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ÅRSMELDING 2019 

 
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening gir med dette en beskrivelse av 
aktivitetene i året 2019 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og andre interes-
serte.                                                                                                                                            
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 videre-
føring 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 konti-
nuerlig 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 servicekli-

nikk, 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 Ullevål, og professor ved Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo.  
torsten.eken@medisin.uio.no  

 

Styremedlem:   May-Liss Hatleskog, seksjonsoverlege akuttmedisinsk 
avdeling, Akershus Universitetssykehus.  

                                           may-liss.hatleskog@ahus.no  
 

Styremedlem:   Hilde Hætta Eng, intensivsykepleier, Alta kommunale le-
gevakt. hthaetta@gmail.com  

 
Styremedlem: Terje Lillegård, anestesisykepleier og traumekoordinator 

Helse Nord. terjelillegard@gmail.com  
 
Styremedlem:  Øystein Furnes, legevaktsjef og kommuneoverlege, 

Sunnfjord. Oystein.Furnes@sunnfjord.kommune.no 
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AKTIVITETER I 2019  
 
BEST-traumekurs     

 
BEST har ikke arrangert BEST-traumekurs i 2019. 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 grunn-
lag for praktisk teamtrening, brukes hyppig. Antall årlige kurs varierer ved sykehus-
ene, 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 2019 registrert 7.226 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 ar-
rangerte første fasilitatorkurs i 2007. Det er fort-
satt et meget velkomment og etterspurt kurs 
med deltakere hovedsakelig fra Norge, men 
også fra Danmark, Færøyene og Botswana. 
I 2019 ble 62 deltakere kurset gjennom tre kurs 
som ble holdt lokalt ved Sykehuset Innlandet 
Lillehammer, Nordlandssykehuset Bodø og Hel-
gelandssykehuset Mo i Rana. I tillegg ble det                       Fra BEST fasilitatorkurs på Mo i Rana 
holdt et kurs i Bergen for medisinstudenter.                               Foto: Traumeutvalget, Mo i Rana                                                                                                       
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Hensikten med kursene er å trene ledelse og instruksjon av simulering hvor team del-
tar, og hvor video kan brukes i forbindelse med tilbakemelding. Kursene har delta-
kere fra akuttavdelinger på sykehus, samt medisinske-, barne- og fødeavdelinger, 
kommunehelsetjenesten og helsefaglige undervisningsetater. Det er et prioritert om-
råde for BEST å kunne tilby lokale fasilitatorkurs fremover, og flere er planlagt i 2020.                                                         
I Norge har det siden oppstarten vært arrangert 24 kurs med til sammen 422 delta-
kere 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 Bots-
wana og ett i Malawi.                                                                                                      
 

 
                                                                                                                              Teamtrening i akuttmottak i Pretoria. Foto: BEST  
 
I november ble det også holdt et fasilitatorkurs i Pretoria i Sør-Afrika i samarbeid med 
Avdeling for internasjonalt samarbeid ved Haukeland Universitetssykehus. Mottakel-
sen var god, og det er planer om å føle opp dette samarbeidet i løpet av 2020. 
 
 Det har også 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 kursdelt-
akere skal få anledning til å diskutere egne erfaringer og utveksle undervisningsopp-
legg og smarte løsninger.  
Kursene meritterer for godkjenning i spesialistutdanningen for leger og for sykeplei-
ere til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.  

 
Nettverksmøtet 2019   

 
Dette var 21. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. For femte gang i samar-
beid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og Nasjonalt 
Traumeregister (NTR). Møtet ble arrangert i Trondheim på St. Olavs Hospital, og var 
en del av flere kurs og møter som var samlet over en uke; Nasjonal team- og traume-
samling. 
Målgruppen var helsepersonell som er engasjert eller involvert i teamtrening og/eller 
traumebehandling. Møtet var over tre dager og BEST-nettverkets kontaktpersoner, 
lokale- og regionale traumekoordinatorer, traumeregistrarer og andre interesserte var 
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invitert. Medisinstudenter fra alle fakultetene i Norge og spesielt inviterte gjester var 
også tilstede. Det var 176 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 pasientkasuis-
tikker. Teamtrening og simulering preget også denne gangen flere av forelesningene. 
                                                               

Rune Bruhn Jakobsen fortalte om 
Student-BEST gjennom ti år ved 
Universitetet i Oslo. Svein Arne Mon-
sen presenterte Medisinsk-BEST 
ved Helgelandssykehuset Sandnes-
sjøen og snakket om erfaringer med 
lokale fasilitatorkurs i BEST-regi. 
 
