SIQ Regionnätverk
SIQ Regionnätverk syftar till att understödja och stimulera de av Sveriges regioner med
höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Dels på en övergripande nivå med
målgruppen regionledning men också för målgruppen av personer som stöttar det
systematiska kvalitetsarbetet i regionerna. Genom att det dessutom är en del av SIQs
nationella medlemsnätverk - där seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen årligen
genomförs i nära samverkan med medlemmarna – etableras även ett branschöverskridande
erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att poängtera att samtliga medarbetare inom respektive
organisation har möjlighet att delta vid seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen
som ingår i det ordinarie medlemskapet. Idag finns motsvarande etablerade industrinätverk,
kommunnätverk samt nätverk inom kollektivtrafik och energibolag.
Som nationellt icke vinstdrivande institut är SIQs roll att skapa, samla och sprida kunskap
kring kvalitetsutveckling i det svenska samhället. Ambitionen är att under 2019 etablera ett
nätverk med regioner med intresse för att tillsammans driva frågor kring kvalitetsutveckling.
För att utbytet ska ha goda förutsättningar och en bra kontinuitet finns utrymme för max
tio regioner i ett första steg där framförallt ambition och kvalitetsmognad är viktiga
gemensamma förutsättningar. Tillsammans kommer de som medverkar att utforma hur
samarbetet sker och vilka spelregler som ska gälla. SIQs roll är framförallt att initiera,
planera, leda, facilitera samt följa upp möten och erfarenhetsutbyten.
På nästa sida följer en kort beskrivning av hur vi inledningsvis har valt att lägga upp
samarbetet. Samverkan kommer utvecklas löpande under nätverkets fortsatta utveckling.

Välkommen att kontakta SIQ för mer information och för en intresseanmälan!
Kontaktperson:
Anne-Charlotte Holmgren

Direkt Tel +46 (0) 31 723 17 07
Mob. + 46 (0) 730 70 88 09
ach@siq.se

Arbetsgrupp och styrgrupp
Nätverket styrs av en styrgrupp bestående av regionernas regiondirektörer.
Ordförandeskapet är rullande, vid första mötet i mars 2019 var regiondirektören i Region
Uppsala värd. Styrgruppen träffas två gånger årligen för avstämning av arbetsgruppens
arbete, och för att besluta om det fortsatta arbetet.
Arbetsgruppen träffas utifrån behov gällande uppdraget, möten kan ske antingen digitalt
(för att minska på restid mm) samt på plats för att lära känna varandras verksamheter
närmare.
Syfte
•
•
•
•

utgöra forum för erfarenhetsutbyte kring kvalitetsfrågor på övergripande regionnivå.
bidra till kompetensutveckling.
öka utbytet mellan näringsliv, akademin och regionerna.
vara ett arbetande forum kring teman och hur man ska omsätta dessa i praktiken.

SIQ Regionnätverk 2019
Bland SIQs medlemsorganisationer finns idag flera regioner, där sex regioner inledningsvis
valt att ingå i nätverket. Regionledningarna i Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Uppsala,
Värmland och Örebro har under första halvåret 2019 anslutit sig. Ambitionen är att
gemensamt lära, utveckla och utbyta erfarenheter. Dessa regioner kommer att samverka
kring kvalitetsutveckling, inledningsvis med fokus på ledning och styrning på regional nivå.

