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Do-Best under revidering 

 

 

 

 
 

Do-Best forfatterne har haft og har travlt med en gennemgribende 

revision af det bestående stof de sidste seks måneder, hvilket medfører:  

En helt ny revideret Do-Best version 3.0 som går i luften i maj måned 

2016. 

Nyt er: 

 Ny forside 

 Helt ny og mere enkel indholdsfortegnelse 

 En mere brugervenlig version 

 Opdateret lærebogsstof 

 Nye og niveauopdelte testspørgsmål til brug for kompetencemål 

 Nye audittest 

 
Nye kunder med nye krav 

til Do-Best 

 

 

 

Region Sjælland, DK arbejder målrettet med målstyring og 

kompetenceudvikling. De har tegnet en licens til Do-Best til alle 

regionens sygehuse (genbehandlingsenheder) og aftalen omfatter derfor 

også 3 screeningsforløb; en startscreening, en midtvejsscreening og en 

slutscreening.  

 
Bestående kunder 

 

 

Det er dejligt at kunne konstatere at i alt 5 kunder i 2015/2016 har 

valgt at forny deres licens til Do-Best ved kontraktudløb.  

Ydermere har Akershus universitetssykehus, Norge som de første 

godkendt Do-Best som studiekompetence indenfor 

Sterilforsyningsområdet. Samtlige medarbejdere i Sterilforsyningen på 

Akerhus har nu gennemført alle 11 audittest i Do-Best og dette 

forventes markeret ved en særlig højtidelighed på sygehuset – Fra Do-

Best forfatterne lyder et stort TILLLYKKE. 

 
Aktiviteten på  

www.do-best.dk 

 

Do-Best forfatterne følger aktiviteten på Do-Best både på statistiksiden og på 

Google Analytics. 

På Statistiksiden følger vi det enkelte sygehus og dets aktivitet. 

Her ligger de 3 universitetssygehuse i Oslo helt i front. Siden juli 2015 hvor vi tog 

statistikprogrammet i brug har de haft 2.103 log ins, gennemført 6.919 

legepladstest og gennemført 9.323 audittest.  Godt gået! 

Via Google Analytics ser vi udviklingen af log-ons over tid og gennemsnitlig er der 

30 log on i døgnet. 

 

 
Gratis prøveperiode 

 

Stadig flere benytter sig af muligheden for en gratis prøveperiode til Do-Best 

programmet. Bestilles via www.do-best.dk 

 
Hvad kan du se frem til! 

Først og fremmest Do-Best i en helt ny version. Det har krævet rigtigt 

meget arbejde det sidste halve år at nå hertil, derfor er der heller ikke 

nyt lærebogsstof at annoncere denne gang.   
 

Venlig hilsen 

Do-Best forfatterne 

Winnie Delfs og Pia Hilsberg 

http://www.do-best.dk/

