Teman och koppling till Framgångsfaktorer i SIQ Managementmodell

Medverkande, datum, ort

Att leda digital transformation
Nästan alla pratar om digital transformation men långt
ifrån alla vet vad eller hur de skall göra för att lyckas.
Samtidigt ser vi att vissa företag ligger steget före med att få
ut sin potential av kombinationen människa och teknik. Vad gör de som
inte andra gör?
Företaget byBrick presenterar här ett ramverk för att leda digital
transformation. Dessutom deltar Skellefteå Kommun som kommit långt i
arbetet att ställa om mot ett mer kundfokuserat och digitalt samhälle, där
medborgarna ges möjlighet att vara med och forma samhället och
tjänsteutbudet.

29 januari - Göteborg

Så jobbar Sveriges bästa verksamheter
Möt Henrik Eriksson, forskare från Chalmers, som baserat på 20 års
forskning beskriver vad som kännetecknar verksamheter som har lyckats
med sitt utvecklingsarbete. Vad karakteriserar verksamheterna och hur
har de gått tillväga?
Ett seminarium som kombinerar studier av såväl utmärkelsemottagare
som andra organisationer.

3 februari - Stockholm

Från idé till innovation - 2019 års vinnare av
Quality Innovation Award
*Multi4 AB - ett helt nytt multifunktionellt instrument för
cancerdiagnostik och behandling som inom kort kan
innebära en revolutionerande metod.
*NorDan AB - ett samverkansprojekt som nu möjliggör 3D-printade
fönster och dörrar i biokomposit.
*PURE ACT AB - en 5-stegsprocess, baserad på digital teknik och elearning, genom vilken det mindre företaget kan göra sin första
hållbarhetsrapport.
*Region Gotland - ny teknik som renar deponigaser till 99,7% och även
eliminerar föroreningar.
*United Services Sweden AB - en lösning som minimerar behovet av
rengöring av turbiner och därmed ökar utnyttjandet av motorerna.

3 februari – Stockholm

Ledningens genomgång som gör skillnad
Företag och organisationer som vill utveckla sitt
ledningssystem i linje med ISO standarder inom kvalitet,
miljö, arbetsmiljö eller informationssäkerhet har ett viktigt
återkommande forum i ”ledningens genomgång”. Då bjuds
tillfället att tillsammans med ledningen ta ett samlat grepp på utfall och att
sätta agendan framåt. Men det är omvittnat lätt att fastna i gamla hjulspår
som inte bidrar på bästa sätt.
Hur kan man få en ökad utväxling och värdeskapande utifrån ledningens
genomgång?

21 februari – Göteborg

SIQ Regionnätverk 2020
Hur kan kvalitetsutveckling övergripande ledas, drivas och styras på
regionnivå?
Utifrån den gemensamma kartläggningen sammanställs och
konkretiseras möjliga indikatorer som kan användas inom respektive
region. Arbetet genomförs i ett antal workshops med arbetsgruppen
under första halvåret av 2020 där datum och tider kommuniceras separat.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet i ny tappning!
Under det senast året har ett utvecklingsarbete ägt rum för att på olika
sätt förädla det mest värdeskapande i utvärderingsprocessen.
Många intressenter har medverkat, inte minst SIQs examinatorer och
medlemmar.
Vid frukostseminariet kommer vi att berätta om det nya upplägget och
processen för 2020.

Malmö - 27 feb
Göteborg - 28 feb
Stockholm - 3 mars

Value adding audits and assessments
Industrinätverkets prioriterade fokusområde för våren
2020 är; ”Hur skapa värdeadderande revisioner och
granskningar”? Diskussionerna i arbetsgruppen kommer
att handla om hur man fokuserar verksamheten som helhet
baserat på affärsmål och sedan använder revisioner som ett strategiskt
ledningsverktyg.
Workshops på temat kommer att genomföras i mars och maj månad.

