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ÅRSMELDING 2018
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening gir med dette en beskrivelse av
aktivitetene i året 2018 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 vår hjemmeside
www.bestnet.no

Fra hjemmesiden 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 og fagmiljø 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 justerte vi vedtekter og visjon, men bare i forhold til vårt
nye navn.
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Stiftelsens visjoner 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, seksjonsoverlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus, og professor ved
Universitetet i Bergen. guttorm.brattebo@helse-bergen.no

Styrets nestleder og
Stiftelsens daglige leder: Torben Wisborg, professor og overlege, Akuttavdelingen,
Hammerfest sykehus, Hammerfest og Forskningsleder,
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, Oslo.
torben@wisborg.net
Styremedlem:

Anette Raa, medisin- og forskerlinjestudent, Universitetet i
Bergen. anette.raa@live.no

Styremedlem:

Torsten Eken, overlege, Avdeling for Anestesiologi, Oslo
Universitetssykehus, og forsker ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. torsten.eken@medisin.uio.no

Styremedlem:

May-Liss Hatleskog, overlege akuttmedisinsk avdeling,
Akershus Universitetssykehus.
may-liss.hatleskog@ahus.no

Styremedlem:

Hilde Hætta Eng, intensivsykepleier, Alta kommunale legevakt. hthaetta@gmail.com

Styremedlem:

Terje Lillegård, anestesisykepleier og traumekoordinator
Helse Nord. terjelillegard@gmail.com

Styremedlem:

Øystein Furnes, legevaktsjef og kommuneoverlege,
Førde. Oystein.Furnes@forde.kommune.no
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AKTIVITETER I 2018
BEST-traumekurs
BEST har ikke arrangert BEST-traumekurs i 2018. 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 presentasjonen som BEST først utarbeidet som teoretisk grunnlag for praktisk teamtrening, brukes flittig. Antall
årlige kurs varierer ved sykehusene,
fra to til rundt ti. Noen har heldagskurs, mens andre arrangerer kurs
med kortere varighet.
Fra kurs i Hammerfest. Foto: Traumeutvalget

Siden starten i 1997 har vi ved utgangen av 2018 registrert 7.204 kursdeltakere som
har besvart spørreskjema både før og etter teamtrening ved kurs arrangert av BEST.
Vi vet mange flere har deltatt, både i regi av BEST og lokale instruktører.

Fasilitatorkurs
Stiftelsen BEST arrangerer jevnlig fasilitatorkurs for de som skal lede simulering i
teamtrening fordi behovet for slike kurs har tiltatt. BEST arrangerte første fasilitatorkurs i 2007. Det er fortsatt et meget velkomment og etterspurt kurs med deltakere hovedsakelig fra Norge, men også fra Danmark, Færøyene og Botswana. I 2018 ble
37 deltakere kurset gjennom to kurs som ble holdt lokalt i Levanger og Molde.
Hensikten med kursene er å trene ledelse
og instruksjon av simulering hvor team
deltar, og hvor video kan brukes i forbindelse med tilbakemelding. Kursene har
deltakere fra akuttavdelinger på sykehus,
samt medisinske-, barne- og fødeavdelinger, kommunehelsetjenesten og helsefaglige undervisningsetater. Det er et prioritert område for BEST å kunne tilby lokale fasilitatorkurs fremover, og flere er
planlagt i 2019.
Fra BEST fasilitatorkurs i Levanger. Foto: Kim G. Strande

