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Årsmelding 2009 

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling gir med dette en beskrivelse 
av året 2009 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og andre interesserte. 
En grundigere presentasjon av Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehand-
ling med eksempler på undervisningsmateriell, flere bilder etc. finnes på vårt nettsted 
www.bestnet.no.  
         

 
 

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling ble opprettet som en videre-
føring av pilotprosjektet «Kvalitetssikring av traumebehandling i sykehus» i 2001. Stif-
telsen har sekretariat i Hammerfest, men drives som et samarbeid mellom ulike res-
surspersoner / miljø over hele landet. 
 
Stiftelsen skjedde formelt den 8. februar 2001. Søknad om godkjenning ble sendt Fyl-
kesmannen i Finnmark og Brønnøysund-registeret. Stiftelsen BEST: Bedre & syste-
matisk traumebehandling ble godkjent av Brønnøysund-registeret den 19. mars 2002. 
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Stiftelsens visjon og mål  
 

BEST skal arbeide for å øke den lokale mestringsevne og profesjo-
nalitet i traumebehandling ved systematisk å øve samarbeid, ledelse 
og kommunikasjon i tverrfaglige team.  
 
Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte.  
De skal kunne benyttes umiddelbart og ha overføringsverdi til andre 
fagområder. 
  
BEST skal være troverdig og idealistisk, og drives uten profitt. Gjen-
nom et åpent, grensesprengende og innovativt arbeid skal BEST 
medvirke til kontinuerlig kvalitetsforbedring innen traumebehandling. 
 
BEST skal søke samarbeidspartnere. Åpenhet og vilje til å dele me-
toder og resultat skal kjennetegne BEST. Oppnådde resultater skal 
formidles bredt.  

Stiftelsens styre 
 
Styrets leder  Guttorm Brattebø, seksjonsoverlege, Akuttmedisinsk sek-

sjon, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssyke-
hus, Bergen guttorm.brattebo@helse-bergen.no  

   
Styrets nestleder og Stiftelsens daglige leder: 

Torben Wisborg, professor og overlege, Akuttavdelingen, 
Hammerfest sykehus, Hammerfest 
torben.wisborg@helse-finnmark.no  

 
Styremedlem Åse Brinchmann-Hansen, fagsjef, Enhet for forskning og 

høyspesialisert medisin, Medisinsk fagavdeling, Legefore-
ningen, Oslo aase.brinchmann.hansen@legeforeningen.no    
 

Styremedlem Ulrika Eriksson, fagansvarlig høgskolelærer ved Høgsko-
len i Sør-Trøndelag, Videreutdanning i akuttsykepleie, 
Trondheim ulrika.eriksson@hist.no 

 
Styremedlem  Per Hjortdahl, professor i allmennmedisin, Universitetet i 

Oslo per.hjortdahl@medisin.uio.no  
 
Styremedlem  Nina Hesselberg, overlege, Akuttmedisinsk avdeling, 

UNN, Tromsø nina.hesselberg@unn.no  
 
Styremedlem  Øystein Kilander, traumekoordinator, anestesisykepleier, 

Sykehuset Sørlandet, Kristiansand oy-
stein.kilander@sshf.no 

  
Styremedlem  Torsten Eken, overlege, Anestesiavdelingen, Oslo Univer-

sitetssykehus, Oslo torsten.eken@medisin.uio.no  
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Aktiviteter i 2009 
 
BEST-kurs 
BEST holdt i 2009 ett oppfølgingskurs i Kongsvinger, Elverum, Kirkenes, to i Hammer-
fest og tre på Haukeland Universitetssykehus.  
5823 teammedlemmer har siden starten i 1997 blitt kurset og en rekke sykehus ar-
rangerer i tillegg lokale oppfølgingskurs med egne krefter. Som eksempel på egne, 
lokale kurs har sykehus i Helse Midt i 2009 holdt følgende kurs:  

• Volda:                            2 kurs i egen regi  
• Ålesund:                         2 kurs i egen regi  
• Molde:                           1 kurs i egen regi 
• Kristiansund:             1 kurs med instruktører fra St. Olav  
• Orkdal:                               2 kurs med instruktører fra St. Olav  
• St. Olav:                         6 øvelser hvorav 2 var inklusive teori 
• Namsos:   1 kurs i egen regi, og 1 kurs med instr. fra St. Olav 
• Levanger:                        2 øvelser (minus teori) i egen regi + 1 kurs med kun  

   teori med instruktører fra St. Olav 
 
Foruten å holde oppfølgningskurs ved de overnevnte sykehus, ble det holdt ett  
BEST I-kurs for Forsvaret på Sessvollmoen for sanitetspersonell som skulle tjeneste-
gjøre i Chad. 
 
