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När det är dags att summera 2016 och blicka fram 
mot 2017 är mycket sig likt, men vi börjar också på 
något nytt och spännande – tillsammans. 

Ett viktigt fokus under 2016 var att driva landsting-
ets resa för att bilda region. Mycket skulle falla på 
plats innan årsskiftet och äntligen är vi i mål med 
själva förberedelserna. En del av förberedelserna har 
varit att forma samarbetet med länets kommuner, där 
vi redan från start har en bra grund att stå på, efter 
åratal av gott samarbete i länet. En annan att bereda 
plats för de medarbetare som gick över till regionen i 
samband med att vi tog över det regionala ansvaret. 
Vi är alltså väl rustade för att ta på oss ledartröjan i 

arbetet med det regionala tillväxtuppdraget. Samti-
digt finns en känsla av ”upp till bevis”. Syftet med att 
bilda region är ju att stärka Västmanlands utveckling 
och nu gäller det att leverera skillnad för olika mål-
grupper, främst för invånarna i Västmanland, men 
också för patienter, resenärer, kulturkonsumenter, 
näringsidkare med flera. 

Som en del i förändringsresan behöver vi tydliggöra häl-
so- och sjukvårdens betydelse, både för enskilda patien-
ter och för att utveckla Västmanland. Vi behöver också 
stärka sambanden mellan våra kärnprocesser: hälso- 
och sjukvård och regional utveckling.  Ett framgångs-
rikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildnings-
möjligheter och ett rikt kulturutbud är förutsättningar 
för att attrahera människor till regionen. Regionen kan 
därigenom finansiera en bra hälso- och sjukvård, likväl 
som bra hälso- och sjukvård är en förutsättning för att 
attrahera människor och företag till Västmanland. 

Varje dag levererar regionens medarbetare och privata 
aktörer en bra hälso- och sjukvård. Det bekräftas 

Tack Landstinget
Västmanland! 

inte minst av att vi får gott betyg i olika enkäter och 
rankingar. Självklart finns förbättringsområden, bland 
annat vad gäller tillgängligheten i vården. Vid toppar 
av inflöde av patienter är det en utmaning att bedriva 
vård och samtidigt ge medarbetarna en bra arbets-
miljö. Vi arbetar intensivt med att ta ledarskapet i 
bemanningsfrågan. Vi ska vara oberoende av inhyrd 
personal, med en stabil och varaktig bemanning med 
egna medarbetare för den löpande verksamheten. 

Resultatet för 2016 blev 169 miljoner kronor. Det ska 
vi vara riktigt nöjda med. Det bidrar till att vi 
fortsatt kan sätta av medel för framtida pensioner 
och nödvändiga investeringar. Samtidigt har vi utma-

ningar kopplade till det kostnadstryck som funnits 
inom vården i ett antal år. Ett intensivt arbete pågår 
för att komma tillrätta med detta.

Politiker, medarbetare, företrädare för kommuner, 
staten, högskolan, civilsamhället och näringslivet – jag 
vill rikta ett varmt tack till alla som bidrog till resulta-
tet för 2016. Jag ser med stor tillit fram emot ett nytt 
verksamhetsår tillsammans med er, där vi alla bidrar 
till att skapa mesta möjliga värde för dem vi är till för – 
invånarna i Västmanland.

”Varje dag levererar regionens medarbetare 
och privata aktörer en bra hälso- och sjukvård.”

Anders Åhlund, 
Regiondirektör
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Chef    
ellerLedare?