                                                                                                           
                                                                                                             Rune Bruhn Jakobsen og Svein Arne Monsen. Foto: BEST 
                                                                                                         

«Erfaringer med stort og lite traumeteam» ble lagt frem av Kenneth Thorsen fra Stav-
anger Universitetssykehus og Anne Fresvig fra Levanger sykehus. 
«Nullvisjonen for trafikksikkerhet» ble belyst av Sigurd Løtveit fra Statens vegvesen 
og «Helsevesen-basert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykker» 
av Johan Lund fra Oslo. 
Pål Aksel Næss fra Oslo Universitetssykehus snakket om behandling av pasient med 
penetrerende skader og Einar K. Kristoffersen fra Haukeland Universitetssykehus om 
lokal beredskap og lagring av fullblod lokalt. Nils Oddvar Skaga fra OUS Ullevål holdt 
fremlegg om patofysiologi og behandling av blødningssjokk og Per Einar Uggen og 
Thomas Geisner, henholdsvis fra St. Olavs Hospital og Haukeland Universitetssjuke-
hus, la frem pasientkasuistikker som belyser utfordringer ved blødningssjokk. 
 
Magnus Hjortdal hadde laget et fore-
drag om Kommune-BEST og om hvor-
dan man kan komme i gang med dette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

                                Magnus Hjortdal. Foto: BEST                                             Fra forelesningen til Magnus Hjortdal. Foto: BEST 
 
Pelle Gustafson fra LØF i Stockholm hadde tittelen «Säker Traumavård» på sitt fore-
drag og Håkon Kvåle Bakke fra Universitetssykehuset i Nord-Norge snakket om AMK 
sin rolle i traumekjeden.  
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                                                                                                                                              Sigrun Anna Qvindesland. Foto: BEST 
 
Sigrun Anna Qvindesland (SAFER) var med på Skype fra Stavanger og hadde en fo-
relesning kalt «Talk – Debriefing». 
 
«Kommunikasjon i akuttmedisinske team – mer enn closed loop kommunikasjon» ble 
presentert av Stine Gundrosen fra NTNU. Medisinstudentene Erlende Frøland og An-
dreas Fjørtoft fra Trondheim og Oslo Akuttmedisinske Studentforening (TrAMS og 
OAMS) holdt en interessant forelesning om hvordan BEST sitt undervisningsopplegg 
blir brukt og hvordan sykehusene trener.  
 

 
 
                                                                                                                        Andreas Fjørtoft og Erlend Frøland. Foto: BEST  
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Det var flere andre spennende programinnslag i løpet av møtet. Noen av disse kan 
lastes ned på våre hjemmesider www.bestnet.no    
BEST har holdt årlige nettverksmøter fra starten i 1997. Hensikten med nettverksmø-
ter er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og opprettholde samarbeidet. Nå jobber 
stiftelsen for teamtrening innen flere fag, og ikke bare traume. Stiftelsen har sekreta-
riat i Hammerfest og drives som et samarbeid mellom ulike ressurspersoner og miljø 
over hele landet.  

 
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 medisinstu-
diet og videreutdanningen i anestesisykepleie. Universitetet i Oslo har tatt i bruk si-
mulering som en fast del av studentopplæring i samarbeid med videreutdanningen 
for anestesisykepleiere ved Høyskolen i Oslo. Dette ble gjort obligatorisk for alle me-
disin-, anestesisykepleie- og sykepleiestudenter i Oslo fra 2010.  
 
Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, har nå innført obligatorisk tverr-
faglig teamtrening for siste års medisin- og sykepleiestudenter på alle studiestedene 
(Tromsø, Bodø og Hammerfest). 
 
BEST ønsker å satse på studenter og samarbeider tett med de fire akuttmedisinske 
studentorganisasjoner BAMS, OAMS, TrAMS og TAMS. Det har vært holdt sommer-
camp to ganger over fem dager for medisin-, sykepleie-, ambulanse- og fysioterapi- 
studenter. Målet var å få solid motivasjon og kunnskap gjennom praktisk trening (me-
diehåndtering, masseskadescenario o.l.), introduksjon til teamtrening, fasilitering og 
simulering, ikke tekniske ferdigheter m.m. 
 
Det ble ikke holdt sommercamp i 2019, men det ble holdt fasilitatorkurs for studenter i 
Bergen i februar 2019.  