Praktisk skadebegrensende kirurgi 
Som et nødvendig supplement til BEST-kursene har det fra 1999 vært arrangert 28 
kurs med til sammen 94 team i praktisk skadebegrensende kirurgi (damage control 
surgery).  
Kursene er treningskurs for kirurgiske team i skadebegrensende kirurgi, og både ki-
rurger, operasjonssykepleiere, anestesileger og anestesisykepleiere deltar i trening på 
anesteserte griser. Det er svært populære kurs og etterspørselen er stor. Til sammen 
deltok 10 sykehus i 2009. Kursene er underlagt strenge bestemmelser mht. dyrevern-
regler.   
 
BEST arrangerte i samarbeid med Botswanske helsemyndigheter for første gang kurs 
i skadebegrensende kirurgi i Gaborone, Botswana i november 2009 for team fra flere 
sykehus i Botswana. Treningen ble holdt på veterinærhøyskolen med lokale veterinæ-
rer som dyrevernansvarlige i samarbeid med Kari Schrøder Hansen og andre fra 
BEST.  
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Nettverksmøte 2009 
BEST har holdt årlige nettverksmøter omtrent fra starten. Hensikten med nettverksmø-
ter er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og opprettholde BEST-samarbeidet.  
Deltagende sykehus fra samme geografiske område planlegger blant annet felles tre-
ning og samarbeid.  
 
Nettverksmøtet var en tre-dagers samling av to representanter fra 28 av sykehusene i 
BEST-nettverket. Vi tilstreber deltagelse av en lege og en sykepleier fra hvert syke-
hus.  
 
Nettverksmøtet består av en faglig del 
med en eller flere inviterte forelesere 
og en del med erfaringsutveksling mel-
lom sykehusene. Hvert sykehus pre-
senterer seg selv, med vekt på ideer, 
løsninger og andre tiltak som kan være 
nyttige for de øvrige sykehus. I tillegg 
legger hvert sykehus frem en kasuistikk 
som har vært spesielt vanskelig eller som sykehuset mener de øvrige sykehusene kan 
lære av. Disse kasuistikkene blir diskutert i plenum. 
Målsettingen er å dele erfaringer som gjøres i et land med relativt få alvorlige skader, 
men likevel må tas hånd om på mange spredte og gjerne små sykehus. 
 
Årets inviterte hovedforelesere var Stine Gundrosen fra NTNU som har tatt master-
grad i helsefag i simulering som undervisningsmetode for teamtrening på intensiv.         
I tillegg var det forskjellige faglige innlegg. Fra Stavanger presenterte Mariann Strand-
våg sin studie av ”Profesjonsidentitet og profesjoners samhandling i traumeteam”, og 
Dag Olaf Torjesen, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Høyskolen i Agder, fore-
leste om ”Management og foretaksorganisering i norske sykehus fra tusenårsskiftet: 
Hva viser erfaringer og resultater?” Johannes Brattebø, kirurg/ortoped på Voss sjuke-
hus fortalte om traumebehandling under ekstreme forhold, erfaringer fra Gaza rundt 
årsskiftet 2008/2009.  
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Øvrige aktiviteter i 2009 
 
Kommune-BEST 
Tre leger fra primærhelsetjenesten i Finnmark har utviklet og gjennomført BEST kurs 
for lokale akuttmedisinske team i kommunehelsetjenesten siden 2004. Dette er orga-
nisert som eget prosjekt i samarbeid med Stiftelsen BEST. Det er pr. 31.12.09 holdt 
kurs i 75 kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Flere av disse kommunene har 
hatt ett eller flere oppfølgningskurs. Hvert kurs har gjennomsnittlig deltagelse på ti 
personer tilknyttet kommunehelsetjenesten. 
 
Barne-BEST 
Barnelege Ole Bjørn Kittang på Sørlandet Sykehuset Kristiansand har brukt BEST 
sine prinsipper for teamtrening i opplæring og vedlikehold av ferdigheter hos det team 
som på sykehuset tar imot barn i kritiske og livstruende medisinske tilstander.  
Hittil er fire sykehus kurset og noen av disse holder jevnlige kurs med lokale krefter. 
 
