			

Inbjudan
Seminarium 29 november 09:00 – 12:00.
Lokal: Arrhenius, Byggnad 401, SmiLe Incubator
Standarder möjliggör innovation, utveckling och kvalitetsuppföljning
SmiLe Incubator och SIS (Swedish Standards Institute) bjuder in till seminarium om standarder
och standardisering ur ett internationellt perspektiv. Seminariet kommer att fokusera på standarder
och standardisering inom medicinteknik, laboratoriemedicin, bioteknologi, hälsoinformatik, och
biologisk säkerhet. Deltagare ges möjlighet att ställa frågor kring standarder och standardisering
och vilken nytta de kan göra för en hälso- och sjukvård som är allt mer digitaliserad och utvecklas
snabbt.
Du som deltagare får en genomgång i vad en standard är, hur standarder används och hur standardisering fungerar. Standarder är ofta ett viktigt stöd i det regulatoriska arbetet, systematiskt
kvalitetssäkringsarbete och kan ge ett effektivt stöd i utveckling, innovation och i samband med
marknadstillträde nationellt och internationellt.
09:00 – 10:00

Introduktion: Standarder och standardisering nationellt och internationellt 		
inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Dan Nilsson, Sarah Sim och Lena Morgan SIS

10:00 – 10:30

Kaffe

10:30 – 11:45

Standardisering och standarder inom medicinteknik, hälsoinformatik och 		
laboratoriemedicin.
Lena Morgan, SIS

10:30 – 11:45

Standardisering och standarder inom life science och biologisk säkerhet.		
Sarah Sim, SIS

11:45 – 12:00

Sammanfattning och avslutning.

Medverkande:
Dan Nilsson, standardiseringschef sektionen för Vård och omsorg vid SIS
Lena Morgan, Leg Biomedicinsk analytiker, projektledare vid SIS
Sarah Sim, MSc, PhD, projektledare vid SIS

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans inom sin bransch. Vi säljer
också standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder.
Standarder främjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar
från både privat och offentlig sektor.
SIS, Swedish Standards Institute Telefon: +46 8 - 555 520 00, sis.se

