon tilknyttet prosedyren omtalt i tiltakskortet kan legges 

inn. Her legges og gjerne kildehenvisninger, forfatter av prosedyren og revideringsdato.  
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Eksempel: 

 

 

Informasjon om kortet: Tittel, Kilde, Kapittel, Nøkkelord, hvilket søkeord kortet er knyttet til; mer av 

interesse for de som jobber med Bliksund. 

 

 

Vedlegg: Her legges sjekklister som nedlast/utskriftvennlig fil som da enkelt kan leses (både fra PC og 

i appen) samt skrives ut. Retningslinjer i sin helhet som prosedyren er basert på kan også være 

publisert her. 

 

 

Logg: Når det er redigert eller gjort endringer skal dette være loggført her. Ved for eksempel 

oppdatering av en prosedyre skal hva som er nytt noteres i korte trekk her slik at alle kan se hva 

oppdateringen gjelder. Viktig at de som jobber med Bliksund gjør den noteringen slik at alle kan se 

hva som er endret. Eksempel: 
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Lenker i kortet: Eventuelle hyperlenker som er knyttet til kortet, som da er en mulighet. Eksempel:  

 

 

Navigering i Bliksund 

I appen og på web versjonen er det en søke knapp øverst når man står i hovedbildet og ser alle 

kapitlene. Her kan søkeord legges inn, og resultatet vil vise alle kapitler med tilhørende tiltakskort 

som gir resultat på inntastet søkeord.  

 

 

Bliksund har egen support, se «HJELP» der forklaring og beskrivelser for oppsett er delt inn i 

modulene: 

 

 

 

Varsel om oppdatering/endring i tiltakskortet 

Det vil komme opp gul prikk foran kapitlene og de involverte tiltakskort om det har vært gjort 

redigeringer i tiltakskortet, se illustrert her på kortet for «kapnometri» og «sekundærundersøkelse 

medisinsk pasient»  

 

Endringer vil da være bemerket i tiltakskortets logg. Varsel om endring vil vise seg i app-en, og hva 

som er endret vises i logg. 
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Bliksund App visning 

I appen vil visningen se noe annerledes ut, men funksjonene er like. 

Merk her forstørrelsesglasset øverst 

til høyre: søkefunksjon hvis en vil 

søke opp konkrete tiltakskort.  

Inne på tiltakskortet er symbolet 

øverst til høyre nå erstattet med en 

«i» som nå gir tilgang til 

grunnlagsinformasjonen til kortet.  

Binders symbolet viser vei til 

eventuelle vedlegg som måtte 

tilhøre tiltakskortet. 

De tre prikkene helt til høyre gir 

adgang til loggen. Når det kommer 

opp varsel at det er foretatt 

endringer i tiltakskortet skal disse 

være notert her.  

 

Merk:  

Det vil ikke bli foretatt endringer i 

prosedyrer som har konsekvenser 

for pasientbehandlingen uten at 

dette vil bli annonsert i 

nyhetsmodulen.  

Dette for å sikre informasjonsflyten.  

Ved revidering av kortene relatert til 

strukturelle endringer blir vil det 

ikke bli annonsert i nyhetsmodulen, 

da dette ikke har konsekvenser for 

pasientbehandlingen.  
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Tiltaksbok Overordnet 

I tillegg til «Tiltaksbok Ambulanse» har bil og båttjenesten en tilleggsmodul som heter «Tiltaksbok 

overordnet». Her ligger pr dd ikke-medisinske prosedyrer. Eksempel: 

 

 

Dog forekommer det for bil og båttjenesten at enkelte prosedyrer som er i mer daglig bruk ligger på 

«Tiltaksbok ambulanse» selv om pr kategori skulle vært lagt i tiltaksbok overordnet.  

Det er sett på muligheten for å migrere medisinsk tiltaksbok og tiltaksbok overordnet til en samlet 

tiltaksbok i fremtiden.  

Nyhetsmodulen 

Bliksund har en egen nyhetsmodul, der informasjon kan sendes ut via modulen slik at den kommer 

frem i Bliksund app til alle brukere som er inkludert i utsendelsen. Krever at push-varsel er aktivert. 

Dette er en enkel måte å få gitt ut informasjon på, ikke minst ved oppdateringer av prosedyrer eller 

annen info vedrørende Bliksund. 

 



 Forfatter: Margaret Helen Langø  
 Rev dato: 20.05.2021 

 

 

Nye prosedyrer – alltid nyhetsvarsel 

Ved endring vil det som tidligere nevnt komme opp en gul prikk ved involvert tiltakskort og kapittel, 

og hva endringen består i vil være dokumentert i loggen. Samtidig vil disse endringene av prosedyrer 

som omhandler pasienthåndtering alltid bli meldt som nyhet i Bliksund for å sikre at informasjonen 

er varslet alle brukere. Bliksund har leselogg for alle nyheter som blir publisert.  

 

Tilgang ny bruker i Bliksund 

Ved nyansatte og vikarer vil det være behov for tilgang til Bliksund, og disse kan meldes via 

nærmeste leder pr epost til Margaret.helen.lango@finnmarkssykehuset.no 

Herunder ses den informasjonen som er nødvendig for å få laget tilgang til Bliksund: 

 

Det anbefales å benytte privat epost for enkel administrering utenom intranett, for eksempel ved 

«glemt passord» som da vil sendes til oppgitt epost.  
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