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Do-Best forfatterne har fundet det vigtigt at præcisere at 

genanvendeligt kirurgisk udstyr i RMD er klassificeret som klasse Ir. 

Det betyder i praksis, at de procedurer, der vedrører genbrug af 

udstyret, skal certificeres via et bemyndiget organ. Det drejer sig især 

om rengøring, desinfektion, sterilisering, vedligeholdelse og 

funktionstest og den tilhørende brugsanvisning. 

Dette fremgår af RMD artikel 52, punkt 7.I. Ændringerne er omtalt i 

afsnit 9.1 og 9.4. 
 

Instrumenter anvendt ved hofte- og knæalloplastikker er nu beskrevet. 

Se afsnit 7.5.4  
 

I afsnit 9.3.1 samt 8.1 er indsat en oversigt over symboler til 

anvendelse ved mærkning af medicinsk udstyr. 
 

Vi har i årenes løb haft henvendelser med ønske om et hjælpeprogram 

til ordblinde. Der forefindes gratis hjælpeprogrammer og vi har lagt en 

hjælpeguide til et dansk program i Værktøjskassen. 
 

Do-Best historik: Som nyt kan alle ændringer og tilføjelser tilgås fra 

forsiden via Linket 

 

Do-Best og konferencer 
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Do-Best forfatterne har deltaget i Norsk Landsmøde 31.08-01.09. 2022.  

Uddannelse af sterilforsyningsmedarbejdere var i fokus. Der var indlæg 

fra tre fagskoler: Viken, Rogaland og Frederikstad. Alle steder 

gennemføres længerevarende uddannelsesforløb, hvor det meste af 

undervisningen forgår som fjernundervisning. Alle fagskoler har adgang 

til Do-Best og bruger programmet i undervisningen. 

På mødet blev vi bl.a. også præsenteret for en 2-kammer- 

opvaskedekontaminator fra Steelco, hvor den samlede procestid kan 

nedbringes til 21 minutter. 
 

Referat fra World Sterilisation Congress (Wfhss) i Barcelona i november 

2022 ligger tilgængeligt på Do-Best forsiden. Konferencen bød på 

mange spændende indlæg. Bl.a. begynder der at komme større review 

undersøgelser, der kan være med til at pejle den fremtidige kurs 

indenfor området. 

 

Det er med stor glæde at vi fortsætter samarbejdet med: 

Lovisenberg Diakonale Sykehus; Oslo, Norge og  

Region Hovedstaden i Danmark  

Vi ønsker alle En Rigtig Glædelig Jul   

samt et Godt Nytår og glæder os til det fortsatte samarbejde i 2023  

Venlig hilsen Winnie Delfs og Pia Hilsberg  

 