Student-BEST 
I 2007 ble det første BEST-kurset for studenter gjennomført. Kurset var arrangert av 
BEST i samarbeid med Universitetet i Oslo. Deltagerne var studenter fra medisiner-
studiet og videreutdanningen i anestesisykepleie. Fire kurs, derav to i 2009, er hittil 
arrangert direkte eller indirekte i samarbeid med BEST. Universitetet i Oslo har nå im-
plementert bruken av simulering som en fast del av studentopplæring i samarbeid 
med videreutdanningen for sykepleiere ved Høyskolen i Oslo. 
 
Medisin-BEST 
Utviklet på Sørlandet Sykehus, Kristiansand, for trening av team til mottak av den 
voksne medisinsk kritisk syke pasient. Teamene trener og jobber på samme måten 
som sykehusets traume- og pediatriske team. To sykehus har etablert et slikt team og 
flere andre planlegger samme type trening innen akutte medisinske tilstander.  
 
BEST i Botswana 
Sammen med Avdeling for internasjonalt samarbeid ved Haukeland Universitetssyke-
hus (http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/internasjonalt-
samarbeid/Sider/enhet.aspx) etablerte Stiftelsen BEST et nasjonalt Botswansk pro-

sjekt i 2007 som skulle gå over to år. 
Planen var å gjennomføre nasjonal 
opplæring på alle sykehus i Botswa-
na og et system for videre trening og 
vedlikehold. Prosjektet ble fullført i 
desember 2009 og alle 27 sykehus 
har fått opplæring i form av ett eller 
flere kurs etter samme prinsipper 
som BEST i Norge. 
Instruktørene har vært leger og sy-
kepleiere fra BEST-Norge. Ved av-
slutningen av prosjektet har omtrent 
1000 helsearbeidere blitt trent sam-
men med lokale instruktører.  

81 instruktører og 5 instruktørtrenere er utdannet gjennom syv instruktørkurs, og disse 
skal være med i den videre oppfølgingen av sykehusene. Opplæringen er dokumen-
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tert i en video som er tigjengelig ved henvendelse til Avdeling for Internasjonalt Sam-
arbeid på adressen ovenfor, og som vi planlegger å legge ut på hjemmesiden.  
 
BEST i Danmark 
Odense og Århus Universitetshospital hadde sine første BEST-kurs i 2003. 
Siden den gang har Århus etablert BEST i Region Midt-Jylland. De hadde sitt andre 
nettverksmøte i 2009 der Stiftelsen BEST var representert, og arrangerer jevnlige kurs 
i regionen. Kontaktpersonene i Odense og Århus inviteres til å delta på BEST Nett-
verksmøte som årlig arrangeres av BEST Stiftelsen.  
 
Instruktørkurs 
BEST arrangerte i 2007 kurs i bruk av simulering for tverrfaglig teamtrening – fasilita-
torkurs. Det var deltagere fra Norge, Danmark og Botswana.  

Hensikten med kurset var å trene le-
delse og instruksjon av en simulering 
hvor team deltar og hvor video brukes 
i forbindelse med tilbakemelding.  
Det var et meget vellykket kurs og 
etterspørsel fra BEST-sykehusene var 
stor. Kurset ble videre utviklet og for-
beredt i 2008 for videreføring i 2009. 
Det ble arrangert to kurs i 2009. 
 
 
 
 

Materiell 
 
Database- traumeregistreringsprogram  
BEST har utviklet en database for sykehusenes egen registrering. Målet er først å set-
te alle sykehus i stand til å registrere og analysere sine egne pasienter, dernest å gi 
sykehusene et verktøy til å sammenligne seg med andre sykehus i nettverket gjennom 
en internettbasert database. Programmet distribueres kostnadsfritt til alle interesserte 
sykehus.  
Over 20 sykehus bruker registreringsverktøyet, og flere ønsker å ta det i bruk. Det er 
også utviklet en statistikkmodul med ferdige spørringer. Den sentrale databasen er 
ennå ikke i drift. Registreringen skjer med respekt for det nasjonale register som er 
planlagt av Norsk Kirurgisk Forening og Norsk Anestesiologisk Forening.  
 
Observasjonsskjema og sjekklister  
Som et resultat av nettverksmøtene og samarbeidet mellom de deltagende sykehuse-
ne i nettverket, har BEST utviklet et observasjonsskjema til bruk ved mottak av trau-
mepasienter. Skjemaet fungerer også som en sjekkliste for de undersøkelser som bør 
gjennomføres, samt basis for traumeregistrering og kontinuerlig kvalitetskontroll.  
Observasjonsskjemaet ble revidert på nettverksmøtet i 2008, og brukes av nesten alle 
sykehusene i nettverket i tillegg til en avdeling i Forsvaret. Skjemaet blir også brukt til 
mottak av medisinsk kritisk syke barn. Observasjonsskjemaet er oversatt til engelsk 
og brukes under utenlandske prosjekter. 
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Sjekkliste 
Det er også utviklet en huskeliste i lommeformat på både norsk og engelsk for bruk av 
deltagere i traumeteam og det arbeides med å utvikle en huskeliste til mottak av me-
disinsk kritisk syke barn. 
 