Det är kanske inte helt enkelt att se skill-
naden. Som chef leder du på ett eller annat 
sätt, men som ledare är du inte alltid chef. 
För oss på Region Västmanland är chefsupp-
draget en egen yrkesroll. Det är den formella 
överenskommelsen mellan dig och oss som 
arbetsgivare. Som chef företräder du Region 
Västmanland både internt och externt och 
ansvarar över verksamhet, medarbetare 
och ekonomi. Ledarskapet å andra sidan är 
den viktigaste kompetensen för att du ska 
bli framgångsrik som chef. Och det är något 
du kan tränas och utvecklas i. Från grundläg-
gande ledarskap till strategiskt ledarskap. Vårt 
nya vidareutvecklade chef- och ledarprogram 
är uppdelat i olika moduler och anpassas efter 
var du befinner dig i ditt ledarskap.

Du är viktig. För varje dag gör du skillnad för invånarna i Västman-
land. Tillsammans levererar vi hälso- och sjukvård, tandvård och 
regional utveckling såsom kollektivtrafik, kultur, infrastruktur och 
bättre förutsättningar för näringslivet. 

Förändringarna i omvärlden går snabbt. Invånarna ställer nya krav 
på oss och vi måste ständigt utveckla vår verksamhet framåt. Vi som 
ledare ska vara ett föredöme, vi ska kunna ge stöd och inspirera och 
även motivera och leda i svåra situationer. Och för att kunna leda 
mot framtiden måste vi även utveckla sättet som vi gör det på.

Det nya vidareutvecklade chef- och ledarprogrammet är för dig som 
är chef och ledare i Region Västmanland. Ny som erfaren. Gammal 
som ung. Det är för dig som vill vara med på vår resa framåt mot en 
modernare organisation och en ännu bättre arbetsplats. Tillsammans 
skapar vi livskraft för framtiden. Och framtiden börjar med dig.

Anders Åhlund
Regiondirekör



üStolt
üModig
üNärvarande
üRelationsskapande
üUtvecklingsorienterad
üResultatinriktad

Våra chefsprogram 
kommer ta dig dit.
Vi bygger kompetensutvecklingen för dig som chef stegvis. 
Modellen för ledarskapsutveckling är framtagen för att på ett 
effektivt sätt kunna ge dig rätt stöd oavsett var i utvecklingen du 
befinner dig. Grunden till hela processen vilar på evidensbaserad 
forskning och utbildningarna som du erbjuds används redan nu av 
ett antal större organisationer med lyckade resultat. Ledarskaps-
utvecklingen tar dig från grundläggande ledarskap till utvecklande 
och slutligen indirekt ledarskap. Du kommer gå från att leda dig 
själv, till att leda genom andra. Och det är då du verkligen kommer 
att göra skillnad. När medledarskapet växer.

Det här är vår C
hefsprofil, den togs fram

 i arbetet med 

Medarbetarpolicy
n och pekar på

 de egenskaper 
och önskvärda

 

kompetenser som Region Västmanlands chefer ska ha.



Målgrupp 
Medarbetare med potential 
att bli chefer och ledare

Sektionsledare, arbetsledare, 
projektledare och nya chefer 

Nytillträdda chefer

Chefer med något/några 
års erfarenhet

Chefer för en eller flera 
chefsnivåer i organisationen

GL

i

UL

IL

Chefsprogram 2
Erfaren chef

Grundläggande
ledarskap

Ny chef
Förberedande

ledarskap
Potentiell chef

Chefsprogram 3
Senior chef

Chefsprogram 1
Ny chef

Systemutbildningar
→ Duva grund
→ Agresso faktura
→ Heroma grund, 
    ISP, Schema 
→ Synergi

Obligatorisk kunskap
→ Arbetsmiljö grund
→ Arbetsrätt 1
→ Chefsuppdraget
- din roll som arbets-  
   givarföreträdare
- ekonomi och 
   personalekonomi
- medarbetare och   
   arbetsgivarrollen
→ Lönebildning
→ Arbetsrätt för 
    chefer 1
→ Kommunikation 1
→ Process och pro-
    duktionsutveckling, 
    introduktion
→ Brandskydd för 
    chefer

