
Bilag 2: Kerneopgaver, resultatmål og operationelle mål  

Kerneopgave Resultatmål  Operationelle mål  Måltal og milepæle 
2019 2020 2021 2022 

1. Dopingkontrol og 
forebyggelse inden 
for den organiserede 
idræt  

1.1 ADD vil gennem et 
effektivt 
dopingkontrolprogram 
beskytte den rene 
idrætsudøver.  
 

1.1.1. Udvikle individuel 
risikovurdering som metode 
til målretning af 
dopingkontrol.  

Udvikling af 
metoden.  
 

Implementering af 
metoden.  

Redegørelse for 
metodens effekt. 

Mål opstilles 
ultimo 2021.  

1.1.2 Sikre et professionelt 
korps af dopingkontrollanter  

100 % har en 
performance på 
god (4) eller 
derover i 
forbindelse med 
monitorering.  

 100 % har en 
performance på god 
(4) eller derover i 
forbindelse med 
monitorering.  

 

1.1.3 Implementere dried 
blood spots metoden 

 Alle blod-
kontrollanter 
uddannes i dried 
blood spots 
metoden.  

  

1.1.4 Sikre effektiv testning 
af danske udøvere 
internationalt    

Samarbejdsaftale 
indgås med 
International 
Testing Agency 
(ITA). 
 

 Intern evaluering af 
effekten af 
samarbejdsaftalen 
med ITA 

 

1.1.5 Løfte kvaliteten af 
samarbejdsaftaler med 
idrætsorganisationer uden 
for paraplyorganisationerne.  

Udvikle ny 
kontraktmodel, 
der løfter 
kvaliteten og 
sikrer den 
gensidig 
forpligtigelse. 
 

 
Opdatere alle 
kontrakter i 
overensstemmelse 
med ny 
kontraktmodel. 
 
Afdækning af 
hvilke potentielle 
samarbejdsaftaler
, det er relevant 
atindgå.  

Aktivitetstal + 
monitorering af 
eksisterende 
samarbejdsaftaler  

Aktivitetstal + 
monitorering af 
eksisterende 
samarbejdsaftal
er 



1.2 ADD vil med 
bæredygtigt 
forebyggende 
antidopingarbejde 
fremme fair konkurrence. 
 

1.2.1 Udvikle effektivt 
uddannelsesprogram, 
målrettet talent- og 
eliteudøvergrupper og deres 
støttepersonale. 

 Uddannelsesprogr
am er 
færdigudviklet og 
testet blandt 
relevante partner. 

  

1.2.2 Anvende 
risikovurdering som redskab 
i afdækning af behovet for 
uddannelse i de respektive 
målgrupper i idrætten. 

Udvikle metode til 
anvendelse af 
risikovurdering til 
afdækning af 
behovet for 
uddannelse.   

Implementering Mål opstilles ultimo 
2020. 

 

1.2.3 Udvikle ny medicin-app  App udviklet og 
udgivet  

Mål opstilles 
primo 2020:  
Baseline-
brugerundersøgel
se gennemføres 
på udbredelse og 
tilfredshed. 
  

  

2. Dopingkontrol og 
forebyggelse i 
fitnessmiljøer 

2.1 ADD vil gennem en 
tidlig, målrettet 
forebyggelsesindsats 
fremme sunde trænings- 
og fitnessmiljøer samt 
fremme sunde og 
realistiske kropsidealer 
 

2.1.1 Antal gennemførte 
besøg i fitnesscentre  
 

Min. 1000 
 
 

Min. 1000 
 
 

Min. 1000  
 
 
 

Min. 1000 
 
 

2.1.2 Sikre et professionelt 
korps af fitnesskonsulenter  

100 % har en 
performance på 
god (4) eller 
derover i 
forbindelse med 
monitorering.  

 100 % har en 
performance på god 
(4) eller derover i 
forbindelse med 
monitorering. 

 

2.1.3 Udvikle ny 
interventionsmodel for 
forebyggende indsatser 

 Evaluering 
gennemført 
(ph.d). 

Ny 
interventionsmodel 
færdigudviklet 
(ph.d). 

Implementering 
af 
interventionsmo
del gennemført 

2.1.4 Antal nye kommuner 
pr. år, hvor ADD har udviklet 
partnerskaber om unges 
mentale sundhed, 

1 2  2 2 



forebyggelse og 
sundhedsfremme.  
 

