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Foreløbigt program til standardiseringsworkshop  
 

Tid: D. 8. oktober 2019, kl. 9.30-14.30 

Sted: Vingsted hotel og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bred-

sten 

 

Formålet med standardiseringsworkshoppen er at skabe et forum, hvor re-

gionerne kan dele og udveksle deres erfaringer med standardiseringsfor-

løb.  
 
Program:  

1. Ankomst og kaffe (9.30 – 10:00) 
2. Velkomst ved ordstyrer ved Lars Hansen, Region Midtjylland (kl. 

10:00 – 10:15) 
3. Præsentation af standardiseringsstrategi 

a. Region Nord (kl. 10:15 – 10:35) 
b. Region Midt (kl. 10:40 – 11:00) 
c. Region Syd (kl. 11:05 – 11:25) 
d. Region Sjælland (kl. 11:30 – 11:50) 
e. Region Hovedstaden (11:55 – 12:15) 

4. Frokost (12:15 – 13:00) 
5. Opsamling på præsentationerne (13:00 – 13:15) 
6. Gruppearbejde i regionale grupper (13:15 – 13:45) 
7. Opsamling på gruppearbejde (13:45 – 13:55) 
8. Oplæg om standardiseringscase – navn på vej (13:55 – 14:25) 
9. Afrunding ved ordstyrer (14:25 – 14:30) 

 

Ad. 2, hjemmeopgave: Hver region præsenterer i plenum deres standardi-

seringsstrategi, og giver konkrete eksempler på udmøntning af strategien. 

Præsentation må gerne indeholde overvejelser om, hvad regionen forstår 

ved standardisering samt hvad en standardiseringsstrategi bør indeholde 

(f.eks. principper, Businesscase, hvor stor en del af skal være omfattet af 

standardiseringen, krav til kvalitet) 
 
Inspirationsspørgsmål til hjemmeopgave: 

- Hvad mener vi med standardisering? input fra den enkelte region 
eller enkelt person 

- Hvad bør en standardiserings strategi indeholde 
o Principper 
o Business case 
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o Hvilken procent skal være omfattet af standardisering 
o Beskrivelse af kvalitetsniveau/krav til kvalitet 

- Hvilke forhold kan påvirke/ændre strategien 
o Insourcing/outsourcing 
o Udstyrsdepot/bibliotek 
o Sporing af udstyr 

- Hvilke fordele/ulemper er der ved Standardisering? 
o Indkøb – økonomi 
o Drift og service 
o Klinisk behandling/udvikling 

- Hvilke udstyr/udstyrsområder er omfattet af en/flere strategier for 
standardisering 

- Forslag til områder til standardisering – både regionalt og på tværs 
af regionerne.  

 