→ Personliga ledarskapet
    -Utvecklande ledarskap
→ Kommunikation 2
→ Samtal och möten med 
    medarbetaren
→ Vad är kris och vad är 
    ditt ansvar?
→ Processägarskap 
    och processledarskap
→ Arbetsrätt 2
→ Förändringsledning 1
→ Komptensförsörjning, rekrytering
→ Arbetsmiljö 1

→ Personliga ledarskapet
    -Grundläggande ledarskap 
→ Förändringskommunikation

→ Morgondagens chef
→ Prova på som chef

→ Personliga ledarskapet
    -Indirekt ledarskap
→ Strategisk kommunikation
→ Högre chefsprogram i samverkan
→ Mentorsprogram i samverkan
→ Arbetsmiljö 2
→ Förändringsledning 2

Efter 
1- ca 5år

1-årigt 
skräddarsytt
introprogram

Efter
> 5år
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Oavsett erfarenhet 
finns det rätt nivå för dig.
Vårt Chef- och ledarutvecklingsprogram fokuserar på ledarutmaningar. Målet är 
att uppnå goda resultat för hela organisationen utifrån uppsatta mål genom att 
leda dig själv, medarbetare, grupper och verksamhet. Ledarskapet är en relation 
där du ständigt måste erövra dina medarbetares förtroende och vara en före-
bild genom att låta värderingar och förhållningssätt återspeglas i ledarskapet. 
Utgångspunkten för ledarskapet inom Region Västmanland är vår vision, värde-
grund, medarbeterpolicy och andra styrande dokument. I våra utbildningar får 
du en solid bas att stå på för att utveckla dig själv som ledare.



För dig som är nyfiken 
på chefsskapet finns 
det möjlighet att få 
en lite bättre inblick. 

För dig som leder 
utan att vara chef finns 
det flera vägar att ta 
nästa steg.
→ Grundläggande ledarskap, GL
Ledarutbildning för dig som leder utan att formellt vara chef eller är ny chef med 
behov av grundläggande ledarskap. Grundläggande ledarskap handlar om att i sin 
ledarroll förstå sig själv och andra. Utifrån det, bidra till arbetsgruppens/teamets 
framgång med tydlig insikt i vad som motiverar andra och hur man förstår och 
kommunicerar med andra. 

→ Förändringskommunikation
Förändringskommunikation i praktiken, stöttar och orienterar i vilka förväntningar 
som finns på det kommunikativa ansvaret, ger verktyg, kunskap och färdigheter. 
Utbildningen är interaktiv och deltagarnas medverkan och erfarenhet är en del av 
lärandet. Teori varvas med praktik och mellan de två halvdagarna arbetar delta-
garen med ett förändringscase som hämtas från en aktuell arbetssituation.

→ Morgondagens chef
Morgondagen chef är en del av Region Västmanlands chefsförsörjningsprocess och 
vänder sig till medarbetare med potential och vilja att söka anställning som chef. 
Syftet är att ge kunskap och en tydlig bild av vilka utmaningar ett chefsåtagande i 
Region Västmanland innebär, insikt kring de egna förutsättningarna och viljan att 
leda.

→ Prova på som chef (lanseras under 2018)

GLFörberedande 
ledarskap

Grundläggande 
ledarskapHar du varit chef länge och vi

ll gå 

Grundläggande le
darskap? Inga problem, 

vi anpassar eft
er dina behov!
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Obligatorisk kunskap
→ Chefsuppdraget - Ekonomi och personalekonomi 
”Ekonomi och personalekonomi” är en av de två utbildningarna som ingår i ”Chefs-
uppdraget – Din roll som arbetsgivarföreträdare”. Den utgår från ekonomi och 
personalekonomi, där utgångspunkten är verksamheten och din vardag som chef. 

→ Chefsuppdraget - Medarbetare och arbetsgivarrollen 
”Medarbetare och arbetsgivarrollen” är en av de två utbildningarna som ingår i 
”Chefs-uppdraget - Din roll som arbetsgivarföreträdare”. Den utgår från HR-per-
spektivet, att leda medarbetare och ge insikt i om vad ditt ansvar i arbetsgivar-
rollen innebär. 