 
Veggplansjer  
En plansje med oppsummering av behandlingsprinsipper og huskeliste for traumete-
amet er laget i format som passer på veggen i traumerom. Plansjen er oversatt til 
engelsk. 
 
Kasuistikker  
Alle sykehusene i nettverket oppfordres til videre lokal trening med bruk av sykehisto-
rier lånt fra kasuistikkbanken til BEST. Nettverket blir kontinuerlig oppfordret til å lage 
nye pasientkasuistikker til banken, samt evaluere lånte kasuistikker. 
 
Simuleringsveileder  
Et skjema for veiledning i simulering er tilgjengelig for nettverket i BEST. 
 
 
Presentasjoner & publikasjoner 
Under årets nettverksmøte i november 2009 ble 
BEST invitert til å presentere seg for Helseminis-
ter Anne-Grethe Strøm-Erichsen under hennes 
besøk til Helse Nord på Hammerfest sykehus.  
 
Helseministeren fikk en grundig innføring i Stiftel-
sens aktivitet og grunnlag.  
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I stedet for utdeling av skriftlig materiale fikk statsråden og hennes følge en minne-
brikke med diverse informasjon om BEST, som 
hun straks tok i bruk. 
 
 

 
 
 
 
BEST har vært presentert på internasjonale og nasjonale fagmøter i løpet av 
2009 på følgende steder:  
 
Stiftelsens komplette CV finnes på hjemmesiden www.bestnet.no her: 
http://www.bestnet.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=92&Itemid=83&lang=
no 
 
Presentasjoner 
 
K.M. Fagerstad. BEST gjennom 12 år. Region Midtjylland Traumeseminar, Århus, feb-
ruar 2009. 
 
Habiba S, Brattebø G, Wisborg T. Traumeorganiseringen ved norske sykehus. 8 års 
oppfølging. Helse Nords forskningskonferanse, Tromsø mars 2009. 
 
Habiba S, Brattebø G, Wisborg T. Nationwide improvement of trauma care in Norway 
by a simple intervention from clinicians to clinicians. International Forum on Quality 
and Safety in Health Care 2009, Berlin mars 2009. 
 
Hjortdahl M, Ringen AH, Næss ACB, Wisborg T. Leadership is the essential human 
factor in the trauma team – results of a qualitative study. Scandinavian Update 2009, 
Stavanger april 2009.  
 
Bakke HK, Gilbert M, Wisborg T. Rural high North: High rate of injury related death – 
when and where? Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medi-
cine, Odense juni 2009.  
 

Fotos: Ivar Greiner, Helse Finnmark 
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Hjortdahl M, Ringen AH, Næss ACB, Wisborg T. Leadership is the essential human 
factor in the trauma team – results of a qualitative study. Scandinavian Society of 
Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Odense juni 2009. 
 
Wisborg T, Habiba S, Brattebø G. Nationwide improvement of trauma care in Norway 
through twelve years of multiprofessional trauma team training. Scandinavian Society 
of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Odense juni 2009. 
 
Wisborg T, Brattebø G, Brinchmann-Hansen Å, Hansen KS. Treningsdukke eller stan-
dardisert pasient til traumeteamtrening: Betyr det noe for treningsutbyttet? Norsk 
Anestesiologisk Forenings høstmøte, Trondheim oktober 2009.  
 
 
Publikasjoner 
 
Hjortdahl M, Ringen AH, Naess AC, Wisborg T. Leadership is the essential non-
technical skill in the trauma team - results of a qualitative study. Scand J Trauma Re-
susc Emerg Med. 2009 Sep 26;17(1):48 
 
Wisborg T, Brattebø G, Brinchmann-Hansen A, Hansen KS. Mannequin or standar-
dized patient: participants' assessment of two training modalities in trauma team simu-
lation. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2009 Nov 25;17(1):59. 
 
