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ÅRSMELDING 2012 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening gir med dette en beskrivelse av året 
2012 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og andre interesserte. 
En grundigere presentasjon av Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening med 
eksempler på undervisningsmateriell, flere bilder etc. finnes på www.bestnet.no.  
         

 
 

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling 
 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling ble opprettet som en viderefø-
ring av pilotprosjektet «Kvalitetssikring av traumebehandling i sykehus» i 2001. Stiftelsen 
har sekretariat i Hammerfest, men drives som et samarbeid mellom ulike ressursperso-
ner / miljø over hele landet. 
 
Den formelle stiftelse var 8. februar 2001. Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traume-
behandling ble godkjent av Brønnøysund-registeret den 19. mars 2002. 
 
Stiftelsen byttet navn til Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening i mai 
2010. Ved samme anledning har vi justert vedtekter og visjon, men bare tilsvarende det 
nye navnet.  

http://www.bestnet.no/
http://www.bestnet.no/templates/rt_versatility/rt_styleswitcher.php?widthstyle=w-fluid
http://www.bestnet.no/templates/rt_versatility/rt_styleswitcher.php?widthstyle=w-wide
http://www.bestnet.no/templates/rt_versatility/rt_styleswitcher.php?fontstyle=f-larger
http://www.bestnet.no/templates/rt_versatility/rt_styleswitcher.php?fontstyle=f-default
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Stiftelsens visjon og mål 

BEST skal arbeide for å øke den lokale mestringsevne og profesjonalitet i 
teamhandling 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. Gjennom et 
åpent, grensesprengende og innovativt arbeid skal BEST medvirke til kontinu-
erlig kvalitetsforbedring. 
 
BEST skal søke samarbeidspartnere. Åpenhet og vilje til å dele metoder og 
resultat skal kjennetegne BEST. Oppnådde resultater skal formidles bredt. 

Stiftelsens styre 
 
Styrets leder:  Guttorm Brattebø, amanuensis og seksjonsoverlege, Akutt-

medisinsk seksjon KSK, Haukeland Universitetssykehus, Ber-
gen 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: Camilla Hansen Helander, medisinstudent, Universitetet i 

Tromsø. camilla.helander@gmail.com  
 

Styremedlem: Torsten Eken, seniorforsker og overlege, Avdeling for Anes-
tesiologi, Oslo Universitetssykehus, Oslo. 
torsten.eken@medisin.uio.no  

 
Styremedlem: Steinar Hunskår, professor, spesialist i allmennmedisin, Na-

sjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Bergen.  
steinar.hunskar@isf.uib.no 

 
Styremedlem:  Ingvild Seem, overlege, Anestesiavdelingen, Akershus Uni-

versitetssykehus, Lørenskog. ingvildseem@gmail.com     
 
Styremedlem:  Kari Schrøder Hansen, overlege, Longyearbyen sykehus, 

Svalbard. kari.s.hansen@gmail.com  
 
Styremedlem  Øystein Kilander, anestesisykepleier, Sykehuset Sørlandet, 

Kristiansand. oystein.kilander@sshf.no 
  

mailto:guttorm.brattebo@helse-bergen.no
mailto:torben.wisborg@helse-finnmark.no
mailto:camilla.helander@gmail.com
mailto:torsten.eken@medisin.uio.no
mailto:steinar.hunskar@isf.uib.no
mailto:kari.s.hansen@gmail.com
mailto:oystein.kilander@sshf.no
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AKTIVITETER I 2012 
 
BEST-kurs 
 
De fleste sykehus i landet holder nå egne lokale kurs slik intensjonen hele tiden har vært. 
BEST har ikke oversikt over dette, men vi vet at den presentasjon som BEST har utar-
beidet som grunnlag for teori før praktisk teamtrening brukes flittig. Helse Nord RHF har 
som eksempel vedtatt at regionens sykehus med akuttfunksjon skal øve minst 2 ganger 
per år. 
 
I 2012 holdt BEST egne kurs for Forsvarets Sanitet for to kirurgiske team.  
 

