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Udviklingsmål Delmål/nøgletal1 R [2017] R [2020] R [2021] B [2022] B [2023] B [2024] 
 
Opgave: Eliteidrætsmiljøer 
 
Opdatere 
fundament for 
gode 
præstationer og 
trivsel 

Atleter "er enige eller helt enige i" at deres 
karriere er meningsfulde og at denne 
understøttes af den sportslige ledelse, trænere 
og Team Danmark.   

N/A 
 

N/A 
 

81% 83% 85% 84% 

Atleter oplever psykologisk tryghed i deres 
daglige miljø. 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  
 

Sikre 
kontinuerlig 
kompetenceudvi
kling af 
sportschefer, 
lands- og 
assistent- og U-
landstrænere 

Trænere og sportschefer udvikler sig og er 
med i et netværk/ er i løbende sparring. 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Relevante forbund i Team Danmark-regi laver 
årligt en systematisk gennemgang / evaluering 
af egen praksis 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Udvikle 
helhedsplaner 
for atleterne 

Relevante atleter oplever at 
”Helhedsplanerne” skaber sammenhæng i 
livet som atlet 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Relevante forbund arbejder struktureret med 
helhedsplaner. 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Nøgletal Overordnet trivselsindex 
(trivselsundersøgelse) 

N/A 
 

N/A 
 

4,02 4,1 4,3 4,2 

Overordnet tilfredshed  
(brugerundersøgelse)   

5,42 N/A 
 

4,96 5,1 5,3 5,5 

 
1 Nøgletal fremstår med lyseblå baggrund og opgøres årligt med henblik på at følge udviklingen inden for bestemte områder. Der er ikke opstillet mål for nøgletal. 



 

 
 

Udviklingsmål Delmål/nøgletal2 R [2017] R [2020] R [2021] B [2022] B [2023] B [2024] 
 
Opgave: Viden og formidling 
Sikre optimale 
forhold for 
vidensdeling i 
dansk elitesport 

Forbund, forskere og Team Danmark 
oplever merværdi hos alle parter 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Sportschefer og landstrænere oplever at de 
har adgang til og udbytte af vidensdeling? 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Styrke evnen til 
og 
mulighederne 
for samspil 
mellem teori og 
praksis 

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af Team 
Danmark-ekspertydelser? 

5,9 N/A 
 

5,9 6,0 6,0 6,1 

I hvor høj grad oplever Team Danmark 
medarbejdere, at de har haft/har mulighed 
for at arbejde innovativ? 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Etablere 
datadrevet 
system til at til 
at understøtte 
atletens vej til 
toppen 

Nuværende og/eller relevante datakilder 
er integreret i et datavarehus, visualiseret 
og klar til at støtte daglig praksis 

N/A 
 

0% 0% 30% 40% 50% 

Team Danmark ansatte (%) anvender 
Business Intelligence til at træffe 
beslutninger relevante for atleten i daglig 
praksis 

N/A 
 

10% 10% 20% 25% 33% 
 

Nøgletal Antal forskningssymposier eller seminarer 
med henblik på videns udveksling (med 
deltagelse af minimum 2 af følgende 
parter; Team Danmark, forskere, forbund 
og eksterne) 

N/A 
 

2 5 10 10 5 
 

 
 

2 Nøgletal fremstår med lyseblå baggrund og opgøres årligt med henblik på at følge udviklingen inden for bestemte områder. Der er ikke opstillet mål for nøgletal. 



 

Udviklingsmål Delmål/nøgletal3 R [2017] R [2020] R [2021] B [2022] B [2023] B [2024] 
 
Opgave: Talentudvikling 
Udvikle og 
forstærke 
kvaliteten i 
talentmiljøerne 

Talentmiljø-måling 
(udvalgte miljøer får en ”rating”) 

   Identifikation 
af ”talent-
miljø” 
variabler 

Udvikling af 
en 
”talentmiljø” 
måling 

Mål opstilles 
primo 2024 
pba. 
undersøgelse
ns 
konklusioner 

Elitekommuner og talentansvarlige i 
forbundene oplever at Team Danmark 
viden/"best practise" er tilgængelig og kan 
implementeres 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Styrket indsats 
for udvalgte 
atleter 

Talenter oplever at der eksisterer ”trygge” 
sparringsrum i deres talentmiljøer 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Talenter og deres trænere oplever at Team 
Danmarks indsatser bidrager til deres 
udvikling som talenter 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Styrke overgang 
fra talent til 
eliteatlet 

Atleter i en talentudviklings kontekst 
oplever at have viden, redskaber og støtte i 
talentvejene 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Forbundene (ansvarlig for talent-arbejde) 
oplever at Team Danmark er en kompetent 
sparringspartner ift. talentveje 

   Mål opstilles primo 2023 pba. undersøgelsens 
konklusioner  

Nøgletal Overordnet tilfredshed (talent) 5,44 N/A 
 

5,14 5,2 5,3 5,5 

 
3 Nøgletal fremstår med lyseblå baggrund og opgøres årligt med henblik på at følge udviklingen inden for bestemte områder. Der er ikke opstillet mål for nøgletal. 



 

 
 
 

Udviklingsmål Delmål/nøgletal4 R [2017] R [2020] R [2021] B [2022] B [2023] B [2024] 
 
Opgave: Doping og matchfixing 
Styrke samspil 
og vidensdeling 
med Anti 
Doping 
Danmark 

Team Danmarks medarbejdere er 
opdateret med viden og initiativer fra Anti 
Doping Danmark 

   Årligt oplæg fra ADD til Team Danmark 
medarbejderseminar.  

Atleter modtager årligt opdateret 
materiale og information om Anti Doping 
og matchfixing 

   Årlig kommunikation til alle indplacerede 
atleter samt talenter med sportslig 
godkendelse.  

 

 
4 Nøgletal fremstår med lyseblå baggrund og opgøres årligt med henblik på at følge udviklingen inden for bestemte områder. Der er ikke opstillet mål for nøgletal. 