I Norge har det siden oppstarten vært arrangert 21 kurs med til sammen 357 deltakere i tillegg til flere kurs ved utdanningsinstitusjoner. Det har også vært arrangert et
kurs for allmennleger i Helse Vest, to kurs på Island (Akureyri Hospital), 7 kurs i Botswana og ett i Malawi.
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Det har vært et ønske om å forsøke å få en eller annen form for oppfølging av de
som har gjennomført fasilitatorkurset. Dette jobbes det videre med for at kursdeltakere skal få anledning til å diskutere egne erfaringer og utveksle undervisningsopplegg og smarte løsninger.
Kursene meritterer for godkjenning i spesialistutdanningen for leger og for sykepleiere til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Nettverksmøtet 2018
Dette var 20. gang nettverksmøtet ble arrangert. For fjerde gang i samarbeid med
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og Nasjonalt Traumeregister (NTR). Nettverksmøtet ble arrangert i Trondheim, og var en del av flere kurs
og møter som var samlet over en uke; Nasjonal team- og traumesamling. Stiftelsen
BEST arrangerte denne uken for andre gang i samarbeid med NKT-T, NTR og Oslo
Universitetssykehus (OUS).
Nettverksmøtet rettet seg mot helsepersonell som er engasjert eller involvert i teamtrening og/eller traumebehandling. Møtet gikk over to dager.
BEST-nettverkets kontaktpersoner, lokale- og regionale traumekoordinatorer, traumeregistrarer og andre interesserte var invitert. Medisinstudenter fra alle fakulteter i
Norge og spesielt inviterte gjester deltok også. Det var 173 registrerte deltakere og
de fleste sykehusene i nettverket var representert.
Møtet bestod av en faglig del med nasjonale og internasjonale forelesere, og en del
med erfaringsutveksling mellom sykehusene gjennom presentasjon av pasientkasuistikker. Teamtrening og simulering preget også denne gangen flere av forelesningene.
Alle deltakerne presenterte sin arbeidsplass og fortalte om sine erfaringer med teamtrening. Ingvild Byremo (Sørlandet sykehus Kristiansand), May-Liss Hatleskog
(Akershus Universitetssykehus) og Tone Dagsvold (Hammerfest sykehus) snakket
om det å få folk til å stille på opplæring.
Erfaringer med fasilitatoropplæring, innhold, varighet og kostnader ble beskrevet av Sigrun Qvindesland (SAFER), Stine
Gundrosen (SIM-senteret
St. Olav) og Torben Wisborg (BEST).
Stine Gundrosen, Torben Wisborg og Sigrun Qvindesland. Foto: BEST

Steinar Olsen fra Helsedirektoratet hadde laget et foredrag om den nasjonale førstehjelpsdugnaden, og Mari Bergan Mørkved fra NKT-Traume presenterte prosjektet om
førstehjelpsopplæring i trafikalt grunnkurs, samt sykkelskader.
Hva er en alvorlig skadd pasient og hvordan identifisere den, ble lagt frem av Trond
Dehli fra Universitetssykehuset Tromsø.
Inger Lund-Kordahl hadde skrevet om bruk av turniké ved penetrerende skader og
Kari Schrøder Hansen viste lysbilder og fortalte fra sitt arbeid i Røde Kors.
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Fra Akademiska Sjukhuset i Uppsala var Fredrik Linder invitert. Han holdt to forelesninger om triage samt traumesystem og forskning i Sverige.
Jesper Blinkenberg fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin holdt et fremlegg om hva som skjer av
teamtrening i kommunene, og kommuneoverlegene Britt
Larsen Mehmi (Vadsø) og Øystein Furnes (Førde) holdt
spennende og engasjerende forelesninger om hvordan de
hadde fått til lokal akuttmedisinsk trening.
Fredrik Linder. Foto: BEST

Gareth Grier fra London's Air Ambulance holdt en interessant forelesning kalt «Human Factors».

Gareth Grier. Foto: BEST
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Andre programinnslag var bl.a.: «Status for Helse Midt» presentert av Tom Tørhaug
(St. Olavs Hospital) og «Rehabilitering i Helse Vest, hvordan fikk vi det til» presentert
av Hanne Langseth Næss (Haukeland Universitetssykehus).
BEST har holdt årlige nettverksmøter fra starten i 1997. Hensikten med nettverksmøter er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og opprettholde samarbeidet. Nå jobber
stiftelsen for teamtrening innen flere fag, og ikke bare traume. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest og drives som et samarbeid mellom ulike ressurspersoner og miljø
over hele landet.

