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Erfaringer med brug af
Do-Best i
kursussammenhæng på
sterilassistentkurset på
Sosu-C i Herlev i marts
2014

Ny Mobilquiz

Do-Best præsenteret på
Landsmøde i Norsk
Forening for
Sterilforsyning
Nye audittest

Forår og sommertilbud til
IKKE licensbrugere

Både kursisterne og flere undervisere har givet udtryk for at brug
af Do-Best på sterilassistentkurset har øget indlæring og
interessen for faget. Test før og efter kurset viser i gennemsnit at
viden mængden er blevet øget med ca. 20 %.
Do-best vil også blive anvendt ved kurset ved Århus Social og
Sundhedsskole i maj 2014

Så er det også muligt at quizze i Do-Best programmet!
Til Do-Best programmet hører nu også en mobilquiz, som giver
brugeren mulighed for at quizze med sin faglige viden.
Man kan quizze som enkeltperson, eller være med i en gruppe, et
hospital kan fx quizze med et andet.
Mobilquizzen er til fri afbenyttelse, læs på www.do-best.dk
hvordan man opretter sig som bruger og gruppe.
Testspørgsmålene er et uddrag af de mange testspørgsmål som
allerede findes i selve Do-Best programmet og spørgsmålene vil
blive skiftet ud med ca. en måneds mellemrum.
Mobilquizzen har ingen ”lær mere” del og er, for dem der gerne vil
lære mere, et supplement til det øvrige Do-Best program.
God fornøjelse med at quizze i Do-Best!
Do-Best forfatterne har haft fornøjelsen af at deltage i
Landsmødet i Norsk Forening for Sterilforsyning, som blev afholdt
i Lillestrøm i marts. Her blev programmet præsenteret ved et
foredrag og på en standplads.
Både ledere og medarbejdere har taget godt imod de nye
forenklede og målrettede audittest, som både på det personlige
som det organisatoriske plan skaber bedre overblik over
kompetenceniveau og fortsatte indsatsområder. Alene i marts
måned har ca. 80 personaler gennemført audittest. Alle ni
audittest har været i brug, dog er de fleste gennemført indenfor
områderne rengøring og desinfektion; kontrol, oplægning og
emballering samt sterilisering.

Do-best forfatterne tilbyder omkostningsfrit og anonymt at
screene vidensniveauet i genbehandlingsenhederne, så ledelserne
kan få et overblik over mulige indsatsområder. Invitation følger.

Do-Best forfatterne ønsker alle en god sommer!
Venlig hilsen
Winnie Delfs og Pia Hilsberg