                                                  Bilde fra trening for Forsvarets Sanitet Foto: BEST 
 
I alt har 6486 kursdeltakere siden starten i 1997 besvart spørreskjema både før og etter 
teamtrening ved kurs arrangert av BEST. Vi vet at mange flere har deltatt på kurser både 
med BEST og arrangert lokalt.  
 
Fasilitatorkurs 
 
BEST arrangerte første kurs i bruk av simulering for tverrfaglig teamtrening – fasilitator-
kurs i 2007 med deltagere fra Norge, Danmark og Botswana. Hensikten med kurset var å 
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trene ledelse og instruksjon av en simulering hvor team deltar og hvor video brukes i for-
bindelse med tilbakemelding. Det var et meget vellykket kurs og etterspørsel fra BEST-
sykehusene var stor. Kurset ble videre utviklet og forberedt i 2008 for videreføring. Kur-
set har senere ikke bare hatt deltagere fra akuttavdelinger på sykehus, men også fra 
medisinske- og barneavdelinger, kommunehelsetjenesten og helsefaglige undervis-
ningsetater. I 2012 ble det arrangert ett slikt kurs, men etterspørselen tilsier at vi må hol-
de tre kurs i 2013. Kursene meritterer for godkjenning i spesialistutdanningen for leger og 
for sykepleiere til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 
 
Kurs i praktisk skadebegrensende kirurgi 
 
Som et nødvendig supplement til BEST-kursene har BEST fra 1999 til 2011 arrangert 31 
kurs med til sammen 108 team i praktisk skadebegrensende kirurgi (damage control sur-
gery). Alle kursene foruten ett (i Tromsø 2000) frem til 2008 har vært holdt i Bergen, og 
siden nesten årlig også i Trondheim og Tromsø. Kursene er treningskurs for kirurgiske 
team i skadebegrensende kirurgi, og både kirurger, operasjonssykepleiere, anestesileger 
og anestesisykepleiere deltar i trening på anesteserte griser. Kursene er underlagt 
strenge bestemmelser mht. dyrevernregler.  De meritterer for godkjenning i spesialistut-
danningen for leger og for sykepleiere til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.  
 

Stiftelsen skrev sommeren 
2010 til alle landets RHF med 
tilbud om selv å overta kurs-
konseptet, og fra 2011 overtok 
de regionale helseforetakene 
selv planlegging og arrangering 
av kursene i hemostatisk nød-
kirurgi. Fortrinnsvis ble kursene 
fylt opp med team fra egen re-
gion, men det var også på noen 
kurs kapasitet til å ta inn team 
fra andre regioner. Kursene 
hadde deltagelse av flere team, 
antall varierte fra region til re-
gion. Det er svært populære 
kurs med stor etterspørsel.  
 

              Bilde fra kurs på Universitetssykehuset i Tromsø.          Foto: Mads Gilbert 
 
    
Nettverksmøtet 2012 
 
BEST har holdt årlige nettverksmøter fra starten i 1997. Hensikten med nettverksmøter 
er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og opprettholde BEST-samarbeidet. Deltagen-
de sykehus fra samme geografiske område planlegger blant annet felles trening og sam-
arbeid.  

Dette var 14. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var også i år 
en tre-dagers samling med representanter fra 37 av sykehusene i BEST-nettverket, der-
av tre utenlandske, totalt 104 registrerte deltagere. Det var presentasjoner av erfaringer, 
kasuistikker og spennende forelesninger fra inn- og utland. Det ble bl.a. forelest om 
håndtering av bekkenbrudd, erfaringer med keisersnitt i akuttmottak, trening i obste-
trikk/gynekologi, bruk av nakkekrage for alvorlig skadde, brannskadebehandling m.m. 
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Første dagen av nettverksmøtet ble viet 15 års-jubileet til Stiftelsen BEST. Fellesnevne-
ren for mange av innleggende var viktigheten av å få til et samarbeidende team. Alle de 
fire stifterne av BEST var til stede under nettverksmøte; Torben Wisborg, Åse Brinch-
mann- Hansen, Guttorm Brattebø og Johannes Brattebø. 