 
Kurs i praktisk skadebegrensende kirurgi 
 
Som et nødvendig supplement til BEST-kursene arrangerte BEST fra 1999 til 2011 
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 ar-
rangert et kurs i Botswana under prosjektperioden 2007-2009. Kursene var trenings-
kurs for kirurgiske team i skadebegrensende kirurgi, og både kirurger, operasjonssy-
kepleiere, anestesileger og anestesisykepleiere deltok i trening på anesteserte griser.  
 
Kursene meritterte for godkjenning i spesialistutdanningen for leger og for sykeplei-
ere 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.  
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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 sy-
kehus har hatt dette kurset siden første formelle undervisning og trening i 2004.  
 
Flere har i etterkant arrangert jevn-
lige treninger med lokale instruktø-
rer eller instruktører fra samme re-
gion. Antallet pr. år varierer. Noen 
har heldagskurs og andre kun kasu-
istikktreninger med varighet på en til 
to timer.  
 
Medlemmer fra Barne-BEST utval-
get ved Finnmarkssykehuset i Ham-
merfest, arrangerte i 2019 et opplæ-
ringskurs (heldagskurs) ved lege-
vakta i Alta kommune.  
 
Barne-BEST utvalget ved Finn-
markssykehuset i Hammerfest har 
også holdt et dagskurs ved Finn-
markssykehuset i Kirkenes høsten 
2019. 
                                                                                              
 
 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                           Fra Barne-BEST kurs i Alta kommune 
                                                                                                                                       Foto: Barne-BEST utvalget Hammerfest 

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 ny-
fødtresusciteringsteam. Dette er heldagskurs som blir holdt lokalt på sykehusene for 
grupper helsepersonell som er involvert i resuscitering av nyfødte. BEST sine prinsip-
per for teamtrening blir brukt, og kurset består av både trening på ferdigheter, sam-
handling og scenariotrening.  
 
Konseptet startet høsten 2010 og er etablert ved flere sykehus. Sykehusene har i et-
tertid arrangert kurs med egne lokale instruktører og instruktører fra nabosykehus. 
Som eksempel arrangeres det ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest to heldagskurs 
årlig, samt kasuistikktrening en time hver måned. Fra 2017 har deltakere fra fødes-
tuen i Alta også blitt invitert til å delta.  
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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 Helgelandssykehuset Sandnessjøen. De arrangerer årlig 
to heldagskurs som inneholder forelesning om BEST-prinsippene, valgt fokusområde 
samt simuleringsøvelser. 
  

 
 
                                                                                              Fra BEST kurs i Sandnessjøen. Foto: Anette Bauer, Sandnessjøen  
 

Kommune-BEST  
 
Tre leger fra primærhelsetjenesten i Finnmark utviklet og gjennomførte BEST kurs for 
lokale akuttmedisinske team i kommunehelsetjenesten sammen med BEST i perio-
den 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 
Troms. Kommunene har hatt ett eller flere oppfølgingskurs. Hvert kurs hadde gjen-
nomsnittlig deltagelse på ti personer tilknyttet kommunehelsetjenesten.     
 
Høsten 2019 ble det holdt et fasilitatorkurs i Alta i Finnmark for lokale akuttmedi-
sinske team. Kurset gikk over to dager og hadde deltakere fra hele Norge. 
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Deltakerne lærte hvordan man 
kan organisere og gjennomføre 
akuttmedisinsk samtrening av lo-
kale akuttmedisinske team, ved 
hjelp av simulering etter BEST 
modellen. Hensikten med kurset 
var å utdanne fasilitatorer som 
kan lede teamtrening av sine lo-
kale akuttmedisinske team. Del-
takerne fikk erfaring med å fasi-
lietere egne simuleringsøvelser 
veiledet av erfarne fasilitatorer. 
Denne fasilitatoropplæring er nå 
et nasjonalt prosjekt i samarbeid 
mellom Nasjonalt kompetanse-
senter for legevaktmedisin 
NKLM, Nasjonalt senter for dis-
triktsmedisin NSDM og Stiftelsen 
BEST.  
                                                                                                                              Fra fasilitatorkurset. Foto: Kommune-BEST, Alta 
 

 
                                                                                                                       
                                                                                                                               Fra fasilitatorkurset. Foto: Kommune-BEST, Alta 
 

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. 

 
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 nett-
verksmøte om simulering. Her deltok det over 100 personer fra utdanningsinstitusjo-
ner og sykehus.  
 