→ Arbetsmiljö - grund 
Utbildningen ger grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 
från teori till praktik.  

→ Arbetsrätt 1 
Utbildningen ”Arbetsrätt 1” är en endagsutbildning som ger dig som chef grun-
derna i arbetsrättslig lagstiftning och gällande avtal som reglerar förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

→ Lönebildning för chefer 
Utbildning i vad du som chef bör veta för att sätta rätt lön och de omgivande faktorer 
som chefer har att förhålla sig till. Utbildningen är obligatorisk för alla Regionens chefer 
som sätter lön. 

→ Kommunikation 1 - Chefen som kommunikatör 
Utbildningsdagen Chefen som kommunikatör stöttar och orienterar dig i vilka 
förväntningar som finns på dina kommunikativa ansvar i Regionen, men också i 
vilket stöd du kan få. Du blir en mer kommunikativ ledare, vilket forskningen visar 
har stor effekt på så väl produktivitet som medarbetarengagemang. 

→ Process- och processutveckling - Introduktion 
Du får svar på frågor såsom vad är en process, hur hänger processer ihop med 
ledningssystemet och vad är en processöversyn? 
Utbildningen är ett förkunskapskrav för utbildningarna “Processägarskap och 
processledarskap” samt “Praktiskt förbättringsarbete”. 

→ Patientsäkerhet - en god och säker vård  (enbart chef i vården)
Utbildningen syftar till att ge mer fördjupade kunskaper inom patientsäkerhets-
arbetet. Du kommer att få mer kunskap om bl.a. juridik och patientsäkerhet 
utifrån olika perspektiv som om begrepp, synergi och händelseanalys. 

→ Brandskydd - Utbildning för chefer 
Utbildningen tar upp det systematiska brandskyddsarbetet, de viktigaste lagarna 
och föreskrifterna, chefens ansvar enligt lag och via delegering. 

Systemutbildningar
Du får kunskaper i alla de system som är nödvändiga för att du som chef ska kunna  
verkställa dina mandat. Utbildningen anpassas efter vilken förvaltning du tillhör. 

Under det anpassade introduktionsåret får du de verktyg 
som är nödvändiga för att du ska kunna utöva ditt chefsmandat.

Chefsprogram 1

Behöver du fräscha upp kunskapen 

inom någon modul? Inga problem, 

vi anpassar efter dina behov!



→ Utvecklande ledarskap - att leda sig själv och leda medarbetare 
Fokus är på utvecklande ledarbeteenden och som bland annat innefattar chefers för-
måga att leda sig själva och leda medarbetare - syn på sig själv, medarbetare, organi-
sation och omvärlden. Förstärka och utveckla ledarbeteenden som stämmer överens 
med Region Västmanlands gemensamma vision, värdegrund och chefsprofil för chef- 
och ledarskap. 

→ Arbetsrätt 2 
I Utbildningen får du som chef får möjlighet att fördjupa kunskap och förståelse för 
hanteringen av individärenden med tillämpning av arbetsrätten. 

→ Samtal och möten med medarbetaren 
Utbildningen handlar om samtalen som du har med medarbetaren/arbetsgruppen 
- hur du förbereder och genomför samtalen. 
 
→ Kommunikation 2 - Leda med kommunikation 
Under två dagar har du ha möjlighet att reflektera, att stärka din kommunikationskompetens 
och att få prova verktyg som kan underlätta din vardag och inspirera kommunikativt 
ledarskap. 

→ Förändringsledning 1
Utbildningen ger möjlighet att utveckla sin förståelse och förmåga för förändrings- och 
förbättringsledning - idéer och handlingsalternativ samt veta vilka modeller som förvän-
tas tillämpas inom Region Västmanland.