Daglig leder i Stiftelsen BEST, Torben Wisborg, oppsummerte dag en og viste til hva 
Henrik Syse, filosof fra Fredsforskningsinstituttet PRIO sa tidligere samme dag: 
- Feiringen av BEST er i virkeligheten feiring av de som står på og trener hjemme og del-
tar på nettverksmøtene. 

Forelesninger fra nettverksmøtet kan lastes ned i vårt filarkiv på hjemmesiden 
www.bestnet.no. 
 

 
                                            

 Fra forelesning med filosof Henrik Syse.                        Foto: BEST 
 
 
 
Vi tilstreber deltagelse av en lege og en sykepleier fra hvert sykehus.  
Nettverksmøtet består av en faglig del med en eller flere inviterte forelesere og en del 
med erfaringsutveksling mellom sykehusene. Hvert sykehus presenterer 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, som likevel må tas hånd om på mange spredte og ofte små sykehus. 
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To av de mest betydningsfulle personer i norsk traumatologi: Johan Pillgram-Larsen og Sven Erik Gisvold ga sine synspunkter på 
BEST og utviklingen i norsk traumatologi.                        Foto: Ivar Greiner, Helse Finnmark HF 
 

 
 
ØVRIGE AKTIVITETER  
 
Kommune-BEST 
 
Tre leger fra primærhelsetjenesten i Finnmark utviklet og gjennomførte BEST kurs for 
lokale akuttmedisinske team i kommunehelsetjenesten sammen med BEST i perioden 
2004-2008. Dette var organisert som eget prosjekt i samarbeid med Stiftelsen BEST.  
Det ble holdt kurs i alle kommunene i Finnmark og mange i Nordland og Troms. Flere av 
disse kommunene har hatt ett eller flere oppfølgningskurs. Hvert kurs hadde gjennom-
snittlig deltagelse på ti personer tilknyttet kommunehelsetjenesten. 
 
Fremover er Stiftelsens målsetting å etablere et tettere samarbeid med Nasjonalt kompe-
tansesenter for legevaktmedisin, for å utvikle konseptet for å kunne tilby treningen for 
kommuner i hele landet. BEST har hatt flere forespørsler fra kommuner utenfor Helse 
Nord. 
 
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.  
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Bilde fra videoen fra Sørlandet sykehus Kristiansand.                              Foto: Olav Søvik, SSHF 
 
På nettverksmøtet i 2012 presenterte Olav Søvik fra Sørlandet sykehus i Kristiansand en 
nyutviklet treningsmetode for tverrfaglige team fra flere spesialiteter: Håndtering av gra-
vid mor til termin med hjertestans og forløsning ved keisersnitt i akuttmottak. En video fra 
denne trening finnes på hjemmesiden til BEST.  
                                      
                                         .                                                                                               
Nyfødt-BEST  
 
I samarbeid med norsk resucitasjonsråd ved overlege Terje Alsaker har barnelege Ole 
Bjørn Kittang på Sørlandet sykehus Kristiansand utviklet et nytt kurs for trening av ny-
fødtresuciteringsteam. Kurset blir holdt lokalt på sykehusene og er for de grupper helse-
personell som er involvert i resucitering av nyfødte. BEST sine prinsipper for teamtrening 
blir brukt, og kurset består av både trening på ferdigheter, samhandling og scenariotre-
ning. Konseptet startet høsten 2010, og er etablert ved flere sykehus. 
 
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 medisinerstu-
diet og videreutdanningen i anestesisykepleie.  
Universitetet i Oslo har implementert bruken av simulering som en fast del av student-
opplæring i samarbeid med videreutdanningen for anestesisykepleiere ved Høyskolen i 
Oslo. Dette ble gjort obligatorisk for alle medisin- og anestesisykepleierstudenter i Oslo 
fra 2010.  
 
