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Årsmelding 2010
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening gir med dette en beskrivelse av
året 2010 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 videreføring av pilotprosjektet «Kvalitetssikring av traumebehandling i sykehus» i 2001. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest, men drives som et samarbeid mellom ulike ressurspersoner / miljø over hele landet.
Den formelle stiftelse var 8. februar 2001. Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling 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.
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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 kontinuerlig 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,
Akuttmedisinsk seksjon KSK, Haukeland Universitetssykehus, 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, Legeforeningen, Oslo aase.brinchmann.hansen@legeforeningen.no

Styremedlem

Torsten Eken, overlege, Avdeling for Anestesiologi, Oslo
Universitetssykehus, Oslo torsten.eken@medisin.uio.no

Styremedlem

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

Styremedlem

Nina Hesselberg, overlege, Akuttmedisinsk klinikk,
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
nina.hesselberg@unn.no

Styremedlem

Per Hjortdahl, professor i allmennmedisin, Universitetet i
Oslo per.hjortdahl@medisin.uio.no

Styremedlem

Øystein Kilander, traumekoordinator, anestesisykepleier,
Sykehuset Sørlandet, Kristiansand
oystein.kilander@sshf.no
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Aktiviteter i 2010
BEST-kurs
I 2010 ble det holdt BEST-I kurs i på Lofoten sykehus i Gravdal i mars. Vi holdt også
et BEST I-kurs for sykehuset i Akureyri, Island i august samt et BEST-I kurs på Færøyene, Torshavn sykehus i oktober. Mange sykehus holder egne lokale kurs slik intensjonen hele tiden har vært. BEST har ikke oversikt over dette, men som eksempel
ble det i 2010 holdt fire kurs på Haukeland Universitetssykehus og to kurs i Hammerfest. Helse Nord RHF har som eksempel vedtatt at regionens sykehus med akuttfunksjon skal øve minst 2 ganger per år. I alt har 6099 teammedlemmer siden starten i
1997 blitt kurset av BEST og en rekke sykehus arrangerer i tillegg lokale oppfølgingskurs med egne krefter.

Kurs i praktisk skadebegrensende kirurgi
Som et nødvendig supplement til BEST-kursene har det fra 1999 vært arrangert 31
kurs med til sammen 107 team i praktisk skadebegrensende kirurgi (damage control
surgery). Kursene er treningskurs for kirurgiske team i skadebegrensende kirurgi, og
både kirurger, operasjonssykepleiere, anestesileger og anestesisykepleiere deltar i
trening på anesteserte griser. Det er svært populære kurs og etterspørselen er stor.
Kursene meriterer i spesialistutdanningen for leger. Til sammen deltok 13 sykehus i
2010. Kursene er underlagt strenge bestemmelser mht. dyrevernregler.
Stiftelsen skrev i sommer 2010 til alle landets RHF med tilbud om at de selv overtok
kurskonseptet. Vi har fått foreløpig svar fra fagdirektørmøtet om at dette er ønskelig,
men at det må avklares med departementet. De enkelte universitetssykehus forventes
derfor å arrangere kurs for sin region fra 2011.

Nettverksmøtet 2010
BEST har holdt årlige nettverksmøter fra starten i 1997. Hensikten med nettverksmøter er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og opprettholde BEST-samarbeidet.
Deltagende sykehus fra samme geografiske område planlegger blant annet felles trening og samarbeid.
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Nettverksmøtet var en tre-dagers samling av to representanter fra 27 av sykehusene i
BEST-nettverket. 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, men likevel må tas hånd om på mange spredte og gjerne små
sykehus.
Årets inviterte hovedforelesere var Elsa Søyland fra SAFER simuleringssenter i Stavanger som fortalte om ”Standardisering av pasientoverlevering i akuttmottak”, samt
Hildigunnur Svavarsdottir fra Akureyri
sykehus på Island som fortalte om
innføring av teamtrening på sykehuset, og hvordan de bevisst har gjort
trening attraktiv for avdelingene og
fremmet implementering i hverdagen.
I tillegg var det forskjellige faglige innlegg. Karianne Flaatten fortalte om
erfaringer fra Haiti gjennom Leger
uten grenser. Nils Oddvar Skaga fra
Oslo Universitetssykehus Ullevål holdt
to faglige forelesninger om anestesi til
traumepasienter og koagulopati.
Professor Steinar Hunskår, Nasjonalt
kompetansesenter for Legevaktsmedisin snakket om ”Hvordan passer
Kommune-BEST inn i fremtidens legevakt?”

