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Nyt fagstof
Lager og logistikmodul

Genbehandling – speciel

Genbehandling –
fleksible endoskoper

Afsnittet indeholder nu det længe ventede kapitel om mikrobiologi og
infektionshygiejne.
I afsnittet er tilføjet et nyt kapitel om mærkning af instrumenter –
metoder og systemer.
+10 nye testspørgsmål om mærkning af instrumenter
Modulet om fleksible endoskoper er udvidet og suppleret med indhold fra
DS/EN 16442:2015; Opbevaringsskabe i kontrolleret miljø til klargjorte
termolabile endoskoper omkring, vedligeholdelse, validering og
revalidering. Samtidig er nye metoder til vakuumemballering af fleksible
endoskoper beskrevet. Endelig er modulets struktur ændret.
+10 nye testspørgsmål om tørreskabe

Genbehandling – generel
del

Indledning til afsnittet om rengøring og desinfektion er udvidet.
Afsnittet om sterilisering er ændret og udvidet.

Træningsprogrammer

Træningsprogrammer er nu påført estimeret tidsforbrug pr. program.

Auditkoder

Audittestager kan nu indtaste sit navn i forbindelse med auditering, det
gør det lettere at administrere testene. Dette medfører også en ændret
prispolitik gældende fra 2016.

Nyt og effektivt
ledelsesværktøj Statistikprogram

Værktøjet gør det muligt for ledelsen at se antal log-in, hvilke emner,
der har været logget ind på, antal og type af udførte test samt opnåede
resultater.
Eksempel:
Log in med den kode, som audittestene er koblet op på og klik på
”statistik” i menuen.
Side et viser oversigt over antal log in på bruger- og auditniveau
Brugerniveau viser her 684 log-in, 3.954 tests på legepladsen som er
påbegyndt, 1.489 er fuldført, 0 viser at der ikke er udført audittest via
brugerkoden og 1.325 er det antal lærebogssider, der har været logget
ind på.

Klikker man på linket ous_bruger får man yderligere detaljer: Afsnit der
er læst i lærebogen, hvilken legeplads test der er taget og med hvilket

resultatet (OK/ikke OK)samt dato og tidspunkt. Se nedenfor.

Det er muligt at eksportere alle data over i et Excel ark for yderligere
statistikbehandling.
På samme måde kan man få oplysninger om udførte audittest.
Statistikdelen på testområdet har fungeret siden ultimo juni og
statistikdelen på lærebogen siden primo august. Det er med stor glæde
at Do-Best forfatterne har kunnet konstatere at der på 3 måneder har
været udført mere end 4.000 test på legepladsen, næsten 500 audittest
og at der på bare en måned har været logget ind på mere end 3.000
lærebogssider.

Som annonceret i særskilt nyhedsbrev er Do-Best programmet nu
udstyret med et søgefelt, som gør det let at finde det ønskede emne.

Søgefunktion

Hvad kan du se frem til!

Do-Best forfatterne forbereder en ny og mere logisk opdeling af det
faglige stof og i den forbindelse et nyt forside layout.
Testspørgsmål til kapitlet i Lager og Logistik delen om Mikrobiologi og
Infektionshygiejne.
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