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 sykehu-
sets traume- og pediatriske team. En del sykehus har etablert et slikt team og etter det vi 
forstår er det flere andre som planlegger samme type trening innen akutte medisinske 
tilstander.  
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Simuleringsnettverk i Norge 
 
BEST tok i 2007 initiativ til et nasjonalt samarbeid om simulering. Det har vært holdt re-
gelmessige møter siden, sist i november 2010 arrangert av simuleringssenteret på OUS 
Ullevål. Dette er nyttige møter der det utveksles informasjon og ideer. Det er tydelig at 
bruken av simulering i medisinsk opplæring øker, men i mange ulike former. BEST tilhø-
rer fortsatt ”low tech – home made” -retningen. Hver metode har sine fortrinn, og nettopp 
derfor er informasjonsutveksling nyttig. Det var ingen møter i 2012. 
 
 
INTERNASJONALT SAMARBEID 
 
BEST i Botswana 
 
Sammen med Avdeling for internasjonalt samarbeid ved Haukeland Universitetssykehus 
etablerte Stiftelsen BEST et nasjonalt Botswansk prosjekt i 2007 som skulle gå over to 
år. Planen var å gjennomføre nasjonal opplæring på alle sykehus i Botswana og et sys-
tem 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 sykepleiere fra BEST-Norge.  
 
Ved avslutningen av prosjektet har omtrent 1000 helsepersonell blitt trent sammen med 
lokale instruktører. 81 instruktører og 5 instruktørtrenere er utdannet gjennom syv in-
struktørkurs, og disse skal være med i den videre oppfølgingen av sykehusene. 
 
Det har også vært arrangert trening i hemostatisk nødkirurgi på anesteserte griser. 
Opplæringen er dokumentert i en video som er tilgjengelig ved henvendelse til Avdeling 
for Internasjonalt Samarbeid på adressen  
http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/internasjonalt-samarbeid/Sider/enhet.aspx 
 
Prosjektet er overtatt av lokale myndigheter, og følges av en norsk PhD-student for eva-
luering av effekten. To styremedlemmer fra Stiftelsen deltar som veiledere. Forskningen 
forventes ferdig i 2013. Resultatet så langt viser stor entusiasme, men som i Norge også 
en del startvansker. Den første publikasjon kom i 2012 (se publikasjonslisten).  
 
 
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 og arrangerer jevnlige 
kurs. Kontaktpersonene i Odense og Århus inviteres til å delta på BEST Nettverksmøte 
som årlig arrangeres av BEST Stiftelsen. Representanter fra Stiftelsen har vært invitert til 
samlinger arrangert av BEST-foreningen ved Århus Universitetshospital.  
 
 
 
                                                                                                        

http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/internasjonalt-samarbeid/Sider/enhet.aspx
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BEST på Island  
                                       
BEST-I kurs ble som tidligere nevnt holdt på Akureyri sykehus i august 2010. Siden da 
har representanter fra Stiftelsen BEST vært tilstede som observatører på et egenarrang-
ert kurs i september 2011. Sykehuset arrangerer nå jevnlige kurs med egne lokale kref-
ter. 
 
 
MATERIELL 
 
Database- traumeregistreringsprogram  
 
BEST har utviklet en database for sykehusenes egen registrering. Målet var først å sette 
alle sykehus i stand til å registrere og analysere sine egne pasienter, dernest å gi syke-
husene et verktøy til å sammenligne seg med andre sykehus i nettverket gjennom en 

internettbasert database. Denne er ikke 
etablert i påvente av det kommende nasjo-
nale traumeregister. 
 
Programmet distribueres kostnadsfritt til alle 
interesserte sykehus. Over 20 sykehus bru-
ker registreringsverktøyet, og flere ønsker å 
ta det i bruk. Det er også utviklet en stati-
stikkmodul med ferdige spørringer. Alle sy-
kehus venter på at det nasjonale traumere-
gister skal komme i drift. Det ble vedtatt i 
2005, men er enda ikke operativt. Registre-
ringen skjer med samme datasett som vil bli 
brukt i det kommende nasjonale register. 
 