BEST-Sommercamp
BEST sommercamp har to ganger tidligere vært arrangert over fem dager for medisin-, sykepleie-, ambulanse- og fysioterapistudenter. Målet var ikke bare lek og moro,
men også å få solid motivasjon og kunnskap gjennom praktisk trening (mediehåndtering, masseskadescenario o.l.), introduksjon til teamtrening, fasilitering og simulering,
ikke tekniske ferdigheter m.m.
Selv om studentene har vært fra ulike studieretninger, studiesteder og kull, har de
vært usedvanlig samstemte om at de fem dagene hadde vært svært lærerike og givende. Det ble ikke arrangert sommercamp i 2018, men der er planer om et fasilitatorkurs for studenter i samarbeid med BAMS i 2019.

Kurs i praktisk skadebegrensende kirurgi
Som et nødvendig supplement til BEST-kursene hadde BEST fra 1999 til 2011 arrangert 31 kurs med til sammen 108 team i praktisk skadebegrensende kirurgi
(«damage control surgery»). Alle kursene foruten ett (i Tromsø 2000) frem til 2008
ble holdt i Bergen, og siden da nesten årlig også i Trondheim og Tromsø. I tillegg ble
det arrangert et kurs i Botswana under prosjektperioden 2007-2009. Kursene var treningskurs for kirurgiske team i skadebegrensende kirurgi, og både kirurger, operasjonssykepleiere, anestesileger og anestesisykepleiere deltok i trening på anesteserte griser. Kursene meritterte for godkjenning i spesialistutdanningen for leger og
for sykepleiere til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
Fra 2011 overtok de regionale helseforetakene selv planlegging og arrangering av
kursene. Stiftelsen vurderer dette som en vellykket spredning av erfaringer.

ØVRIGE AKTIVITETER
Barne-BEST
Barnelege Ole Bjørn Kittang på Sørlandet Sykehuset Kristiansand har brukt BEST
sine prinsipper for teamtrening i opplæring og vedlikehold av ferdigheter hos team
som tar imot barn i kritiske og livstruende medisinske tilstander på sykehus, såkalt
Barne-BEST kurs. Det er dagskurs som arrangeres lokalt på sykehusene og flere sykehus har hatt dette kurset siden første formelle undervisning og trening i 2004.
Flere har i etterkant arrangert jevnlige treninger med lokale instruktører eller instruktører fra samme region. Antallet pr. år varierer. Noen har heldagskurs og andre kun
kasuistikktreninger med varighet på en til to timer.
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Medlemmer fra BarneBEST utvalget ved Hammerfest sykehus arrangerte et opplæringskurs
(heldagskurs) ved Nordlandssykehuset Vesterålen høsten 2018. De kjører
nå trening med kasuistikker og simulering hver måned, samt teori hver 4.
måned.
Fra Barne-BEST kurs i Stokmarknes. Foto: Barne-BEST utvalget

Nyfødt-BEST
I samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd ved overlege Terje Alsaker, har barnelege
Ole Bjørn Kittang på Sørlandet sykehus Kristiansand utviklet et kurs for trening av nyfødtresusciteringsteam. Dette er heldagskurs som blir holdt lokalt på sykehusene for
grupper helsepersonell som er involvert i resuscitering av nyfødte. BEST sine prinsipper for teamtrening blir brukt, og kurset består av både trening på ferdigheter, samhandling og scenariotrening.
Konseptet startet høsten 2010 og er etablert ved flere sykehus. Sykehusene har i ettertid arrangert kurs med egne lokale instruktører og instruktører fra nabosykehus.
Som eksempel har instruktører fra Hammerfest sykehus holdt jevnlige kurs på Kirkenes sykehus, samt at de trener selv en time hver måned og arrangerer to heldagskurs årlig. Nytt fra 2017 er at deltakere fra fødestuen i Alta også er invitert til å delta.

