Bilaga 1: Indikatorer
Indikatorer mål 1

Måltal

Status

Andel åtgärdade EAH utifrån
respektive rapports identifierade
krav per fastighet

100 %

Måltalet bedöms vara uppnått enligt
ansvarig tjänsteperson. Dock ett
uppskattat värde då exakta siffror anses
vara alltför krävande att ta fram.

Andel åtgärdade EAH utifrån
respektive rapports identifierade
krav per resecentrum

100 %

2017: 0%
2018: 19%
2020: 84 % (sammanvägd andel)

Antal medarbetare som gått den
webbaserade utbildningen om
bemötande av personer med
funktionsnedsättning

Årlig
ökning

2017: 0
2018: 152
2019: 102
2020: 70

Indikatorer mål 2

Måltal

Status

90 %

2017: Ingen data tillgänglig
2018: 176 av 202 enheter (87%)
Fyrbodal: 96%, Skaraborg: 100%, Södra
Älvsborg: 94%, Göteborg och södra
Bohuslän 74%
2019-2020: 202 (100 %)

Andel medarbetare inom (2.1.1) som
upplever sig ha god kunskap om
jämställt föräldraskap

95 %

2017: Fyrbodal: 98,5 %, Skaraborg 95%,
Södra Älvsborg: 97,2 %, Göteborg och södra
Bohuslän: 81 %*
* Främst BVC och familjecentraler
2020: Mätningen genomförs inte längre.

Andel förvaltningar som har minst ett
ombud för barnets rättigheter

100 %

2017: 6 av 30 förvaltningar/bolag (20%)
2018: 19 av 30 förvaltningar/bolag (63%)
2020: 21 av 26 förvaltningar/bolag (81 %)

Antal medarbetare som gått den
webbaserade utbildningen om barnets
rättigheter

Årlig
ökning

2017: 500 personer
2018: 194 personer
2019: 978 personer
2020: 862 personer

Andel barnavårdscentraler,
barnmorskemottagningar och
familjecentraler som arbetar med
metodmaterialet ”En förälder blir till”

Indikatorer mål 3

Måltal

Status

Andel primärvårds-, specialist- och
tandvårdsenheter som har lokala rutiner för
hur riktlinjerna ska tillämpas

Primärvård 80 %,
specialistvård: 30 %
och tandvård 100 %

Primärvård ≈ 80 %,
specialistvård ≈ 30 %
och tandvård ≈ 100 %

Andel BVC-enheter och
barnmorskemottagningar som implementerat
metoden att fråga om våld på rutin

100 %

100 %

Antal primärvårds- och specialistenheter som
implementerat metoden att fråga om våld på
rutin

100

Cirka 135

Indikatorer mål 4

Måltal

Status

Andel vårdcentraler som är hbtqdiplomerade

50 %

4%. Diplomerade vårdcentraler 20172018: 0, 2019-2020: 1
Rapporten "Hbtq-personers upplevelser
av bemötande inom hbtq-diplomerade
vårdverksamheter i Västra
Götalandsregionen" publicerades 2019

Kvalitativ uppföljning av hbtq-personers
upplevelse av bemötandet inom hbtqdiplomerade verksamheter

Indikatorer mål 5

Antal kliniker och mottagningar
som tillämpar metoden Förstå mig
rätt

Antal vårdcentraler och
tandvårdskliniker som har minst
två KomHIT-diplomerade
medarbetare

Måltal

Status

Årlig
ökning

Materialet fortsätter att spridas och
användas.
2017: 12 presentationer av metoden
2018: 18 presentationer av metoden
2019-2020: Ingen uppgift. KJV:s uppfattning
är dock att materialet används.

Årlig
ökning

2017: En vårdcentral har två
diplomerade medarbetare
2018: Inga nya verksamheter har två
diplomerade medarbetare
2019-2020: Inga diplomeringar har
genomförts sedan 2018. (Vårdcentraler)

Indikatorer mål 6

Måltal

Status

Andel måldokument som reviderats
under planperioden, där kommittén för
mänskliga rättigheters samråd och
referensgrupper har involverats i dialog

100 %

75 % Ingen involvering i processen för
”Strategi för hälso- och sjukvårdens
omställning”.

100 %

2017: 50 % (19 av 38)
2018-2020: Inga Demokratitorg har
anordnats. Regionstyrelsen beslutade i
december 2018 att ersätta

Andel nämnder och styrelser som har
behandlat rapporten från Demokratitorg
på sina sammanträden och återkopplat
till fullmäktiges presidium

Demokratitorgen med andra former av
medborgardialog.

Indikatorer mål 7

Måltal

Status

Andel kulturstrategiskt stöd och verksamhetsstöd som
innefattar krav på att främja mänskliga rättigheter enligt
riktlinjerna för vidgat deltagande

100 %

100 %

Kvalitativ uppföljning av hur verksamheter med
uppdragsbaserade verksamhetsstöd och långsiktiga uppdrag
arbetat för att vidga deltagandet i kulturlivet

Görs årligen

Andel av kulturnämndens medel till nationella minoriteter som
särskilt riktas mot barn och unga

40 %

2017: 46%
2018: 63%

Andel projekt riktade till flyktingar med fokus på ömsesidig
delaktighet

100 %

38 %

Andel projekt som riktar sig till flyktingar med barn och unga
som målgrupp

40 %

72 %

Indikatorer mål 8

Måltal

Status

100 %

2017: 38%
2018: 59 %
2019-2020: (57 %) Komplett
inventering ej genomförd,
men viss kartläggning gjord
via enkät till MR-samordnare i
december 2020.

