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Årsmelding 2003 

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling gir med dette en beskrivelse av 
året 2003 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og interesserte. 
En grundigere presentasjon av Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling 
med eksempler på undervisningsmateriell, flere bilder etc. er gitt på vårt nettsted 
www.bestnet.no.  
 

 

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling 
 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling ble opprettet som en 
videreføring av pilotprosjektet «Kvalitetssikring av traumebehandling i sykehus» i 2001.  
 
Stiftelsen skjedde formelt den 8. februar 2001. Søknad om godkjenning ble sendt 
Fylkesmannen i Finnmark og Brønnøysund-registeret. Stiftelsen BEST: Bedre & 
systematisk traumebehandling ble godkjent av Brønnøysund-registeret den 19. mars 
2002. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Stiftelsens visjon og mål  
BEST skal arbeide for å øke den lokale mestringsevne og 
profesjonalitet 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. Gjennom 
et åpent, grensesprengende og innovativt arbeid skal BEST medvirke til 
kontinuerlig kvalitetsforbedring innen traumebehandling. 
 
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:  Seksjonsoverlege Guttorm Brattebø, Seksjons for 

Akuttmedisin, Anestesi- og Intensivavdelingen, Haukeland 
sykehus, Bergen guttorm.brattebo@helse-bergen.no  

   
Styrets nestleder og Stiftelsens daglige leder: 

Avdelingsoverlege, Førsteamanuensis II Torben Wisborg, 
Akuttavdelingen, Hammerfest sykehus, Hammerfest 
torben.wisborg@hammerfest-sykehus.no  

 
Styremedlem Overlege Johannes Brattebø, Kirurgisk avdeling, Voss 

sjukehus, Voss  johannes.brattebo@fsvoss.no  
Styremedlem Fagsjef Åse Brinchmann-Hansen, Den norske lægeforening, 

Oslo aase.brinchmann.hansen@legeforeningen.no  
Styremedlem  Avdelingssjef Hans Asbjørn Holm, Den norske lægeforening, 

Oslo hans.asbjorn.holm@legeforeningen.no 
Styremedlem   Rådgiver Daniel Haga, Helse Midt, Trondheim 
    daniel.haga@helse-midt.no  
Styremedlem  Administrerende direktør Johannes Kolnes, Helse Fonna, 

Haugesund johannes.kolnes@helse-fonna.no  
Styremedlem  Utdanningskonsulent Stig Frydenlund, Laerdal Medical, 

Stavanger  stig.frydenlund@laerdal.no  
   
 



 

 

Aktivitet i 2003 
 
Samarbeid med VOX: Voksenopplæringsprogrammet 
 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling søkte i 2001 midler fra 
voksenopplæringsprogrammet VOX (se: www.vox.no) til videreføring av den aktivitet vi 
allerede hadde gjennomført på de første 15 sykehus i nettverket. Vi mottok tilsagn om kr 
750 000 for hvert av årene 2002 og 2003.  
 
I løpet av 2002 utviklet vi derfor et nytt kurs: BEST II/VOX. Dette kurs bygger på bruk av 
erfaringer fra våre egne sykehus og sykehus i nettverket BEST. Kurset varer en 
arbeidsdag og inneholder først en presentasjon av 15 kasuistikker/erfaringer som legger 
opp til en diskusjon lokalt på hvert sykehus om tilsvarende erfaringer. Pasientsikkerhet 
blir poengtert som en viktig del av de forbedringspotensialer som hvert sykehus bør 
fokusere på. Deltakerne på det enkelte sykehus blir til slutt enig om hvilke fem av de 15 
problemområder som er viktigst for det aktuelle sykehus å jobbe med i det kommende år.  
 
Deretter trener to traumeteam på hvert sykehus med to reelle pasientkasuistikker hver i 
sitt eget akuttrom. Denne treningen følger samme modell som ble utviklet til BEST I-
kursene. Treningen videofilmes og deltakerne får en strukturert gjennomgang av 
pasientbehandlingen med vekt på teamfunksjon etterpå. 
 