Medisinsk-BEST
Medisinsk-BEST ble 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, flere med bruk av BEST
sine prinsipper for teamtrening og opplæring. En del sykehus har etablert et slikt
team, og det er flere som planlegger samme type trening innen akutte medisinske tilstander. BEST har ingen oversikt over hvor mange sykehus som trener etter dette
konseptet, men vet at antallet er sterkt økende.
Som eksempel kan nevnes Kristiansund sykehus. De arrangerer årlig 1-2 dager med
teori og gjennomgår prinsippene for BEST. Alle som deltar i ulike team på sykehuset
blir invitert. Sykehuset kjører månedlige kasuistikk- og simuleringsøvelser og har til
nå utdannet seks fasilitatorer tilknyttet akuttmottaket.

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 de fleste i Nordland og
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Troms. Kommunene har hatt ett eller flere oppfølgingskurs. Hvert kurs hadde gjennomsnittlig deltagelse på ti personer tilknyttet kommunehelsetjenesten.

Fra Kommune-BEST trening i Skei. Foto: BEST

Våren 2018 ble det holdt et kurs som gikk over to dager i Skei i Sogn og Fjordane.
Det var et samarbeidsprosjekt mellom ildsjeler lokalt, Alta kommune, Finnmarkssykehuset og BEST. Kurset hadde 36 deltakere fra 12 kommuner som tilsvarer halve fylket. De er nå klare til å starte egen trening, samt holde kurs for resterende kommuner
i Sogn og Fjordane.
BEST har ikke oversikt over hvem som trener med lokale instruktører, men vi vet
flere kommuner holder jevnlige kurs og antallet varierer fra 2 til 10 ganger årlig.

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 tatt i bruk
simulering som en fast del av studentopplæring i samarbeid med videreutdanningen
for anestesisykepleiere ved Høyskolen i Oslo. Dette ble gjort obligatorisk for alle medisin- og anestesisykepleierstudenter i Oslo fra 2010.
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Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, har nå innført obligatorisk tverrfaglig teamtrening for siste års medisin- og sykepleierstudenter på alle studiestedene
(Tromsø, Bodø og Hammerfest).
BEST har også intensivert samarbeidet med Bergen Akuttmedisinske studentforening (BAMS) og andre tilsvarende foreninger rundt om i landet for å sikre kunnskap
om simulering og ikke-tekniske ferdigheter blant medisinstudentene. De blir bl.a. invitert til det årlige nettverksmøtet i BEST. Hensikten er at studentene skal få en møteplass for å diskutere hvordan de kan endre og forbedre studieplanene for å få mer simulering og teamtrening inn i undervisningen. BEST er også involvert i planlegging
av tverrfaglig simulering for siste års medisin-, sykepleie- og radiografstudenter for
Universitetet i Tromsø.

Simuleringsnettverk i Norge
BEST tok i 2007 initiativ til et nasjonalt samarbeid om simulering. Det har vært holdt
regelmessige møter siden.
I juni 2016 arrangerte Høgskolen Betanien i samarbeid med BEST et nasjonalt nettverksmøte om simulering. Her deltok det over 100 personer fra utdanningsinstitusjoner og sykehus.
Nettverket Med Sim Norge ble dannet i 2016. BEST deltar, og for perioden 2019-20
er Torben Wisborg styremedlem.

MATERIELL
Observasjonsskjema med sjekkliste
Som et resultat av
nettverksmøtene og
samarbeidet mellom
sykehusene i nettverket, har BEST utviklet
et observasjonsskjema til bruk ved
mottak av akutt, kritisk
syke traumepasienter.
Skjemaet fungerer
også som en sjekkliste for de undersøkelser som bør gjennomføres, samt basis
for traumeregi-

