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Årsmelding 2004 

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling gir med dette en beskrivelse av 
året 2004 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.  
 
Stiftelsesmøte ble avholdt den 8. februar 2001, og søknad om godkjenning ble sendt Fyl-
kesmannen i Finnmark og Brønnøysund-registeret. Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk 
traumebehandling ble formelt godkjent av Brønnøysund-registeret den 19. mars 2002. 
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Stiftelsens visjon og mål  
 

Stiftelsen BEST skal arbeide for å øke den lokale mestringsevne og pro-
fesjonalitet i traumebehandling ved systematisk å øve samarbeid, ledel-
se og kommunikasjon i tverrfaglige team.  
 
Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte.        De 
skal kunne benyttes umiddelbart og ha overføringsverdi til andre fagom-
råder. 
  
Stiftelsen BEST skal være troverdig og idealistisk, og drives uten profitt. 
Gjennom et åpent, grensesprengende og innovativt arbeid skal Stiftelsen 
BEST medvirke til kontinuerlig kvalitetsforbedring innen traumebehand-
ling. 
 
Stiftelsen BEST skal søke samarbeidspartnere. Åpenhet og vilje til å dele 
metoder og resultat skal kjennetegne Stiftelsen BEST.  
Oppnådde resultater skal formidles bredt.  

 

Stiftelsens styre 
 
Styrets leder:  Seksjonsoverlege Guttorm Brattebø, Akuttmedisinsk seksjon, 

Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus, Bergen 
guttorm.brattebo@helse-bergen.no  

   
Styrets nestleder og Stiftelsens daglige leder: 

Avdelingsoverlege Torben Wisborg, Akuttavdelingen, Ham-
merfest sykehus, Hammerfest 
torben.wisborg@helse-finnmark.no  

 
Styremedlem Overlege Johannes Brattebø, Kirurgisk avdeling, Voss sjuke-

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

Oslo aase.brinchmann.hansen@legeforeningen.no  
Styremedlem  Fagdirektør dr.med. Hans Asbjørn Holm, Den norske lægefo-

rening, Oslo hah@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  
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Aktivitet i 2004 
 
BEST-kurs 
BEST holdt i 2004 grunnleggende kurs (BEST I-kurs) i Tynset, Orkdal, Arendal og 
Tromsø. Vi holdt dessuten oppfølgingskurs i Odda, Voss, Haugesund, Kongsvinger, to 
kurs i Hammerfest og fire kurs ved Haukeland Universitetssykehus.   
 
Praktisk skadebegrensende kirurgi 
Det ble holdt 2 såkalte ”grisekurs” i 2004 med til sammen 8 deltagende sykehus.  Disse 
kursene er treningskurs for kirurgiske team i skadebegrensende kirurgi. Her deltar kirurger, 
operasjonssykepleiere, anestesileger og anestesisykepleiere i trening på anesteserte gri-
ser. Kursene holdes ved Vivariet på Haukeland Universitetssykehus, og er underlagt 
strenge bestemmelser mht dyrevern.   
 

 
 
 
Nettverksmøte 2004 
BEST har holdt årlige nettverksmøter omtrent fra starten. Hensikten med nettverksmøter 
er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og utvikle BEST-samarbeidet. Deltagende syke-
hus fra samme geografiske område planlegger blant annet felles trening og samarbeid.  
 
I 2004 var nettverksmøtet en tredagers samling av to representanter fra 28 av sykehusene 
i BEST-nettverket. Vi tilstreber tverrfaglig deltagelse med en lege og en sykepleier fra 
hvert sykehus.  
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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 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 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 hovedforeleser var Lisa Hadfield-Law fra Oxford, som opprinnelig er syke-
pleier men har jobbet med trening av team i en årrekke. I tillegg var det faglige innlegg fra 
psykolog i Sjøforsvaret Bjørn Magne Johnsen om erfaringer med simulering og fra BEST’s 
Åse Brinchmann-Hansen om læring hos voksne. Kari Schrøder Hansen fra Haukeland 
Universitetssykehus og BEST oppdaterte om kirurgisk skadebehandling.  
Alle sykehusene i nettverket oppfordres til videre lokal trening med bruk av sykehistorier 
lånt fra kasuistikkbanken til BEST.  
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Som et resultat av nettverksmøtene og samarbeidet mellom de deltagende sykehusene i 
nettverket, har BEST utviklet et observasjonsskjema som både fungerer som en sjekkelis-
te for de undersøkelser som bør gjennomføres, samt basis for traumeregistrering og konti-
nuerlig kvalitetskontroll. 
Det er 25 sykehus i nettverket som bruker dette skjemaet ved mottak av traumepasienter.  
 
