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Organisationsschema

Regiondirektör

Västmanlands sjukhus
- Akutkliniken
- Barn- och ungdoms 

kliniken
- Fysiologkliniken
- Geriatriska kliniken
- Hudkliniken
- Infektionskliniken
- Kirurgkliniken
- Kvinnokliniken
- Kärlkirurgiska kliniken
- Laboratoriemedicin
- Medicinsk Teknik
- Medicinkliniken
- Onkologkliniken
- Operationskliniken
- Ortopedkliniken
- Rehabenheten 

Logopedmottagningen
- Rehabiliterings-

medicinska kliniken
- Reumatologkliniken
- Röntgenkliniken
- Specialisttandvården
- Urologkliniken
- Ögonkliniken
- Öron-Näs-Halskliniken

AB Västerås Lokaltrafik
Busstrafik på uppdrag av 
Kollektivtrafik-
myndigheten i 
Västmanlands Län
Helägt av regionen

Regionägda aktiebolag

Regionkontoret
Centrum för:
- Administration
- Ekonomi- och verksamhetsanalys 
- HR
- Hälso- och sjukvårdsutveckling
- IT
- Kommunikation
- Regional utveckling
Utvecklingsenhet

Primärvård, 
psykiatri och 
habiliterings-
verksamhet
- Primärvård
- Habilitering
- Barn- och  
ungdomspsykiatri

- Vuxenpsykiatri
- Rättspsykiatri

Hjälpmedels-
centrum
‐ Hjälpmedelskonsulenter 
och kundtjänst samt 
inkontinenssamordning
‐ IT och kommunikation
‐ Teknisk service

Uppdrag av Region och 
länets kommuner via 
Gemensam Hjälpmedels-
nämnd

Verksamhets-
och ledningsstöd
- Regionservice
- Fastighet
- Ekonomistöd
- HR-stöd
- Resursenheten
- Kost* 
Patient mat 
Försäljning

*Styrs av gemensamma 
kostnämnden för 
Region Västmanland 
och Region Uppsala län

Folktandvården AB
- Barntandvård
- Vuxentandvård
Helägt av regionen.

Kollektivtrafik-
förvaltningen
- Planering och utredning
- Marknad och    
försäljning

- KundCenter
- Beställningscentral
särskild kollektivtrafik



regionvastmanland.se

RS förvaltning/Regionkontoret

Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling (Hälso- o sjukvårdsdirektör)
Analys och utredning/utveckling inom regionens ansvar som hälso- och 
sjukvårdshuvudman.
Övergripande processansvar för gränsöverskridande hälso- och 
sjukvårdsprocesser, forskning och högre utbildning.
Stabsresurser: utredning/utveckling, medicinsk rådgivare, e-hälsoutveckling
- Patientsäkerhetsteam
- Patientnämndens kansli
- Vårdvalsenheten 
- Enheten för produktionanalys
- Läkemedelskommitté och Läkemedelsenhet
- Enheten för smittskydd och vårdhygien
- Kompetenscentrum för hälsa 
- Enheten för kunskapsstyrning och utbildning
- Centrum för klinisk forskning

Centrum för administration (Administrativ direktör)
Övergripande ansvar för förv. planerings -och uppföljningsprocess.

- Administrativ service till RD och stab 

- LS sekretariat
Ärendeprocessen och tjänstemannastöd till Rf, Rs, utskott, 
beredningar och nämnder.
-Juridik, säkerhet och miljö
Process- och sakområdesansvar för allmän säkerhet, miljö och 
informationssäkerhet samt för kris-/beredskaps- och 
kontinuitetsplanering. Juridik.

Centrum för kommunikation (Kommunikationsdirektör)
Strategiskt stöd till ledning och verksamhet inom 
kommunikationsområdet. 
Varumärke
Uppdragsansvar invånartjänster/-perspektiv.
Processägare kommunikationsprocessen.
- Kommunikationsenhet
- Kontaktcenter

Centrum för regional utveckling (Regional utvecklingsdirektör)
Analys och utredning/utveckling inom regionala utvecklingsuppdragen. 
Övergripande processansvar inom RU.
Stabsresurser: Regional utvecklingsplanering och kultur
- Kulturenhet (länsmuséet, utställningar, kulturutvecklare)
- Tärna folkhögskola 
- Lärande
- Vård & Omsorg
- Näringsliv och samhällsutveckling 

Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys (Ekonomidirektör)
Process- och sakområdesansvar för budget, redovisning och 
finans/medelsförvaltning samt ägarfrågor. 
Uppdragsansvar strategisk fastighetsförsörjning. 
Processägare investeringsprocessen.
Processledning styrprocessen. 

Centrum för HR (HR-direktör)
Analys och utredning/utveckling av en sammanhållen arbetsgivar- och 
personalpolitik.
Processägarskap för HR-processer.
Stabsresurser: Lönebildning, avtal och förhandling , strategisk 
kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa.
- Regionhälsan
- Lärcentrum 

Centrum för IT (IT-direktör) 
Strategisk styrning och utveckling, processägarskap IT-processer.
- IT-tjänster
- Kompetenscenter – drift och förvaltning

Regiondirektör

Utvecklingsenheten (Utvecklingschef)
Processtöd och projektkontor
Förvaltning och utveckling av 
ledningssystemet