Nettverket Med Sim Norge ble dannet i 2016. BEST deltar, og for perioden 2019-20 
er Torben Wisborg styremedlem. 
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MATERIELL        
 
Observasjonsskjema med sjekkliste   

 
Som et resultat av nett-
verksmøtene og samar-
beidet mellom sykehus-
ene i nettverket, har 
BEST utviklet et observa-
sjonsskjema til bruk ved 
mottak av akutt, kritisk 
syke traumepasienter.  
Skjemaet fungerer også 
som en sjekkliste for de 
undersøkelser som bør 
gjennomføres, samt basis 
for traumeregistrering og 
kontinuerlig kvalitetskon-
troll. 
 
 

Observasjonsskjemaet ble sist revidert medio 2019 og brukes av de sykehusene i 
nettverket som mottar traumepasienter, og ikke har elektronisk kurve. I tillegg blir det 
brukt av en avdeling i Forsvaret og er distribuert til Sjøforsvaret for bruk under tre-
ning. Observasjonsskjemaet er laget i en engelsk versjon og brukes under uten-
landske 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 2019.  
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 fødeavde-
linger og fødestuer rundt i landet. Alle observasjonsskjemaene selges til kostpris. 

 
Sjekkliste    
 
Det er utviklet en tosidig sjekkliste i lom-
meformat 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.  
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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 kommunehel-
setjenesten, ambulan-
setjenesten og Sjøfor-
svaret. Den ble sist redi-
gert i 2018 og finnes i 
tillegg i en engelsk ut-
gave.  
 
Det er også utarbeidet 
en veggplansje for me-
disinske team (inkl. 
Barne-BEST team). 
Denne ble ferdigstilt i 
2016. Alle veggplan-
sjene selges til kostpris. 

 
 

Piquetskjorte 
 
Stiftelsen har fått laget piquetskjorter som selges til kostpris til bruk av bl.a. instruktø-
rer 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 ut-
viklet 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 
revidert og videreutviklet flere ganger. 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 fullført i 2019.  

 

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 
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STATUS VED UTGANGEN AV 2019 

 
Nettverket omfatter pr. 31.12.2019 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 for-
svaret for team som skulle sendes i utenlandsk tjeneste.  
Til sammen har 7.226 leger, sykepleiere og annet helsepersonell deltatt på traume-
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 eller tid-
ligere har mottatt alvorlig skadde pasienter hatt denne traumetrening. Styret har ut-
viklet kontakten med studentorganisasjonene og universitet & høyskoler som benyt-
ter 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.  
For BEST spiller det ingen rolle om sykehusene parallelt deltar i andre faglige fora el-
ler 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 vide-
reformidle 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 2019.  
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 forbin-
delse med stiftelsens aktiviteter i 2019.  

 
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 nett-
verksmøtet. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 141.532,-. Det er fortsatt 
styrets hensikt at Stiftelsen ikke skal akkumulere kapital.   
I tråd med vedtektene er det heller ikke i 2019 utbetalt honorar til styre, styreleder el-
ler daglig leder. 
Situasjonen rundt koronavirus gir usikkerhet knyttet til avholdelsen av kurs og stiftel-
sens øvrige aktiviteter, og vil trolig gi en negativ utvikling i stiftelsens inntekter. Om-
fanget og varigheten av denne utviklingen er usikker, men kan påvirke stiftelsens inn-
tjening og likviditet. 
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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 simu-
leringssentre. Det legges også opp til anvendelse av elektronisk kommunikasjon i det 
omfang det er mulig, og koordinering av møter og kurs for å redusere reisevirksom-
het 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 be-
handling grunnet kjønn, rase eller politisk/religiøs overbevisning. Av styrets åtte med-
lemmer er tre kvinner.  

 
 
Fortsatt drift 
                            
På bakgrunn av årsmelding, årsregnskap og intakt stiftelseskapital bekrefter Styret 
med dette at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.  
 
