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SIQ Akademi

Vidareutveckla dig!
SIQ Akademi fokuserar på kompetensutveckling hos individer och grupper och
ger råd utifrån SIQ Managementmodell och de framgångsfaktorer som är
gemensamma för alla typer av verksamheter. Utbildningarna bygger på
forskningsresultat kryddat med erfarenheter från framgångsrika organisationer.
Välkommen till någon av årets öppna kurser:

MER INFORMATION
Kurserna ges på plats, eller på distans digitalt eller som en hybrid (dvs både/och), läs 
mer under respektive kurstillfälle. 
Kontakta gärna Anne-Charlotte Holmgren som är utbildnings- och rådgivningsansvarig 
på SIQ. E-post: anne-charlotte.holmgren@siq.se, telefon 031-723 17 07.
Mer information finns på www.siq.se under SIQ Akademi – välkommen!

KOMMUNAL OCH REGIONAL 
KVALITETSLEDNING - 6 DAGAR
Ge dig själv förståelsen och de verktyg som 
effektivt bidrar till verksamhetens framgång!
Utbildningen ges i samarbete med Sandholm 
Associates och består av sex utbildningsdagar i 
tre moduler. Den vänder sig till dig som leder 
och arbetar med kvalitet- och verksamhetsut-
veckling. Vårens kursdagar: 21-22/3, 25-26/4 och 
23-24/5 2022.

ATT LEDA OCH UTVECKLA  
MOT HÅLLBAR FRAMGÅNG MED  
SIQ MANAGEMENTMODELL - 1 DAG
Vi analyserar fem framgångsfaktorer för att 
verksamheten ska bli mer framgångsrik. Kursen 
innehåller praktiska verktyg för ledare. SIQ 
Managementmodell ger en helhetssyn och betonar 
ledarskapets avgörande roll och vikten av alla 
medarbetares medverkan. Kursen ges av Stratvise 
på distans 23/2 och 7/4.

STEG FÖR STEG MED MIND-MAP
Visualisera och prioritera utvecklingen av arbetssätt 
och resultat med hjälp av en Mindmap enligt SIQ 
Managementmodell. Lär dig hur på denna 
endagsutbildning samt ta del av goda exempel.
Kommande datum: 16/3, 21/4.

FÖRÄNDRINGSDRIVEN PROCESSLEDNING 
Tvådagarsutbildning som ger dig möjlighet till ett 
aktivt lärande kring kritiska steg för framgångsrik 
processledning. Vi pratar om processorientering 
samt ledning och styrning i linje och process. 
Kommande kursdagar: 12-13/1 och 30-31/3.

PROCESSLEDNING FÖRDJUPNING - 1 DAG 
Dags att förnya processtänket och ta nästa 
steg? Lär dig mer om agila innovativa processer 
med senaste nytt från forskning och praktik. Du 
har sedan tidigare kunskap om processledning. 
Kursen ges 19/4.

FÖRBÄTTRINGSARBETE MED SIQ 
FRAMGÅNGSINSIKT - 1 DAG
Hur kvalitetsmogen är verksamheten, och hur 
prioriterar ni lokalt vad ni arbetar med framåt?
Använd SIQ Framgångsinsikt! Lär dig hur 
självskattningen hjälper organisationen mot hållbar 
framgång! Kursen innehåller även grundläggande 
förbättringskunskap. Kommande datum: 24/2 och 
28/4.

RÅDGIVNING ANPASSAD KURS
Vill du ha goda råd om kompetensutveckling i din 
verksamhet baserat på var ni står just nu? Hör av 
dig för en anpassad kurs på plats hos dig! 
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