I 2003 har vi utviklet et tredje kurs: BEST-III. Dette kurs er en oppsummering av de to 
første, fordi det viste seg at mange deltakere på senere kurs likevel ikke hade vært med 
på de tidligere kurs. Kurset inneholder ny teori, men trening lik de to tidligere kurstyper. 
 
Sykehusene oppfordres til videre lokal trening med bruk av sykehistorier som de låner 
hos BEST.  

 
BEST / VOX-kurs ble avholdt på 11 av de 15 aktuelle sykehus i 2003, men av disse var 
bare 5 egentlige BEST II kurs fordi det var så stor utskiftning av personell at det ikke ville 
ha gitt samme utbytte å kjøre BEST II-kurs ved alle.   
 
 



 

 

Nettverksmøte 2003 
Nettverksmøtet var i 2003 en tredagers samling av to representanter fra 30 av 
sykehusene i BEST-nettverket. Nettverket omfatter 31.12.2003 til sammen 32 av 
sykehus i VOX-programmet og øvrige sykehus som har gjennomført trening i samarbeid 
med BEST. Vi tilstreber at det deltar en lege og en sykepleier fra hvert sykehus.  
 

 
 
 
Nettverksmøtet består av en faglig del med en invitert foreleser og en del med 
erfaringsutveksling mellom sykehusene. Hvert sykehus presenterer seg selv, med vekt 
på ideer, løsninger o.lign. som kan være nyttige for de øvrige sykehus.  
 
I tillegg legger hvert sykehus frem en kasuistikk som har vært spesielt vanskelig eller 
som sykehuset finner de øvrige sykehus kan lære av. Målsettingen er å dele de 
erfaringer som gjøres i et land med relativt få alvorlige skader, som likevel må tas hånd 
om på mange spredte sykehus. Disse kasuistikkene blir kommentert av overlege Johan 
Pillgram-Larsen fra Ullevål Universitetssykehus – og de øvrige deltakere.  
 
På nettverksmøtet planlegger sykehus i samme geografiske område felles trening og 
samarbeid.  
 
Årets inviterte foreleser var Bente Kristin Malmo, som har bakgrunn blant annet som 
simuleringsleder i katastrofeøvelser i forbindelse med OL på Lillehammer og i Salt Lake 
City. 
 
 
Øvrige aktiviteter i 2003 
 



 

 

BEST holdt i 2003 grunnleggende kurs (BEST I-kurs) i Aker, Bærum, Elverum, 
Fredrikstad, Hamar, Hønefoss, Kristiansund, Levanger, Molde, Namsos, Sandnessjøen, 
Tønsberg og Volda.  
 
I september 2003 var vi invitert til Odense Universitetshospital for å holde BEST I-kurs, 
og i oktober på Sahlgränska i Göteborg. I tråd med BESTs  intensjoner var flere 
nærliggende sykehus invitert med tanke på at de danske og svenske sykehus kan drive 
videre trening selv. 
 

Det ble holdt 4 såkalte ”grisekurs” i 2003. Disse 
kursene er treningskurs for kirurgiske team i 
skadebegrensende kirurgi. Her deltar kirurger, 
operasjonssykepleiere, anestesileger og 
anestesisykepleiere i trening på anesteserte 
griser. Kursene holdes ved Vivariet på Haukeland 
Universitetssykehus, og er underlagt strenge 
bestemmelser mht dyrevernregler.  
 
 I tillegg har BEST vært presentert overfor NAVO 
og en del internasjonale vitenskapelige møter om 
akuttmedisin og traumebehandling. 
 
Det er også inngått avtale med en gruppe 
allemennpraktikere om å forsøke BEST i 
kommunehelsetjenesten, samt at det er 
gjennomført et prosjekt der BEST-metoden er 
benyttet i opplæring av ambulansepersonell i 
avansert hjerte-lungeredning. 
 