Øvrige aktiviteter i 2010
Kommune-BEST
Tre leger fra primærhelsetjenesten i Finnmark har utviklet og gjennomført BEST kurs
for lokale akuttmedisinske team i kommunehelsetjenesten sammen med BEST siden
2004. Dette er organisert som eget prosjekt i samarbeid med Stiftelsen BEST. Det er
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.
Kommune-BEST ble presentert for Svensk Förening för Glesbygdsmedicin i Jokkmokk
mars 2010.
Vår målsetting er å etablere et tettere samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktsmedisin fremover, for å utvikle konseptet for å kunne tilby treningen for
kommuner i hele landet.

Barne-BEST
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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 det holdt kurs på fire sykehus og noen av disse holder jevnlige kurs med lokale
krefter. Som eksempel har Hammerfest sykehus etablert egen Barne-BESTkoordinator, som også deltok på nettverksmøtet 2010.

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 medisinerstudiet og videreutdanningen i anestesisykepleie. Universitetet i Oslo har nå implementert bruken av simulering som en fast del av studentopplæring i samarbeid med
videreutdanningen for anestesisykepleiere ved Høyskolen i Oslo. Dette er nå gjort obligatorisk for alle medisinstudenter i Oslo fra 2010, det er også obligatorisk for anestesisykepleierstudentene.

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 Universitetssykehus (http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/internasjonaltsamarbeid/Sider/enhet.aspx) 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 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.
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Instruktørene har vært leger og sykepleiere fra BEST-Norge. Ved avslutningen av
prosjektet har omtrent 1000 helsearbeidere blitt trent sammen 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 dokumentert i en video som er tigjengelig ved henvendelse til Avdeling for Internasjonalt Samarbeid på adressen ovenfor. Som bildet viser har det også vært arrangert trening i
hemostatisk nødkirurgi på anesteserte griser. Prosjektet er nå overtatt av de lokale
myndigheter, og følges av en norsk PhD-student for evaluering av effekten.

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 Nettverksmøte som årlig arrangeres av BEST Stiftelsen.

Instruktørkurs
BEST arrangerte første kurs i
bruk av simulering for tverrfaglig
teamtrening – fasilitatorkurs i
2007. Det var deltagere fra Norge, Danmark og Botswana. Hensikten med kurset var å trene ledelse 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 forberedt
i 2008 for videreføring. Det ble
arrangert ett kurs i 2010.

Simuleringsnettverk i Norge
BEST tok i 2007 initiativ til et nasjonalt samarbeid om simulering. Det har vært holdt
årlige møter siden, sist i november 2010 arrangert av simuleringssenteret på OUS
Ullevål. Dette er nyttige møter der det utveksles informasjon og ideer.

Materiell
Database- traumeregistreringsprogram
BEST har utviklet en database for sykehusenes egen registrering. Målet er først å sette 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.
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Observasjonsskjema og sjekklister
Som et resultat av nettverksmøtene og samarbeidet mellom de deltagende sykehusene i nettverket, har BEST utviklet et observasjonsskjema til bruk ved mottak av traumepasienter. 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.

Sjekkliste
Det er også utviklet en huskeliste i lommeformat på både
norsk og engelsk for bruk av
deltagere i traume-team og
det arbeides med å utvikle en
huskeliste til mottak av medisinsk kritisk syke barn.

