
  

Do-Best NYT – Nyhedsbrev nr. 6, Juni 2012 

 

Så er der igen nyt fra do-best, selvom det er lidt før planlagt. 

Formålet/missionen med DO-BEST er at tilføre faget ny viden, holde denne opdateret og give ledelsen 

et værktøj til planlægning af fremtidige indsatsområder i forhold til nye og andre opgaver. For at være 

tro mod dette er der en række ændringer: 

 Allerførst er menuen i venstre på forsiden forenklet. Klik på bjælken ”Genbehandling” og du 

finder de sædvanlige afsnit med testspørgsmål, lærebog og audittest. 

 Der er tilkommet en ny bjælke hvor indholdet alene målrettes lager og logistikdelen, fordi 

denne opgave er i fokus mange steder. Afsnittet er under udvikling og kommer også til at 

indeholde testspørgsmål, lærebog, og audittest. 

 Ligeledes er der nu så gode erfaringer med, at det er audittestene, der giver både 

medarbejderen og lederen overblik over, den enkeltes teoretiske niveau. Audittest er derfor 

automatisk med i alle kommende licenser.   

 Det har medført en ændret prispolitik, som samtidig retter sig mod de ændringer der er i 

regionerne hvor ét Hospital har afdelinger på flere matrikler. Se de nye priser på www.do-best.dk 

Do-Best vokser stadig – Nu med audittest indenfor 3 områder: 

1. En audittest med grundlæggende spørgsmål til genbehandling 

2. En audittest med blandede testspørgsmål, der omfatter genbehandling, hygiejne, anatomi og 

fysiologi, operationsbegreber og kvalitetsstyring.  

3. En audittest med spørgsmål til instrumentlære  

 

Der vil også i den kommende tid blive udarbejdet endnu flere audittest både generelle men også mere 

specifikke. Har I behov/ønsker herom, er I velkommen til at rette henvendelse til Do-Best forfatterne. 

 

Lærebogsdelen: 

Er nu udvidet med kapitlerne:  

Respirationsorganerne  

Fordøjelsesorganerne   

 

Og så er Jubilæumsbogen på banen! 

Det lykkedes at få ”Fra kogekar til Niagara” færdig til årsmødet i FSSD hvor den officielle fejring af 

foreningens 25 års jubilæum blev fejret ved festmiddagen. 

Såfremt man ikke allerede har fået bogen, er det muligt via kontakt til pia@hilsberg.dk. 

 

Hilsen Winnie Delfs og Pia Hilsberg 
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