 
Observasjonsskjema med sjekkliste  
 
Som et resultat av nettverksmøtene og 
samarbeidet mellom de deltagende sy-
kehusene i nettverket, har BEST utviklet 
et observasjonsskjema til bruk ved mot-
tak av traumepasienter. Skjemaet funge-
rer også som en sjekkliste for de under-
søkelser som bør gjennomføres, samt 
basis for traumeregistrering og kontinu-
erlig kvalitetskontroll.  
Observasjonsskjemaet ble revidert på 
nettverksmøtet i 2008 og brukes av nes-
ten alle sykehusene i nettverket i tillegg 
til en avdeling i Forsvaret. Skjemaet blir 
også brukt til mottak av medisinsk kritisk 
syke barn på noen av sykehusene som har innført Barne-BEST. Observasjonsskjemaet 
er oversatt til engelsk og brukes under utenlandske prosjekter. 
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Sjekkliste 
 
Det er utviklet en huskeliste i lommeformat på både norsk 
og engelsk for bruk av deltagere i traumeteam.  
 

 
 
 
Veggplansje  
 
En plansje med oppsummering av  
behandlingsprinsipper og huskeliste  
for traumeteamet er laget i format  
som passer på vegg i traumerom.  
 
Plansjen er oversatt til engelsk.  
 
 
 
Piquetskjorte 
 
Stiftelsen har piquetskjorter til bruk av bl.a. instruktører under BEST-kurs, og disse deles 
ut under fasilitatorkurs.  
 
Kasuistikker  
 
Alle sykehusene i nettverket oppfordres til videre lokal trening med bruk av sykehistorier 
lånt fra kasuistikkbanken til BEST. 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 fra hjemmesiden. Det er også utviklet 
en veileder til bruk ved opplæring av nye fasilitatorer. 
 
Hjemmeside 
 
Stiftelsen BEST utarbeidet i 2002 en egen hjemmeside www.bestnet.no med opplys-
ninger om nettverket og annen relatert informasjon. Siden den gang er hjemmesiden re-
vidert og videreutviklet, og sykehusene oppfordres til å sende inn stoff til siden, for ek-
sempel prosedyrer, referater fra lokale kurs m.m. Hjemmesiden blir aktivt brukt, også av 
internasjonale brukere, og siden oppgraderes jevnlig. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bestnet.no/
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PRESENTASJONER OG PUBLIKASJONER  
 
Stiftelsen forsøker å viderebringe sine erfaringer i tråd med vår visjon. En av måtene er 
som vitenskapelige publikasjoner og foredrag. Her er oversikten over hva vi har publisert 
i 2012. 
 
Artikler 
 
Hanche-Olsen TP, Alemu L, Viste A, Wisborg T, Hansen KS. 
Trauma care in Africa: a status report from Botswana, guided by the World Health Organ-
ization's "Guidelines for Essential Trauma Care". World J Surg. 2012 Oct;36(10):2371-
83.  
 
Stiftelsens komplette publikasjonsliste finnes på hjemmesiden www.bestnet.no her: 
www.bestnet.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=92&ltemid=83&lang=no 
 
 
 
STATUS VED UTGANGEN AV 2012 
 
Nettverket omfatter pr. 31.12.2012 til sammen 49 norske sykehus, to danske, tre svens-
ke, ett islandsk og ett færøysk sykehus. De har alle hatt samme grunnopplæring i BEST. 
I tillegg har alle botswanske sykehus gjennomført trening og det norske forsvaret for 
team som skulle sendes i utenlandsk tjeneste. 
 
Til sammen har 6486 leger, sykepleiere og annet helsepersonell deltatt i kurs og øvelser, 
hvor instruktører fra BEST sentralt har deltatt. I tillegg holder mange sykehus egne, loka-
le kurs. Med dette har 49 av landets sykehus som mottar alvorlig skadde pasienter hatt 
denne traumetrening. Styret ønsker å utvikle kontakten med studentorganisasjonene og 
universitet & høyskoler som benytter teamtrening i fremtiden.  
 
