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Som varslet i Nyhedsbrev nr. 16, så har Do-Best programmet været igennem en 
omfattende revidering. 
Det betyder, at vi er klar med en ny og forbedret udgave af Do-Best.  
Der er følgende ændringer: 

1. Opbygning af forsiden er ændret så der nu er direkte tilgang til alle 11 Do-
Best vidensområder 

2. Strukturen indenfor hvert vidensområde er ændret så alle områder er ens 
opbygget med: 

a. En lærebog 
b. En Legeplads 
c. En Ledelsesdel  
d. Et Træningsskema 

3. Samtidig har vi rundt om på hospitalerne set et behov for udvikling af et 
værktøj til kompetenceopbygning, hvorfor vi har udarbejdet 
testspørgsmål på to niveauer, et grundlæggende niveau og et 
videregående niveau, ligesom der er udviklet tilsvarende evalueringstest, 
så der nu er i alt 15 tests. Det grundlæggende niveau kan fx anvendes i 
forbindelse med introduktion og oplæring af nyt personale og til løbende 
vedligeholdelse af viden. Det videregående kan fx tilsvarende anvendes til 
medarbejdere med specielle ansvarsområder.   

 
Det nye program går i luften 29. 08.2016.  
 
Vi håber at den reviderede udgave af Do-Best gør det lettere at anvende for vores 
mange brugere og at det vil gøre ”ikke brugere” nysgerrige for at prøve 
programmet. Tøv ikke med at kontakte Do-Best forfatterne for en gratis 
prøveperiode. 
 

 
Do-Best kan nu lægges 

direkte ind i 

hospitalets/regionens 

kursusportal 

Do-Best programmet er nu videreudviklet og tilpasset, så det er muligt at lægge 

det ind i en kursusportal, så Do-Best programmet kan indgå som enhver andet 

kompetenceudviklingsprogram i hospitalernes læringsportaler. 

 
Hvad kan du se frem til! 

Der skal udvikles flere og nye spørgsmål til videregående niveau.  

 

Kapitel 10 om Kvalitet og Kvalitetsudvikling samt kapitel 11 om Arbejdsmiljø skal 

revideres. De har ikke være inkluderet i revisionen af det faglige stof. 

 

Ændringer i forhold til den nye udgave af De Medicinske Direktiv skal indarbejdes i 

fagstoffet. Derfor deltager Do-Best forfatterne også på RMD konferencen i Prag i 

november. 

 
 

Venlig hilsen 

Do-Best forfatterne 

Winnie Delfs og Pia Hilsberg 