 

 
 
 
Samarbeid med VOX: Voksenopplæringsprogrammet 
 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling søkte i 2001 midler fra voksen-
opplæringsprogrammet VOX (www.vox.no) til videreføring av den aktivitet vi allerede had-
de gjennomført på de første 15 sykehus i nettverket. Vi mottok tilsagn om kr 750 000 for 
hvert av årene 2002 og 2003. I 2004 hadde vi kurs ved 3 sykehus uten tilskudd fra VOX, 
dekket av sykehusene selv. Deretter mottok vi på nytt midler fra VOX og kunne dermed 
invitere nye sykehus med i BEST med støtte fra VOX. 
Alle oppfølgningskurs i 2004 ble gjennomført med støtte fra VOX. Dette har vært en avgjø-
rende forutsetning for aktivitetene til BEST så langt.  
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Øvrige aktiviteter i 2004 
 
BEST i kommunene 
Tre leger fra primærhelsetjenesten i Finnmark har utviklet og gjennomført BEST kurs for 
lokale akuttmedisinske team i kommunehelsetjenesten i 2004. Dette er organisert som 
eget prosjekt med i samarbeid med Stiftelsen BEST. Det er så langt holdt kurs i seks 
kommuner i Finnmark, og planlagt videre trening i flere kommuner i 2005. Det gjøres også 
en vitenskapelig vurdering av effektene til dette prosjektet. 
 

 
 
 
BEST for barn 
Barnelege Ole Bjørn Kittang på Sykehuset Sørlandet i Kristiansand har brukt de pedago-
giske og faglige prinsippene fra BEST for teamtrening i opplæring og vedlikehold av fer-
digheter hos det team som tar imot alvorlig syke barn på sykehuset.  
 
Prosjekt levende markør vs. dukke 
En prosjektgruppe med Åse Brinchmann-Hansen som leder fikk bevilget kr. 60.000,- i 
2003 fra kvalitetssikringsfondet i Legeforeningen. I 2004 ble prosjektet startet ved 2 syke-
hus i 2004 og fortsetter i 2005. Dette prosjektet er utarbeidet for å kartlegge effekten av 
hvilken treningsmodell som gir størst utbytte. Det er planlagt til sammen 6 sykehus i første 
runde før konklusjonen på prosjektet foreligger.  
 
Database- traumeregistreringsprogram 
I 2004 har BEST hatt en prosjektmedarbeider som utvikler databasen som tidligere ble 
distribuert til alle sykehus i nettverket. Målet er først å sette alle sykehus i stand til å regist-
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rere og analysere sine egne pasienter, dernest å gi sykehusene et verktøy til å sammen-
ligne seg med andre sykehus i nettverket gjennom en internettbasert database. Vi forven-
ter å søke konsesjon og starte den nettbaserte felles registrering i løpet av 2005.  
 
Studentoppgave 
BEST har vært tema for en 5.årsoppgave i medisinstudentutdanningen ved Universitetet i 
Tromsø i 2004. Marit Innerby Isaksen jobber med en kartlegging av status for en rekke 
faktorer som er dokumentert effektive i forbedring av skadebehandling på landets sykehus. 
Veileder er Torben Wisborg.  
 
 
Presentasjoner  
BEST har vært presentert i internasjonale og nasjonale fagmøter i løpet av 2004 på føl-
gende steder: 
-Stockholm juni 2004: SESAM Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, 
10th anniversary meeting, Stockholm. BEST hadde tre postere og et foredrag 
-København september 2004:  Society of Trauma Nurses 1st European Conference 
2004. BEST hadde en poster og to inviterte foredrag.  
-Stavanger september 2004: Nordisk kongress for anestesi-og intensivsykepleiere. 
BEST hadde en poster.  
-Trondheim oktober 2004: Norsk Anestesiologisk Forenings høstmøte: BEST var pre-
sentert med to foredrag 
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Status ved utgangen av 2004 
Nettverket omfatter pr.31.12.2004 til sammen 36 norske sykehus, to danske (Århus og 
Odense) og ett sykehus i Sverige (Gøteborg). De har alle hatt samme grunnopplæring i 
BEST.  
Til sammen har 3835 leger, sykepleiere og annet helsepersonell deltatt i kurs og øvelser. 
Med dette har 36 av landets ca 50 sykehus som mottar alvorlig skadde pasienter, hatt 
denne trening. 
 