 

 
 



 

 

Publikasjoner 
 
Charani H, Wisborg T, Hansen KS, Brattebø G, Stenseth LB. Klinisk undersøkelse av 
bekkenet hos multitraumatiserte er upålitelig. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:2881-3. 
 
Wisborg T, Rønning TH, Beck VB, Brattebø G. Preparing teams for low-frequency emer-
gencies in Norwegian hospitals. Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47:1248-50.  
 
Wisborg T, Siem G, Høylo T. Death after injury in rural Norway: high rate of mortality and 
prehospital death. Acta Anesthesiol Scand 2003; 47: 153-156. 
 
Wisborg T. Hva er diagnosen for traumeorganiseringa i Norge? Invitert foredrag til 
fellesmøte mellom Norsk Kirurgisk Forening og Norsk Anestesiologisk Forening.  
De Norske Kirurgiske Foreningers & Norsk Anestesiologisk Forenings høstmøte, Oslo 
oktober 2003. 
 
Brattebø G. Simulation: A new way of training and assessing competency. 8th European 
Forum on Quality Improvement in Health Care, Bergen, mai 2003. 
 
Brattebø G. Simulator training to improve trauma team performance: The BEST experi-
ence. Foredrag på den finske anestesi & intensivkongressen i Oulo, april 2003. 
 
Brattebo G. Training the trauma team together: The BEST-project. Euroanesthesia 2003 
Glasgow mai 2003.  
  
BEST ble også presentert i Utdanningsdepartementet som et eksempel på VOX-
prosjekter som har vært vellykkede.  
 

Ansatte 
 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling hadde ikke egne ansatte i 2003.  
 
Intensivsykepleier Tone H Rønning på Hammerfest sykehus har likevel jobbet for 
Stiftelsen i en 50% stilling i 2003. Tone Rønning er koordinator for BEST og samarbeidet 
i 2003 med konsulent Lars Myrmel på Haukeland Universitetssykehus. Stiftelsen BEST 
dekker 30% av en full stilling for Tone Rønning, mens Hammerfest sykehus bidrar med 
resten. Formelt er Tone Rønning ansatt på Hammerfest sykehus.  
 
.Årsregnskap 
 
Årsregnskapet følger på de neste sider. Revisjonsberetning er vedlagt. Regnskapet 
omfatter fire hovedposter: BEST som er regnskapet for Stiftelsen BEST, VOX (midler 
bevilget til spredning av prosjektet fra Voksenopplæringsprogrammet VOX), Grisekurs og 
Markørprosjekt (forskningsprosjekt med eksterne midler til evaluering av effekten av 
levende markør fremfor dukke ved trenning).  Det er avlagt eget regnskap til 
Voksenopplæringsprogrammet VOX.  
 
Styret understreker at posten ”Annen driftskostnad” dekker de totale driftskostnader i alle 
fire hovedposter. 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 nettverksmøte samt frikjøp av undervisere og koordinator. Utgifter til 
dyretrening ligger også i denne post.  



 

 

Flere av disse fire hovedposter innholder midler som er bevilget til planlagte aktiviteter og 
forskningsformål i 2004. Resultatregnskapet viser derfor overskudd for året. Det er 
likevel fortsatt styrets hensikt at Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling  
ikke skal akkumulere kapital.   
I tråd med vedtektene er det heller ikke i 2003 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. Desentrale 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 kontoret 
på Hammerfest sykehus resirkuleres gjenvinnbart papir. 
 
Likestilling 
Stiftelsen har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer 
ulikbehandling grunnet kjønn, rase eller politisk / religiøs overbevisning. Av selskapets 
styre er en person kvinne. I instruktørgruppen er det tre kvinner og seks menn. 
 