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 derfor 
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 nyt-
tig for dem og pasientene deres. For BEST spiller det ingen rolle om sykehusene paral-
lelt deltar i andre faglige fora. Vårt mål er å bedre traumebehandlingen for alle alvorlig og 
kritisk syke og skadde pasienter, og å videreformidle de erfaringer vi har gjort med team-
trening til alle som kan ha nytte av dem, 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!  
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22678165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22678165
http://www.bestnet.no/
http://www.bestnet.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=92&ltemid=83&lang=no
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Ansatte 
 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening hadde ikke egne ansatte i 2012.  
 
Anestesisykepleier Kjersti M. Fagerstad på Hammerfest sykehus er koordinator for Stif-
telsen i 50 % stilling. Stiftelsen BEST dekker 30 % av en full stilling for Kjersti M. Fager-
stad, mens Hammerfest sykehus bidrar med resten. Formelt er Kjersti M. Fagerstad an-
satt på Hammerfest sykehus.  
 
Stiftelsen har hatt timelønnet hjelp på prosjektbasis i forbindelse med kursavvikling og 
enkelte administrative oppgaver. Forelesere har som hovedregel deltatt på fritiden, men 
enkelte har vært frikjøpt fra sine vanlige arbeidssteder. 
 
Det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med stiftelsens aktiviteter i 
2012.  
 
 
Årsregnskap 
 
Årsregnskapet følger på de neste sider. Revisjonsberetning er vedlagt.  
 
Styret understreker at posten ”Annen driftskostnad” dekker de totale driftskostnader. Ut-
gifter til dyretrening ligger også i denne post. Det er ikke gjort investeringer eller utbetalt 
lønn utenom beløpene i note 1. Utgiftene i denne post er i all hovedsak reiseutgifter i for-
bindelse med kurser og utgifter til nettverksmøtet (på grunn av jubileum). Resultatregn-
skapet viser et underskudd på kr 194 742,-. Det har vært mindre inntektsgivende kursak-
tivitet. Det er fortsatt styrets hensikt at Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening 
ikke skal akkumulere kapital.   
 
I tråd med vedtektene er det heller ikke i 2012 utbetalt honorar til styre, styreleder eller 
daglig leder. 
 
Det ytre miljø 
 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrenings virksomhet forurenser ikke det ytre 
miljø, utover nødvendig reisevirksomhet. Desentraliserte kurs vil likevel belaste miljøet i 
mindre grad enn dersom alle kursdeltakere skulle reise til et eller flere simuleringssentre. 
Det legges også opp til anvendelse av elektronisk kommunikasjon i det omfang det er 
mulig, og koordinering av kurs for å redusere reisevirksomhet maksimalt. Ved reiser for 
Stiftelsen BEST kjøper Stiftelsen CO2-kvoter. Styremøter holdes om mulig som telefon-
konferanse. Ved kontoret på Hammerfest sykehus resirkuleres gjenvinnbart papir.   
 
Likestilling 
 
Stiftelsen har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer ulik behand-
ling grunnet kjønn, rase eller politisk/religiøs overbevisning. Av styrets åtte medlemmer 
er tre kvinner.  
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    Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening    

 Resultatregnskap 
 Note  2012 2011 

 

Årsregnskap for Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening Organisasjonsnr. 984097514 

 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Annen driftsinntekt  271 686  369 723  
Sum driftsinntekter  271 686  369 723  
Driftskostnader 
Lønnskostnad 1 16 400  12 000  
Annen driftskostnad 2 473 211  477 380  
Sum driftskostnader  489 611  489 380  
DRIFTSRESULTAT  (217 925) (119 657) 
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt  23 183  17 685  
Sum finansinntekter  23 183  17 685  
Finanskostnader 
Annen rentekostnad  0  50  
Sum finanskostnader  0  50  
NETTO FINANSPOSTER  23 183  17 635  
 