→ Processägarskap och processledarskap 
Utbildningen ger kunskaper, råd och tips om vad arbete med processer innebär för er. 
Utbildningen förutsätter att man genomgått utbildningen ”Process och processutveckling 
– Introduktion”. 

→ Vad är en kris och vad är ditt ansvar? 
Deltagare ska efter utbildningen ha god kännedom om landstingets systematiska säker-
hetsorganisation, förstå rollen och ansvaret som ledare vid en allvarlig händelse. 

→ Arbetsmiljö 1 (lanseras under 2018)
Denna utbildningsdag är till för att fördjupa kunskaperna i hur man förebygger och 
hanterar arbetsmiljö- och hälsoproblem med specifikt fokus på den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Utbildningen är case baserad och bygger på ett aktivt deltagande 
från deltagarna. För att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet behöver du ha grundläg-
gande kunskaper i systematisk arbetsmiljöarbete.

UL

Fokus på dig 
och ditt ledarskap.

Chefsprogram 2



→ Indirekt ledarskap - Leda genom andra
Utbildningen tar sin utgångspunkt i förståelsen för det indirekta ledarskapets betydelse 
för att du ska kunna leda andra chefer på bästa sätt. Hur når du ut med organisationens 
mål, vision och värderingar? Stort fokus är på hur du som ledare ställs inför olika utmaningar 
i ledarskapet av andra chefer och hur du som indirekt ledare påverkar verksamheten och 
organisationen med såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån.  
 
→ Förändringsledning 2
I utbildningen erbjuds erfarenhetsutbyte kring utvecklingsalternativ, goda såväl som utma-
nande. Kunskapspåfyllnad och motivation att leda och stötta andra chefer/ledare som i sin 
tur leder förbättrings- och utvecklingsinitiativ. 

→ Strategisk kommunikation
Du får veta mer om hur du kan arbeta strategiskt med kommunikation såväl internt som 
externt. I utbildningen ingår även medie- och krishantering.

→ Arbetsmiljö 2 (lanseras under 2018)
Som senior chef med ett indirekt ledarskap har du ett arbetsmiljöansvar även om du har 
fördelat arbetsmiljöuppgifter till övriga chefer. Istället för att bedriva arbetsmiljöarbetet 
själv ställs det krav på att du följer upp att detta genomförs på ett bra sätt. Vid detta kurs-
tillfälle går vi igenom hur du kan följa upp och säkerställa att de som har fått denna uppgift 
har kunskap, förutsättningar samt lever upp till kraven i arbetsmiljölagen.

IL

Program i samverkan med Västerås stad, Landstinget i Sörmland och Eskilstuna kommun

→ Högre chefsprogram i samverkan
Det övergripande målet med det Högre chefsprogrammet är att säkra chefsförsörjningen 
på direktörs-, förvaltnings-, eller verksamhetsnivå inom Eskilstuna kommun, Västerås 
stad, Landstinget i Sörmland, och Region Västmanland. Programmet förbereder deltagarna 
inför uppgiften att hålla ihop större sammanhang, vara chef över chefer, samspela med 
politisk nivå, och samspela på tvären inom och mellan organisationer. Du är på väg in i ett 
mer strategiskt ledarskap och behöver se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv

→ Mentorsprogram i samverkan (lanseras under 2018)
Mentorprogrammet ger erfarna chefer chansen att vara mentorer och nya chefer chansen 
att bli adepter och i och med detta program utveckla sig själva och sin organisation. 
I programmet får du insikter i andra organisationers utmaningar och vad dessa  kräver i 
form av ledarskap och utveckling.  Det ger dig som ledare möjighet att etablera ett nätverk 
över organisationsgränser som en grund för framtida samverkan. 
 

Att leda genom 
andra är att förflytta 

organisationen framåt.
Livskraft för framtiden.

Chefsprogram 3



Det nya vidareutvecklade chef- och ledarprogrammet är 
en del i Översynen av personal- och arbetsgivarpolitik.
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