Fortsatt drift 
På bakgrunn av årsmelding, årsregnskap og intakt stiftelseskapital bekrefter Styret med 
dette at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 

 
 
 

 
  
 
 



 

 

 
 

 
Årsregnskap 2003 

for 
STIFTELSEN BEST BEDRE & SYST. 

TRAUMEBEH.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utarbeidet av: 
Økonor Hammerfest  
Komplett Regnskap Hammerfest AS 
Autorisert regnskapsførerselskap 
Postboks 1120 
9616  Hammerfest 
Regnskapsførernummer 910 944 681 



 Stiftelsen BEST Bedre & syst. traumebeh    

 Resultatregnskap 
 Note 2003 2002 
 

Årsregnskap for Stiftelsen BEST Bedre & syst. traumebeh Foretaksnummer 984097514 
 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Annen driftsinntekt  1 181 275  750 000  
Sum driftsinntekter  1 181 275  750 000  
Driftskostnader 
Lønnskostnad 1 37 804  0  
Annen driftskostnad 2 1 067 602  310 058  
Sum driftskostnader  1 105 406  310 058  
DRIFTSRESULTAT  75 869  439 942  
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt  24 037  13 052  
Sum finansinntekter  24 037  13 052  
Finanskostnader 
Annen rentekostnad  53  0  
Sum finanskostnader  53  0  
NETTO FINANSPOSTER  23 984  13 052  
 
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  99 853  452 994  
 
Skattekostnad på ordinært resultat  0  0  
 
ORDINÆRT RESULTAT  99 853  452 994  
 
ÅRSRESULTAT  99 853  452 994  
 
OVERFØRINGER 
Overføringer opptjent egenkapital 3 99 853  452 994  
SUM OVERFØRINGER  99 853  452 994  
 



 Stiftelsen BEST Bedre & syst. traumebeh    

 Balanse  pr. 31.12.2003 
 Note 31.12.2003 31.12.2002 
 

Årsregnskap for Stiftelsen BEST Bedre & syst. traumebeh Foretaksnummer 984097514 
 

EIENDELER 

Omløpsmidler 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 614 085  522 197  
Sum omløpsmidler  614 085  522 197  
SUM EIENDELER  614 085  522 197  

EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkapital 

Innskutt egenkapital 
Selskapskapital 5 50 000  50 000  
Sum innskutt egenkapital  50 000  50 000  
Opptjent egenkapital 
Opptjent egenkapital 3 552 847  452 994  
Sum opptjent egenkapital  552 847  452 994  
Sum egenkapital  602 847  502 994  

Gjeld 
Kortsiktig gjeld 
Skyldig offentlige avgifter  11 238  0  
Annen kortsiktig gjeld  0  19 203  
Sum kortsiktig gjeld  11 238  19 203  
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  614 085  522 197  
 
 
  

 



 

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 
prinsippene 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 22 522 0 
Arbeidsgiveravgift 3 682 0 
Foreleserhonorar 11 600 0 
Totalt 37 804 0 

Note 2 - Revisjonshonorar 
 
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med kr 14 260 inkl. mva, herav revisjonshonorar kr 
8 680, og godtgjørelse for andre tjenester kr 5 580. 
Tilsvarende kostnader for foregående regnskapsår var totalt kr kr 0, herav revisjonshonorar kr 
0, og godtgjørelse for andre tjenester kr 0. 
 

Note 3 - Disponeringer 
 
 
Årets resultat   99 853 
Til disposisjon   99 853 
Disponeringer 
    Overført til opptjent egenkapital   99 853 
 Sum disponeringer/overføringer   99 853 
  

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 
 
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 8 968 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0. 
 

Note 5 - Selskapskapital 
 
 Stiftelseskapital kr. 50.000,- 

 
 
 
 
 



 Stiftelsen BEST Bedre & syst. traumebeh    

 Balanse  pr. 31.12.2003 
 Note 31.12.2003 31.12.2002 
 

Årsregnskap for Stiftelsen BEST Bedre & syst. traumebeh Foretaksnummer 984097514 
 
 