Bergen/Oslo/Tromsø/Førde/Alta/Hammerfest 19. mai 2020 
 
 
 
 
 
Guttorm Brattebø    Torben Wisborg   Torsten Eken 
Styrets leder     Styrets nestleder,   Styremedlem  

daglig leder 
 
 
 
 
 
May-Liss Hatleskog   Terje Lillegård    Øystein Furnes 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
  
     
 
 
 

Anette Raa     Hilde Hætta Eng 
Styremedlem    Styremedlem 
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Komplett Regnskap Hammerfest AS
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Stiftelsen Best: Bedre & Systematisk Teamtrening

Resultatregnskap

Note 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 778 380 714 562

Sum driftsinntekter 778 380 714 562

Driftskostnader
Lønnskostnad 1 27 458 1 481
Annen driftskostnad 2 612 654 566 442

Sum driftskostnader 640 112 567 922

DRIFTSRESULTAT 138 268 146 639

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 3 264 1 074

Sum finansinntekter 3 264 1 074

NETTO FINANSPOSTER 3 264 1 074

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 141 532 147 713

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 141 532 147 713

ÅRSRESULTAT 141 532 147 713

OVERFØRINGER
Overføringer opptjent egenkapital 3 141 532 147 713

SUM OVERFØRINGER 141 532 147 713

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

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER

Omløpsmidler
Kundefordringer 8 640 57 850
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 699 582 494 150

Sum omløpsmidler 708 222 552 000

SUM EIENDELER 708 222 552 000

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 5 50 000 50 000

Sum innskutt egenkapital 50 000 50 000

Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital 3 643 533 502 000

Sum opptjent egenkapital 643 533 502 000

Sum egenkapital 693 533 552 000

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 348 0
Skyldig offentlige avgifter 11 400 0
Annen kortsiktig gjeld 2 942 0

Sum kortsiktig gjeld 14 690 0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 708 222 552 000

Underskrifter

Guttorm Brattebø Torben Wisborg Anette Raa
Styrets leder Styrets nestleder/ Styremedlem

Daglig leder

May-Liss Hatleskog Torsten Eken Hilde Hætta Eng
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Terje Lillegård Øystein Furnes
Styremedlem Styremedlem

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

Noter 2019

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

I år I fjor

Lønn 27 458 181
Arbeidsgiveravgift 0 0
Foreleserhonorar 0 1 300

Totalt 27 458 1 481

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

Note 2 - Revisjonshonorar

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med kr 11 275 inkl. mva, herav revisjonshonorar kr 11 275, og
godtgjørelse for andre tjenester kr 0.

Tilsvarende kostnader for foregående regnskapsår var totalt kr kr 17 169, herav revisjonshonorar kr 17
169, og godtgjørelse for andre tjenester kr 0.

Alle beløp inklusiv merverdiavgift.

Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til daglig leder i 2019.

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

Noter 2019

Note 3 - Disponeringer

Stiftelses- Annen Sum
kapital egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 50 000 502 000 552 000
Tilført fra årsresultat 0 141 532 141 532

Pr 31.12. 50 000 643 533 693 533

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 11 416 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 15.

Note 5 - Selskapskapital

Stiftelseskapital kr. 50.000,-

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

Note 6 - Usikkerhet vedr. influensaepidemi 
Situasjonen rundt koronavirus gir usikkerhet knyttet til avholdelsen av kurs og 
stiftelsens øvrige aktiviteter, og vil trolig gi en negativ utvikling i stiftelsens inntekter. 
Omfanget og varigheten av denne utviklingen er usikker, men kan påvirke stiftelsens 
inntjening og likviditet. 

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   Furnes, Øystein Andreas (10.01.1971), 02.06.2020
•   Eng, Hilde Therese Hætta (23.07.1975), 21.05.2020
•   Lillegård, Terje (25.07.1961), 24.05.2020
•   Hatleskog, May-Liss (01.05.1982), 24.05.2020
•   Raa, Anette (22.05.1992), 21.05.2020
•   Eken, Torsten (17.08.1960), 22.05.2020
•   Wisborg, Torben (19.12.1956), 20.05.2020
•   Brattebø, Guttorm (08.04.1961), 20.05.2020



 

 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Thormøhlens gate 53 D, NO-5006 Bergen 
Postboks 6163, NO-5892 Bergen 

 Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf:   +47 24 00 24 00 

 

www.ey.no 
Medlemmer av Den norske revisorforening 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til styret i Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening som består av 
balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en 
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av stiftelsen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og 
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i stiftelsens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi 
attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle stiftelsen eller legge ned virksomheten, 
eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  
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Uavhengig revisors beretning - Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av stiftelsens interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. 
Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at stiftelsens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

Konklusjon om forvaltning 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen 
er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.  

 

Bergen, 15. juni 2020 
ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

Trine Hansen Bjerkvik 
statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

TRINE HANSEN BJERKVIK
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5990-4-2269617
IP: 145.62.xxx.xxx
2020-06-15 13:13:19Z
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