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  (194 742) (102 022) 
 
Skattekostnad på ordinært resultat  0  0  
 
ORDINÆRT RESULTAT  (194 742) (102 022) 
 
ÅRSRESULTAT  (194 742) (102 022) 
 
OVERFØRINGER 
Overføringer opptjent egenkapital 3 (194 742) (102 022) 
SUM OVERFØRINGER  (194 742) (102 022) 
 





 

Noter for Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening Organisasjonsnr. 984097514 

 

 
 Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening 

 Noter 2012 
 

Regnskapsprinsipper: 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.  
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper 
og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten 
om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippe-
ne og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). 
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. 
 
 

Note 1 - Lønnskostnader 
 
 I år I fjor 

Lønn 16 400 12 000 
Arbeidsgiveravgift 0 0 
Foreleserhonorar 0 0 
Totalt 16 400 12 000 

Stiftelsen har ingen faste ansatte. 

 
 

Note 2 - Revisjonshonorar 
 
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med kr 33 953 inkl. mva, herav revisjonshonorar kr 33 953, og 
godtgjørelse for andre tjenester kr 0. 
Tilsvarende kostnader for foregående regnskapsår var totalt kr kr 22 228, herav revisjonshonorar kr 
22 228, og godtgjørelse for andre tjenester kr 0. 
Alle beløp inklusiv merverdiavgift. 
Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til daglig leder i 2012. 
 
 

Note 3 - Disponeringer 
 
Resultat før skattekostnad   -194 742 
 Skattekostnad   0 
Årets resultat   -194 742 
Overføringer 
  Overført fra annen egenkapital   194 742 
Til disposisjon   0 
 
 



 
 

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 
 
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 5 212 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 6 008. 
 
 

Note 5 - Selskapskapital 
 
 Stiftelseskapital kr. 50.000,- 
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Til styret i

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening

Statgautoriserte revisorer
Emst & Young AS

Thormohlens gate 53 D NO-5008 Bergen
Postboks 6163 Eedriftssenter, NO-5892 Bergen

Foretaksregisteret: No 976 389 387 MVA
Tlf : +47 55 21 30 00
Fax: +47 55 21 30 01

I\redlemmer av Den norske Revisorforcning

REVISORS BERETNING

Uttalelse om irsregnskapet
Vl har revidert 6rsregnskapet for Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening, som bestar av
balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsiret avsluttet per denne datoen og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for ersregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for e utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og daglig leder finner nodvendig for e muliggjore utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og pliner

Ver oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pA bakgrunn av var revisjon. Vi har
gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomforer revisjonen for 6 oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon inneberer utforelse av handlinger for a innhente revisjonsbevis for belopene og

opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjonn, herunder
vurderingen av risikoene for at arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes

misligheter ellerfeil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er

relevant for stiftelsens utarbeidelse av et arsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formalet er e

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for 6 gi uttrykk

for en mening om efiektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter ogsA en vurdering

av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet

av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsregnskapet

Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for v6r

konklusjon.
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Konklusjon

Etter v5r mening er Arsregnskapet for Stiftelsen BEST Bedre & systematisk teamtrening avgitt i

samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31.

desember 2012 og av dens resultater for regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar

med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om ovrige forhold

Konkl u sjon om Arsberetn ingen

Basert pA v6r revisjon av drsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

arsberetningen om Arsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med arsregnskapet

og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert pA vAr revisjon av ersregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag 0SAE) 3000
(Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon), mener vi at styret og daglig leder har oppfylt sin plikt til e sorge for ordentlig og

oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og

god bokforingsskikk i Norge.

Konklusjon om utdelinger og forualtning

Basert pA vir revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor og kontrollhandlinger vi har funnet

nodvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi

stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens form6l og vedtektene for ovrig.

Bergen, 5. april 2013
ERNST & YOUNG AS

) /'it,/ lI: / \tr.
l@'lt* 'lt''tA

Rune Skeie
statsautorisert revisor
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