Video 
BEST i Botswana ble dokumentert ved en video laget an profesjonell foto-
graf/journalist. Videoen er tilgjengelig gjennom Avdeling for Internasjonal helse på 
Haukeland Universitetssykehus http://www.helse-
bergen.no/omoss/avdelinger/internasjonalt-samarbeid/Sider/enhet.aspx  
 
 
Status ved utgangen av 2009 
Nettverket omfatter pr. 31.12.2009 til sammen 47 norske sykehus, 2 danske og 3 
svenske sykehus. De har alle hatt samme grunnopplæring i BEST. I tillegg har alle 
botswanske sykehus gjennomført trening.  
Til sammen har 5823 leger, sykepleiere og annet helsepersonell deltatt i kurs og øvel-
ser, hvor instruktører fra BEST sentralt har deltatt. I tillegg holder mange sykehus 
egne, lokale kurs. Med dette har 49 av landets sykehus som mottar alvorlig skadde 
pasienter hatt denne traumetrening, dvs. alle unntatt Ullevål Universitetssykehus.  
 
BEST-nettverket er et uforpliktende tilbud til alle som føler at de og pasientene kan ha 
noen nytte av det, og ikke noen ”medlemsorganisasjon”. Dette fremgår av vår visjon, 
som finnes på side 3 i denne årsmelding og på hjemmesiden vår. Alle sykehus er der-
for hjertelig velkommen til å delta på nettverksmøter, benytte seg av våre hjemmesider 
eller traumemanual, huskelister og postere til akuttrom, dersom de finner at det kan 
være nyttig for dem og pasientene deres. For BEST spiller det ingen rolle om sykehu-
sene parallelt deltar i andre faglige fora. Vårt mål er å bedre traumebehandlingen for 
alle alvorlig og kritisk syke og skadde pasienter, uansett hvor i landet de befinner seg.  
Det interessante er at det ser ut til å være like stort behov for teamtrening for alle typer 
sykehus. Det er således ikke tilfelle at universitetssykehusene utmerker seg i forholdet 
til de mindre sykehus. Dette er både positivt og litt nedslående, men viser behovet for 
slik opplæring!  
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Ansatte 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling hadde ikke egne ansatte i 
2009.  
 
Anestesisykepleier Kjersti M. Fagerstad på Hammerfest sykehus er koordinator for 
Stiftelsen i 50 % stilling. Stiftelsen BEST dekker 30 % av en full stilling for Kjersti M. 
Fagerstad, mens Hammerfest sykehus bidrar med resten. Formelt er Kjersti M. Fager-
stad ansatt på Hammerfest sykehus.  
 
Stiftelsen har hatt timelønnet hjelp på prosjektbasis i forbindelse med kursavvikling og 
enkelte administrative oppgaver. Forelesere har som hovedregel vært frikjøpt fra sine 
vanlige arbeidssteder. 
 
Det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med stiftelsens aktiviteter i 
2009.  
 
 
Årsregnskap 
Årsregnskapet følger på de neste sider. Revisjonsberetning er vedlagt.  
 
Styret understreker at posten ”Annen driftskostnad” dekker de totale driftskostnader. 
Det er ikke gjort investeringer eller utbetalt lønn utenom beløpene i note 1. Utgiftene i 
denne post er i all hovedsak reiseutgifter i forbindelse med kurser og utgifter til nett-
verksmøte samt frikjøp av undervisere og koordinator. Utgifter til dyretrening ligger 
også i denne post. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 13 389,-. Styret be-
merker at økningen i inntekter og utgifter i 2009 skyldes økt antall kurs i hemostatisk 
nødkirurgi. På tross av et lite overskudd er det fortsatt styrets hensikt at Stiftelsen 
BEST: Bedre & systematisk traumebehandling ikke skal akkumulere kapital.   
 
I tråd med vedtektene er det heller ikke i 2009 utbetalt honorar til styre, styreleder eller 
daglig leder. 
 
 
Det ytre miljø 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandlings virksomhet forurenser ikke 
det ytre miljø, utover nødvendig reisevirksomhet. Desentraliserte kurs vil likevel belas-
te miljøet i mindre grad enn dersom alle kursdeltakere skulle reise til et eller flere si-
muleringssentre. Det legges også opp til anvendelse av elektronisk kommunikasjon i 
det omfang det er mulig, og koordinering av kurs for å redusere reisevirksomhet mak-
simalt. Ved reiser for Stiftelsen BEST kjøper Stiftelsen CO2-kvoter. Styremøter holdes 
om mulig som telefonkonferanse. Ved kontoret på Hammerfest sykehus resirkuleres 
gjenvinnbart papir.   
 
Likestilling 
Stiftelsen har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer ulik be-
handling grunnet kjønn, rase eller politisk / religiøs overbevisning. Av selskapets styre 
er tre personer kvinner. I kjerneinstruktørgruppen er det tre kvinner og tre menn. 
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