strering og kontinuerlig kvalitetskontroll.
Observasjonsskjemaet ble sist revidert medio 2016 og brukes av alle sykehusene i
nettverket som mottar traumepasienter. I tillegg blir det brukt av en avdeling i Forsvaret og er distribuert til Sjøforsvaret for bruk under trening.
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Observasjonsskjemaet er laget i en engelsk versjon og brukes under utenlandske
prosjekter.
I 2016 ble et tilsvarende skjema for akutt, kritisk syke medisinske pasienter (voksne
og barn) utviklet. Skjemaet brukes av et økende antall sykehus rundt i landet og ble
sist revidert i 2017.
Etter spørsmål fra nettverket, ble det i 2017 startet utviklingen av et tilsvarende
skjema for nyfødte. Skjemaet ble ferdigstilt i 2018 og distribueres til flere fødeavdelinger og fødestuer rundt i landet. Alle observasjonsskjemaene selges til kostpris.

Sjekkliste
Det er utviklet en tosidig sjekkliste i lommeformat på norsk og
engelsk for bruk av deltakere i
traumeteam. Den brukes også
av ansatte i ambulansetjenesten, Røde Kors og kommunehelsetjenesten.
Sjekklisten revideres jevnlig,
sist i 2018.
En tilsvarende sjekkliste for deltagere i medisinske team (inkl.
Barne-BEST team) ble utarbeidet i 2015 og var tilgjengelig for
brukerne i 2016.
Alle sjekklistene er for salg til
kostpris.

Veggplansje
BEST har i samarbeid med nettverket utarbeidet en plansje med oppsummering av
behandlingsprinsipper
og sjekkliste for traumeteamet.
Den blir jevnlig revidert
og er i et format som
passer på vegg for eksempel i traumerom.
Veggplansjen blir også
brukt av kommunehelsetjenesten, ambulansetjenesten og Sjøforsvaret. Den ble sist redigert i 2018 og finnes i
tillegg i en engelsk utgave.
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Det er også utarbeidet en veggplansje for medisinske team (inkl. Barne-BEST team).
Denne ble ferdigstilt i 2016. Alle veggplansjene selges til kostpris.

Piquetskjorte
Stiftelsen har fått laget piquetskjorter som selges til kostpris til bruk av bl.a. instruktører under BEST-kurs. Disse leveres også ut til deltakere på fasilitatorkurs.

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 opplysninger om nettverket og annen relatert informasjon. Siden den gang er hjemmesiden
revidert og videreutviklet. Sykehusene oppfordres til å sende inn stoff til siden, for eksempel prosedyrer, referater fra lokale kurs, bilder m.m. Hjemmesiden blir aktivt brukt
også av internasjonale brukere. For å gjøre hjemmesiden enda mer brukervennlig,
ble den siste store revideringen startet høsten 2018.

PRESENTASJONER OG PUBLIKASJONER
Stiftelsen BEST forsøker å bringe videre sine erfaringer i tråd med stiftelsens visjoner
og en av måtene er som vitenskapelige publikasjoner og foredrag.
Stiftelsens komplette publikasjonsliste finnes på hjemmesiden www.bestnet.no

STATUS VED UTGANGEN AV 2018
Nettverket omfatter pr. 31.12.2018 til sammen 49 norske sykehus, to danske, ett
svensk, 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 7.204 leger, sykepleiere og annet helsepersonell deltatt på traumekurs 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 eller tidligere har mottatt alvorlig skadde pasienter hatt denne traumetrening. Styret har utviklet kontakten med studentorganisasjonene og universitet & høyskoler som benytter teamtrening.
BEST-nettverket er ikke en medlemsorganisasjon, men et uforpliktende tilbud til alle
som føler at de og pasientene kan ha nytte av det. 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,
traumemanual, observasjonsskjema eller annet materiell, dersom de finner det kan
være nyttig for dem og pasientene deres.
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For BEST spiller det ingen rolle om sykehusene parallelt deltar i andre faglige fora eller nettverk (jfr. våre visjoner). Vårt mål er å bidra til bedre pasientbehandling ved å
bedre teamfunksjon rundt alle alvorlig, kritisk syke og skadde pasienter, samt å videreformidle de erfaringer vi har gjort med teamtrening til alle som kan ha nytte av dem,
uansett hvor de befinner seg.

