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Modell för lärande uppföljning och
utvärdering
Syftet är att
‒ skapa en mer systematisk uppföljning
och utvärdering
‒ ett ökat lärande

Gemensam modell för regional
utveckling och kultur
Utveckling

Omprövning

Justering

Modellen berör stödformerna
projekt, verksamheter, uppdrag,
organisationsbidrag, företagsstöd och
planer/program

Mål och insatslogik
‒ Vilka effekter vill vi uppnå på lång
sikt?
‒ Vilka kortsiktiga resultat förväntas?
‒ Vilka aktiviteter ska genomföras för
att nå resultatmålen?
‒ Vilka resurser krävs för att
genomföra aktiviteterna?

Indikatorer, nyckeltal eller
liknande
Förutvärdering (ex ante)

Uppföljning till exempel i form av
rapporter och dialog
Utvärderingar under
genomförandet som
halvtidsutvärdering och lärande
utvärdering

En möjlighet till omprövning,
justering och utveckling

Insamling av uppföljningsdata
som indikatorer
Utvärderingar, till exempel
‒ Processutvärdering
‒ Resultatutvärdering
‒ Effektutvärdering

Relevanta utvärderingsfrågor

Urval för utvärdering
Planer med externa sökande/genomförande ska alltid slututvärderas
Företagsstöd – uppföljning och effektutvärdering
I övrigt när möjligt tematiskt utifrån övergripande styrdokument
alternativt kopplat till ett program
Enstaka insatser
‒ Projekt som övergår till verksamhetsbidrag eller annat långsiktigt uppdrag
‒ Strategiskt eller nydanande karaktär alt. särskild kontroll krävs
‒ Projekt och verksamheter som erhållit medel en längre tid (5 år) och som inte
har utvärderats av oss eller annan till exempel medfinansiär
‒ Övriga insatser vid behov

Spridning och lärande
Involvera flera
‒ Breddat deltagande för att fler kan bidra med kunskap samt ta till sig ny kunskap
‒ Publicera externa webben samt sammanfatta de viktigaste resultaten

Sätt resultatet i ett större sammanhang
‒ Koppla resultaten till övergripande styrdokument
‒ Mer enhetliga och transparanta utvärderingar
‒ Lärseminarium m.m.

Förändring
‒ Följa upp vilka justeringar som kan behöva ske

Indikatorkatalog 2017 - sökfunktion

Indikatorkatalog 2017 - sökfunktion

Indikatorkatalog 2017 – beskrivning av indikatorer

Indikator/Nyckeltal 2017

Område

Nämnd/styrdokument/grupp indikatorer Ämnesområde

Undergrupp

Ökad sysselsättningsgrad

Regional utveckling

14. Västra Götaland 2020

VG2020

En ledande kunskapsregion

Öka offentliga/privata FoU investeringar

Regional utveckling

14. Västra Götaland 2020

VG2020

En ledande kunskapsregion

Höjd utbildningsnivå (30-34 åringar)

Regional utveckling

14. Västra Götaland 2020

VG2020

En ledande kunskapsregion

Minskade skolavhopp

Regional utveckling

14. Västra Götaland 2020

VG2020

En region för alla

Minska utanförskapet (off. försörjda)

Regional utveckling

14. Västra Götaland 2020

VG2020

En region för alla

Minska utsläppen av växthusgaser

Regional utveckling

14. Västra Götaland 2020

VG2020

En region där vi tar globalt ansvar

Ökad energieffektivisering

Regional utveckling

14. Västra Götaland 2020

VG2020

En region där vi tar globalt ansvar

Öka andelen förnybar energi

Regional utveckling

14. Västra Götaland 2020

VG2020

En region där vi tar globalt ansvar

Mål
Stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för
kvinnor och män
Stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för
kvinnor och män
Stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för
kvinnor och män
Stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för
kvinnor och män
Stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för
kvinnor och män
Stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för
kvinnor och män
Stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för
kvinnor och män
Stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för
kvinnor och män

Målvärde

81

0,05

55

<8%

< 12 %

0 ÅR 2030

0,25

0,6

Indikatorkatalog 2017 – indikatorgrupper

Indikatorgrupp/Nämnd/Styrdokument 2017
Summa Totalt
Regiongemensamt

Beskrivning

Antal
indikatorer
737
68

Nivå

ID-nr/Hyperlänk

1. Regionfullmäktiges mål i budget 2017

Bruttolista; Lista med förslag på indikatorer som nämnder/styrelser kan välja
ifrån för sin egen uppföljning.
Nettolista; Indikatorer för regionstyrelsens uppföljning av regionfullmäktiges mål
i budget. Se nedan "Målportal"

VGR

31

ID00001-ID00037

2. Regionstyrelsen

Regler för bedömning av VGRs verksamheter (Regiondirektörens rapport)

VGR

12

ID00038-ID00049

3. KLG (Koncernledningsgrupp) hälso- och
sjukvård förändringsagenda

Agendan sätter fokus på de områden som koncernledningen bestämt är
viktigast att jobba med regiongemensamt. Förändringsagendan ska ligga till
grund för de verksamhetsplaner som sedan tas fram i respektive förvaltning.

VGR

17

ID00044-ID00060

Indikatorer för att mäta utveckling mot de mål som anges i Koncernkontorets
verksamhetsplan.

VGR

8
551

ID00061-ID00068

5. Verksamhetsanalys

Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland,
som till exempel tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens syn på
sjukvården, kostnader och resurser samt medicinsk kvalitet. I de medicinska
kvalitetsavsnitten redovisas resultaten för cirka 180 olika kvalitetsindikatorer,
oftast uppdelade på sjukhus eller geografiska områden, kön och åldersgrupper.
Målet är att resultaten skall innefatta senaste kalenderåret och att tidsserierna
skall sträcka sig minst fem år bakåt i tiden.

VGR

182

ID00069-ID00250

6. Väntetider i vården (Primärvård, planerad
specialiserad vård, Barn- och ungdomspsykiatri,
ledtider i cancervården)

Rapportering till nationella väntetidsdatabasen (besök, undersökningar samt
operationer/åtgätder). Rapportering till SKL. Nationella väntetidsdatabasen
följer ett urval av allt den planerade specialiserade vården har som uppdrag att VGR tar fram
utföra. Väntetidsdatabasen tillhandahåller underlag för de prestationsbaserade data/rapporter
ersättningarna i regeringens särskilda satsningar, t ex "Kömiljard" och
as till Nationell
tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa.
nivå

115

ID00251-ID00365

4. Koncernkontorets verksamhetsplan 2016
Hälso- och sjukvård

Utmaningar
Många insatser att följa upp på flera nivåer
tydlighet
Många insatser leder till svårt att få en överblick
flera insatser som kan utvärderas tematiskt

systematik och
program med

Lång väg från insats till övergripande styrdokument
Koppling
till VG2020 såväl hos projekt som program utifrån vilken prioriterad
fråga och därmed även mål.
Vi/VGR påverkar bara en del
Insatslogik löser inte allt, men
kan förhoppningsvis öka tydligheten utifrån hur vi har tänkt

Utmaningar
Många involverade (handläggare, avdelningar, stödmottagare)
kunskapsnivå, systematik, vem gör vad och slutligen vad är ”good
enough”
Politikerstyrt där budget och detaljbudget styr
tänk

förankring kring

Resultat på olika nivåer
Indikatorer på
projekt/verksamhetsnivå som har koppling till VG2020. Mer kvalitativa
resultat fångas i uppföljning och utvärdering (som då ska vara mer
tematiska)

