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Do-Best kan nu tilgås via
Region Hovedstadens
kursusportal

Nyt afsnit 1.9 om
værnemidler

Revideret afsnit om
Infektionshygiejne og
Mikrobiologi

Kapitel 11 om
arbejdsmiljø er opdateret

Do-Best forfattere og systemoperatører har sammen med Center for HR, Region
Hovedstaden tilrettet Do-Best programmet så det indenfor alle kapitel- og
testområder kan tilgås via regionens kursusportal.

Do-Best programmet er udvidet med et afsnit om værnemidler, hvor egnede
personlige værnemidler til genbehandlingsområdet gennemgås. Afsnittet om
medicinske engangshandsker beskriver også kvalitetskrav til handskematerialer.
Til afsnittet hører 20 legepladstestspørgsmål
Kapitel 5 om Infektionshygiejne og mikrobiologi er revideret og udvidet en del.
Samtidig er der lavet 60 nye legepladsspørgsmål til det grundlæggende niveau
(33, 34, 35, 47, 48, 49) og yderligere 60 legepladsspørgsmål til videregående
niveau (144, 145, 146, 147, 148, 149). De spørgsmål erstatter de tidligere
spørgsmål indenfor emnet.
Endelig er der udarbejdet 3 nye evalueringstest, et til grundlæggende niveau og to
til videregående niveau. Alle test er helt nye og erstatter den der tidligere fandtes
på området.

Kapitjel 11 om arbejdsmiljø er gennemgået og opdateret.

Uddrag af referat fra
Wfhss konference i Bonn
– link fra forsiden af DoBest

Som noget nyt har vi prøvet at lave et uddrag af nogle af foredragene på Wfhss
konference i Bonn i oktober 2017. Wfhss (World federation hospital sterile
sciences) er en utrollg spændende konference med masser af gode foredrag, og i
det omfang Do-Best brugere ønsker at få yderligere oplysninger om
indlæg/nyheder, så kontakt Do-Best forfatterne via post@do-best.dk

DSCS årsmøde i Nyborg

https://www.ds-cs.dk/images/Presentations2017.pdf

University College of
Southeast Norge Masteruddannelse

Nye brugere af Do-Best

University College of Southeast I Norge planlægger at udbyde en
masteruddannelse i infektionskontrol rettet mod bl. a. genbehandlingsområdet.
Uddannelsesforløbet starter op i august 2018. Uddannelsen tages via
univeritetets virtuelle læringsmiljø (CANVAS) og koster ca. 50.000 NOK. Yderligere
information kan fås hos anette.norborg@usn.no
Regionshospitalet Nordjylland har fra 2018 indgået kontrakt, så de 3 år frem har
adgang til Do-Best programmet. Vi byder Regionshospitalet Nordjylland
velkommen og glæder os til det fremtidige samarbejde.

Glædelig Jul og Godt Nytår ønsker
Do-Best forfatterne
Winnie Delfs og Pia Hilsberg