Ansatte
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening hadde ikke egne ansatte i 2018.
Anestesisykepleier Kjersti M. Fagerstad på Hammerfest sykehus er koordinator for
Stiftelsen i 50 % stilling. Finnmarkssykehuset bidrar med denne stilling.
Det er ikke rapportert om skader, ulykker eller andre uønskede hendelser i forbindelse med stiftelsens aktiviteter i 2018.

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 kurs og utgifter til nettverksmøtet. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 147.713,-. Det er fortsatt
styrets hensikt at Stiftelsen ikke skal akkumulere kapital.
I tråd med vedtektene er det heller ikke i 2018 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 møter og kurs for å redusere reisevirksomhet maksimalt. 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 behandling grunnet kjønn, rase eller politisk/religiøs overbevisning. Av styrets åtte medlemmer er tre kvinner.
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Fortsatt drift
På bakgrunn av årsmelding, årsregnskap og intakt stiftelseskapital bekrefter Styret
med dette at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Oslo/Tromsø/Førde/Alta 13. mai 2019

Guttorm Brattebø
Styrets leder

Torben Wisborg
Styrets nestleder,
daglig leder

Torsten Eken
Styremedlem

May-Liss Hatleskog
Styremedlem

Terje Lillegård
Styremedlem

Øystein Furnes
Styremedlem

Anette Raa
Styremedlem

Hilde Hætta Eng
Styremedlem
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Årsregnskap 2018
for
Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk
Teamtrening
Foretaksnr. 984097514

Utarbeidet av:
Komplett Regnskap Hammerfest AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Verkstedveien 39
9602 HAMMERFEST
Regnskapsførernummer 910944681
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Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening

Resultatregnskap
Note

2018

2017

714 562
714 562

645 580
645 580

1 481
566 442
567 922
146 639

1 837
595 405
597 242
48 338

1 074
1 074
1 074

1 681
1 681
1 681

147 713

50 019

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

147 713

50 019

ÅRSRESULTAT

147 713

50 019

147 713
147 713

50 019
50 019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1
2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

OVERFØRINGER
Overføringer opptjent egenkapital
SUM OVERFØRINGER

Årsregnskap for Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening
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Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening

Balanse pr. 31.12.2018
Note

31.12.2018

31.12.2017

EIENDELER
Omløpsmidler
Kundefordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

57 850
494 150
552 000
552 000

128 060
276 227
404 287
404 287

5

50 000
50 000

50 000
50 000

3

502 000
502 000
552 000

354 287
354 287
404 287

552 000

404 287

4

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Underskrifter

Guttorm Brattebø
Styrets leder

Torben Wisborg
Styrets nestleder/
Daglig leder

Anette Raa
Styremedlem

May-Liss Hatleskog
Styremedlem

Torsten Eken
Styremedlem

Hilde Hætta Eng
Styremedlem

Terje Lillegård
Styremedlem

Årsregnskap for Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening
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Øystein Furnes
Styremedlem
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Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.
Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen.
Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Note 1 - Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Foreleserhonorar
Totalt

I år

I fjor

181
0
1 300
1 481

1 837
0
0
1 837

Det er ikke opprettet OTP avtale da stiftelsen ikke har noen faste ansatte.

Note 2 - Revisjonshonorar
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med kr 17 169 inkl. mva, herav revisjonshonorar kr 17 169, og
godtgjørelse for andre tjenester kr 0.
Tilsvarende kostnader for foregående regnskapsår var totalt kr kr 23 063, herav revisjonshonorar kr 23
063, og godtgjørelse for andre tjenester kr 0.
Alle beløp inklusiv merverdiavgift.
Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til daglig leder i 2018.
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Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening

Noter 2018

Note 3 - Disponeringer
Stiftelseskapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat

50 000
0

354 287
147 713

404 287
147 713

Pr 31.12.

50 000

502 000

552 000

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 15 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 15.

Note 5 - Selskapskapital
Stiftelseskapital kr. 50.000,-
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