Det interessante er at det synes som om behovet for teamtrening er like stort for alle typer 
sykehus. Det er således ikke tilfelle at universitetssykehusene utmerker seg spesielt godt i 
forholdet til de mindre sykehus. Dette er både positivt og litt nedslående, men viser beho-
vet for slik opplæring! Det er flere sykehus som står på ”venteliste” for BEST-kurs ved ut-
gangen av året. 
 
Som et nødvendig supplement til BEST-kursene har det fra 1999 vært arrangert 15 kurs 
med til sammen 32 team i praktisk skadebegrensende kirurgi (damage control surgery), de 
såkalte grisekurs. Dette er svært populære kurs og etterspørselen er stor. 
 
Publikasjoner 
Brinchmann-Hansen Å, Wisborg T, Brattebø G. Simulering – en god metode i legers vide-
re- og etterutdanning. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2004; 124: 2113-5. 
 
Rønning TH, Wisborg T. Beck VB, Brattebø G. Hvordan trener norske sykehus sine team 
på sjeldne akuttsituasjoner? Fagoskopet 2004; 18: 2:11-13. 
 
Wisborg T, Brattebø G, Hansen KS, Uggen PE, Brinchmann-Hansen Å. Trening av trau-
meteam lokalt på sykehus er effektiv. Norsk Anestesiologisk Forenings høstmøte, Trond-
heim, oktober 2004.  
 
Isaksen MI, Wisborg T, Brattebø G. Forbedret traumemottak på norske sykehus – hvilke 
tiltak nytter? Norsk Anestesiologisk Forenings høstmøte, Trondheim, oktober 2004.  
 
Wisborg T, Brinchmann-Hansen Å, Brattebø G. Low tech simulation for trauma teams with 
simple mannequin or live model? Preliminary result from cross-over comparison. Society 
in Europe for Simulation Applied to Medicine, 10th anniversary meeting,  Stockholm, juni 
2004. 
 
Wisborg T, Brattebø G, Brinchmann-Hansen Å, Hansen KS, Uggen PE. Training multipro-
fessional trauma teams in Norwegian hospitals using video recorded simulations. Society 
in Europe for Simulation Applied to Medicine, 10th anniversary meeting, Stockholm, juni 
2004. 
 
Mjelstad S, Brattebø G, Wisborg T. Cross-professional trauma team simulations: Do team 
leaders and team members agree on leadership performance? Society in Europe for 
Simulation Applied to Medicine, 10th anniversary meeting, Stockholm, juni 2004. 
 
 
Mjelstad S, Brattebø G, Wisborg T. Cross-professional trauma team simulations: In-
creased performance after repeated sessions? Society in Europe for Simulation Applied to 
Medicine, 10th anniversary meeting, Stockholm, juni 2004. 
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Ansatte 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling hadde ikke egne ansatte i 2004.  
 
Anestesisykepleier Kjersti M. Fagerstad på Hammerfest sykehus har likevel vært koordina-
tor for Stiftelsen i 50 % stilling fra mars 2004. Stiftelsen BEST dekker 30% av en full stilling 
for Kjersti M. Fagerstad, mens Hammerfest sykehus bidrar med resten. Formelt er Kjersti 
M. Fagerstad ansatt på Hammerfest sykehus. Intensivsykepleier Tone H Rønning hadde 
denne funksjon og stilling inntil 1. mars 2004.  
 
Årsregnskap 
Årsregnskapet følger på de neste sider. Revisjonsberetning er vedlagt. Regnskapet omfat-
ter fire hovedposter: BEST som er regnskapet for Stiftelsen BEST, VOX (midler bevilget til 
spredning av prosjektet fra Voksenopplæringsprogrammet VOX), Grisekurs og Markørpro-
sjekt (forskningsprosjekt med eksterne midler til evaluering av effekten av levende markør 
fremfor dukke ved trenning).  Det er avlagt eget regnskap til Voksenopplæringsprogram-
met 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 2005. 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 2004 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 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 mu-
lig, 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.  
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Årsregnskap 2004 

for 
STIFTELSEN BEST: BEDRE &              

SYSTEMATISK TRAUMEBEHANDLING  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 



 

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 