Med rätt kompetens för att hantera
nya förutsättningar
I takt med organisationers ökade förändringstakt hamnar
individers förändringsbenägenhet allt mer i fokus. Det blir
mer kritiskt att rekrytera medarbetare som vill engagera sig
och som är beredda att växa, utvecklas och utveckla för att hänga med.
Våra värderingar blir minst lika viktiga som annan kompetens.
Vi möter Lars-Erik Fridolfsson, HR Business Manager inom IKEA, ett
företag som arbetar på ett systematiskt sätt kring denna frågan.

Inställd och flyttas till hösten

Kommunnätverkets fördjupning - våren 2020
Under våren samlas SIQs kommunnätverk kring
fördjupningsområdet ”att skapa värde med kunder och
intressenter”. Datum och tider för detta kommuniceras
separat.
Workshops på temat kommer att genomföras i mars och maj månad.

Så kan din verksamhet förbättras
Denna workshop baseras på Henrik Erikssons forskning som bedrivits
under 20 år och som handlar om hur Sveriges bästa verksamheter
arbetar. Henrik kommer att presentera fem centrala principer som visar
sig skapa framgång. Tillsammans kommer vi stegvis att reflektera kring
hur våra respektive verksamheter arbetar i förhållande till de vi idag
känner till som de bästa. Målsättningen med dagen är dels att skapa en
förståelse för vad som din verksamhet behöver utveckla men också att ta
del av varandras erfarenheter på plats.

2 april - Webinar

Utveckling av kvalitetskulturen i praktiken
Under 2019 inleddes ett nu pågående
forskningsprojekt med syfte att öka förståelsen för hur
man som verksamhet kan stärka sin kvalitetskultur. Bland
organisationerna som deltar är Örebro Kommun. Vid seminariet kommer
vi bl.a. att ta del av hur mätningen med SIQ Kvalitetskulturindex ligger till
grund för arbetet men också hur man använt sig av resultatet i sin
handlingsplan för att förändra och stärka de beteenden som stödjer en
kvalitetskultur.

22 april – Webinar

Förbättringsresan med Göteborg Energi
Värd för mötet är denna gång Göteborg Energi som på
senare tid initierat olika utvecklingsinitiativ med fokus
på kunder och intressenter. Detta tillfälle riktar sig
speciellt till SIQ medlemmar verksamma inom
energibranschen.

27 maj - Göteborg

Vi delar med oss av det som visat sig funka!
Inom SIQs medlemsnätverk lyfter vi som regel
frågeställningar och ledningsutmaningar där många
söker svaret men där få har lösningarna. Detta tillfälle
tar vi istället upp en specifikt definierad utmaning från
en av våra medlemsorganisationer - CSN - gällande
medarbetarengagemang. Du och andra som har intresse och egen
erfarenhet kommer att spela en viktig roll för utfallet. Vi inventerar vår
kollektiva kompetens och kan på så sätt få med oss essensen av det
bästa till den egna verksamheten.

4 juni - Stockholm

Årsmöte med seminarium – ”Agilitet bortom teamet”
Det blir allt viktigare att skapa organisationer som snabbt kan anpassa sig
till en omvärld i ständig förändring och därav börjar allt fler organisationer
intressera sig för agil metodik och självorganisation i stor skala. Men det
mesta vi känner till om ”Agile” är relaterat till teamet och småskalighet.
När ambitionen blir att skala upp förmågan uppstår nya utmaningar som
sannolikt kommer att kräva annorlunda angreppssätt än de vi känner till
från gruppnivån. Här berättar forskarna inom området om de senaste
rönen.

11 juni - Göteborg

Vid årsmötet väljs bl.a. medlemmarnas styrelserepresentanter för
verksamhetsåret 2020/2021.

Kvalitet i upphandling och utveckling av partnerskap
Tydliga spelregler, samordning och hög tillit är viktiga
grundförutsättningar för att beställare och leverantörer tillsammans ska
kunna erbjuda kunder och intressenter det som förväntas.
Vi detta tillfälle möter företrädare för Jönköpings Länstrafik som för at
utveckla dessa områden börjat med att titta inåt i sin egen verksamhet
och utveckla den egna mognaden.
Detta tillfälle ger möjlighet att tränga in i vad som ger incitament med rätt
bakomliggande drivkrafter.

16 juni - Stockholm

