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Nye brugere af Do-Best

Region Midt har tegnet en 3-årig licens Do-Best - Det er Do-Best
forfatterne rigtig glade for og vi håber at regionen og dens brugere vil
bruge programmet flittigt. Det betyder også, at mere end 60 % af
genbehandlingsenheder på offentlige sygehuse nu bruger Do-Best
programmet i Danmark.
Derudover har vi 12 sygehusmatrikler i Norge der anvender Do-Best.
Region Hovedstaden har valgt udelukkende at bruge Do-Best programmet
via deres kursusportal og har samtidig ønsket en videreudvikling af
programmet i forhold til den enkelte brugers tilgang til programmet og den
tilhørende brugerdokumentation. Det er medført en del systemændringer
som Do-Best forfattere og systemoperatører har arbejdet og arbejder med.
Det indvirker ikke på de brugere, som anvender programmet via www.dobest.dk og brugerkoder.

Do-Best på
programmet ved Norsk
Forening for
Sterilforsynings
Landsmøde i marts i
Lillestrøm

På Norsk Landsmøte i marts holdt Erna Edvinsen, tidligere fagsygepleier
ved Sterilforsynings Avdelingen Ahus et indlæg om erfaringerne med brug
af Do-Best som kompetenceudviklingsværktøj. Ahus har benyttet
programmet siden 2012 og har i 2016, som de første fået godkendt DoBest som studiekompetence indenfor Sterilforsyningsområdet.
Kursisterne fik i hold 2 ugenlige timer til læring i Do-Best programmet og
hver enkelt medarbejder kunne tilegne sig viden i ejet tempo og at det var
en del af succesen ved at anvende programmet understregede Erna
Edvinsen. Over en periode på 2-3 år har samtlige medarbejdere
gennemgået hele Do-Best programmet og kundskabsløftet er sidenhen
brugt i forbindelse med lønforhandlinger.
Erne Edvinsen berettede at det var en stor motivationsfaktor for
personalet at have adgang til det teoretiske fagstof og at afdelingen
vurderer det som et flot oplæringsprogram.
Erna Edvinsen fortalte desuden at midler til drift af Do-Best blev givet på
baggrund af en analyse af kompetenceudviklingsbehovet og beregninger,
der synliggjorde det på daværende tidspunkt aktuelle tidsforbrug til
planlægning og gennemførelse af undervisning i egen afdeling.

Do-Best forfatterne har i år deltaget i ovennævnte Landsmøde for Norsk
Forening for Sterilforsyning. Derudover planlægges deltagelse i FSSD’s
Do-Best og konferencer
Årsmøde i Middelfart i maj måned samt Wfhss konference i Mexico City i
november.
Vi gennemlæser i en periode også fagstoffet for at vurdere om der er
behov for ajourføringer.

Venlig hilsen Do-Best forfatterne Winnie Delfs og Pia Hilsberg