Veggplansjer
En plansje med oppsummering av behandlingsprinsipper og huskeliste for
traumeteamet er laget i format som passer på veggen i
traumerom. Plansjen er oversatt til engelsk.
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Kasuistikker
Alle sykehusene i nettverket oppfordres til videre lokal trening med bruk av sykehistorier 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
Artikler:
Westli HK, Johnsen BH, Eid J, Rasten I, Brattebø G. Teamwork skills, shared mental
models, and performance in simulated trauma teams: an independent group design.
Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2010; 18: 47.
Brattebø G, Wisborg T. Traumebehandling i Norge. Tidsskr Nor Laegeforen 2010;
130: 2339-40.
Bokkapitler:
Brattebø G. Education and training teamwork using simulation. In: Flaatten H, Moreno
RP, Putensen C, Rhodes A (eds): Organisation and management of intensive care.
Berlin, MWV & Co KG, 2010: 323-34.
Abstracts og foredrag på internasjonale møter
Brattebø G. Improving trauma team performance by simulation training. Scientific
symposium in trauma anesthesia. Serbian Association of Anesthesiologists and Intensivists, Nis, Serbia, April 8.-10. 2010
Brattebø G. Adverse events in the clinic – can we eliminate them by training in the
simulator environment? Annual congress in European Society of Anaesthesiology
(ESA)Euroanaesthesia Helsinki, Finland, June 12.-15. 2010.
Brattebø G. Team training and safety. 18th Annual Scientific conference in the Kenya
Society of Anaesthesiologists in Mombasa, Kenya, August 12.-13. 2010.
Brattebø G, Hjortdal P, Reime MH. Simuleringslæring. Pasientsikkerhetskonferansen,
Bergen, 30.09. 2010
Brattebø G. Low cost simulation – first class outcome. Autumn Seminar UEMS Section and Board of Anaesthesiology in Valetta, Malta, Nov 12. - 13. 2010.
Fagerstad K, Brattebø G, Brinchmann-Hansen Å, Hansen KS, Wisborg T. Multiprofessional Team Training Improves Nurses’ Knowledge and Skills in Trauma Care. 3rd
International Nurse Education Conference, Sydney Australia, april 2010.
Wisborg T. Kommune-BEST: Bedre & systematisk teamtrening. Lokale akuttmedisinske team – hvordan lykkes? Svensk Förening för Glesbygdsmedicin i Jokkmokk mars
2010.
Stiftelsens komplette CV finnes på hjemmesiden www.bestnet.no her:
www.bestnet.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=92&Itemid=83&lang=no
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Status ved utgangen av 2010
Nettverket omfatter pr. 31.12.2010 til sammen 47 norske sykehus, to danske og tre
svenske sykehus. De har alle hatt samme grunnopplæring i BEST. I tillegg har alle
botswanske sykehus gjennomført trening.
Til sammen har 6099 leger, sykepleiere og annet helsepersonell deltatt i kurs og øvelser, 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. Styret ønsker å utvikle kontakten med studentorganisasjonene og universitet & høyskoler som benytter teamtrening i fremover.
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 nyttig for dem og pasientene deres. For BEST spiller det ingen rolle om sykehusene 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!

Ansatte
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening hadde ikke egne ansatte i 2010.
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. Fagerstad ansatt 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
2010.

Årsregnskap
Årsregnskapet følger på de neste sider. Revisjonsberetning er vedlagt.
Styret understreker at posten ”Annen driftskostnad” dekker de totale driftskostnader.
Utgifter 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 forbindelse med kurser og utgifter til nettverksmøte samt frikjøp av undervisere
og koordinator. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 42 263,-. På tross av et
lite overskudd er det fortsatt styrets hensikt at Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk
teamtrening ikke skal akkumulere kapital.
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