Andel förvaltningar som har planer för
lika rättigheter och möjligheter

Personalsammansättning utifrån kön,
ålder, utländsk bakgrund har redovisats
Andel medarbetare som upplever sig
utsatta för diskriminering

Rapport publicerad i augusti
2020
0%

2017: 3,3 %
2019: 2,3 %

Antal föräldradagar per förvaltning som
tas ut av män

Ökning jämfört
med 2016

Genomsnitt per förvaltning:
2016: 7,6
2017: 8,3
2018: 8,9
2019: 12,6
2020: 10,6

Antal nyanlända arbetssökande som fått
praktik inom Västra Götalandsregionen

400 (minst 100
personer/år)

152 personer
2017: 46
2018: 106
2020: Mäts inte

Indikatorer mål 9

Måltal

En metod för att integrera ett
människorättsperspektiv i risk- och
händelseanalyser har tagits fram och
prövats
Andel medarbetare inom koncernkontoret
som bereder ärenden till politiska beslut
som genomgått utbildning i
människorättsbaserad ärendeberedning

Andel avdelningar inom koncernkontoret
som tillämpat prövning av barnets bästa
eller barnkonsekvensanalys

Andel politiker som upplever att
ärendenas innehåll och språket i
handlingarna är begripligt

Indikatorer mål 10

Status
Sahlgrenska universitetssjukhuset har
tagit fram och prövat en metod för att
analysera redan genomförda
händelseanalyser

100 %

2018: 3,9% (15 av 380 personer)
2020: Data ej tillgänglig p.g.a. byte av
lärportal

100 %

2018: 16 % (3 av 18 avdelningar har
varit involverade i
barnkonsekvensanalys av barns
journaler på nätet)
2020: 28 % (5 av 18 avdelningar)

90 %

2018: 74% upplever att språket i
handlingarna är lätt att förstå. 69%
upplever att ärendenas innehåll är
begripligt (vad som ska beslutas och
varför).
2020: Ingen ytterligare uppföljning
gjordes men planeras för 2021.

Måltal

Antal tvångsåtgärder1 fördelat på typ av
åtgärd ska minska med minst 20 %

Status
2016–2019: Minskning med mer än 20%
i 3 av 8 åtgärder
Barn- & ungdomspsykiatrisk vård
2016: Ingen uppgift
2017: Ingen uppgift
2018: 9 %
2019: 21 %

Andel patienter som varit föremål för
tvångsåtgärder som erbjudits ett
strukturerat uppföljande samtal inom 24
timmar (barn/vuxna)

Minst
75 %

Vuxna inom allmänpsykiatrisk vård:
2016: 4 %
2017: 6 %
2018: 5 %
2019: 5 %
Vuxna inom rättspsykiatrisk vård:
2016: Ingen uppgift
2017: 5 %
2018: 6 %
2019: 9 %

1

Fastspänning, avskiljande, läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande samt inskränkande
av elektronisk kommunikation

Indikatorer mål 11

Måltal

Status

Verksamheter som är registrerade i TD
redovisar om de har hbtq-diplomering

100 %

2017, 2018:
Ej redovisat i TD
2020: Uppgift saknas

Verksamheter som är registrerade i TD
redovisar om medarbetarna har gått
webbutbildning i barnets rättigheter

100 %

2017, 2018:
Ej redovisat i TD
2020: Uppgift saknas

Verksamheter som är registrerade i TD
om medarbetarna har gått
webbutbildningen om bemötande av
personer med funktionsnedsättning

100 %

2017, 2018:
Ej redovisat i TD
2020: Uppgift saknas

Verksamheter som är registrerade i TD
redovisar om de arbetar med
metodmaterialet ”En förälder blir till”

100 %

2017, 2018:
Ej redovisat i TD
2020: Uppgift saknas

Indikatorer mål 12

Måltal

Status

Antal mallar som finns tillgängliga
på minst 15 språk

10

2018: Standardiserade mallar är inte
publicerade och översatta
2020: 0

Andel deltagare i en
invånartestpanel som upplever
att innehållet i standardiserade
mallar för kallelser är begripligt

Minst 90 %

2018: Ej aktuellt eftersom det ännu inte
finns några standardiserade mallar
2020: Invånartestpanel inte genomförd,
men planerad för 2021.

En extern normkritisk granskning
av vgregion.se har upphandlats
och återrapporterats (2020)

Genomförd

2018: Granskningen har upphandlats och
påbörjats.
2020: Granskningen är klar.

Genomförd

2017: Prioritering av information på
finska på vgregion.se har tagits fram i
samråd med samrådet för nationella
minoriteter.
2020: Inget ytterligare har skett.

Genomförd

2017: Prioritering av information på
nationella minoritetsspråk på vgregion.se
har tagits fram i samråd med samrådet
för nationella minoriteter.
2020: Inget ytterligare har skett.

Information på finska finns
tillgänglig i de kanaler som
bedöms viktigast

Information på prioriterade språk
finns tillgänglig i de kanaler som
bedöms viktigast