3. Efterforskning og 
indbringelse af 
dopingsager - og 
forundersøgelser 
matchfixing sager 

3.1 ADD vil sikre et 
analytisk baseret 
efterretnings- og 
efterforskningsgrundlag 
med henblik på at 
understøtte, målrette og 
gennemføre ADD’s 
antidoping- og 
matchfixingaktiviteter, 
herunder 
forundersøgelser af 
matchfixingsager.  

3.1.1 Udvikle bedre 
indberetningsformat og -
kultur.   

Implementering af 
indberetningsmod
ul i MODOC. 
(papirløs 
dopingkontrol-
system). 
 
 

Gennemføre 
efterretningsudda
nnelse for alle 
kontrollanter og 
konsulenter.  

  

3.1.2 Antal indberetninger i 
alt 

Aktivitetstal** Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal 

3.1.3 Andel dopingsager 
hvor dømmende 
myndigheder følger ADDs 
juridiske anbringender 
 

Min. 90 % Min. 90 % Min. 90 % Min. 90 % 

3.1.4 Evaluering af ADD’s 
efterretning- og 
efterforskningsindsats bl.a. 
ved inddragelse af ADD’s 
samarbejdspartnere med en 
samarbejdsaftale.  

  Evaluering iværksat. Evaluering 
færdiggjort og 
tiltag på 
baggrund af 
resultater 
udvikles.  

3.1.5. Evaluering af 
matchfixing platformen 

 Evaluering 
iværksat  og 
gennemført 

Eventuel opstilling 
af nye operationelle 
mål for 2022. 

 

4. Fremme forskning 
og udvikling på 
antidopingområdet  

4.1 ADD vil sikre, at det 
danske antidopingarbejde 
og udviklingen heraf tager 
udgangspunkt i den 
nyeste viden på området. 
 

4.1.1 Midler tildelt 
forsknings- og 
udviklingsprojekter 
målrettet strategisk vigtige 
antidopingområder   

1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 

4.1.2 Dele nyeste viden og 
forskningsresultater med 
offentligheden og 
forskningsmiljøer. 
 

Afholde 
forskningskonfere
nce om fitness og 
folkesundhed.  

   

     



5. Internationalt 
samarbejde 

5.1 ADD vil arbejde 
internationalt for 
harmonisering af 
antidopingarbejdet i 
international idræt og 
prioriteringen af good 
governance  
 

5.1.1 Understøtte 
udviklingen af 
integritetsarbejdet i 
organisationer og lande, 
hvor indsatsen er mindre 
udviklet.  
 

Min. et besøg på 
Færøerne om 
året, herunder 
uddannelse af 
kontrollanterne 
på Færøerne.  

Min. et besøg på 
Færøerne om 
året, herunder 
uddannelse af 
kontrollanterne 
på Færøerne. 
 
Samarbejdsaftale 
indgås med 
Grønland. 

Min. et besøg på 
Færøerne om året, 
herunder 
uddannelse af 
kontrollanterne på 
Færøerne. 

Min. et besøg på 
Færøerne om 
året, herunder 
uddannelse af 
kontrollanterne 
på Færøerne. 

5.1.2 Antal efterspørgsler på 
vidensdelingsbesøg hos ADD  

Aktivitetstal*** Aktivitetstal  Aktivitetstal  Aktivitetstal  

5.1.3 Etablere good 
governance som prioriteret 
samarbejdsområde blandt 
centrale nationale og 
internationale aktører i og 
omkring idrætten.  
 

Bidrage til 
Erasmus+ projekt. 

Bidrage til 
Erasmus+ projekt.  

Udvikle politik for 
good governance i 
ADD på baggrund 
af anbefalinger fra 
Erasmus+-projektet. 

Implementere 
politik for good 
governance i 
ADD, samt 
udbrede 
anbefalingerne 
fra Erasmus+-
projektet og 
ADD’s politik 
som eksempel 
på good 
practice. 

 

* Antallet af samarbejdsaftaler med idrætsorganisationer uden for paraplyorganisationerne afhænger ikke kun af ADD. Der er ikke opstillet mål for antallet, men det 
årlige antal indgåede samarbejdsaftaler opgøres i ADD’s årsrapport.   

** Antallet af indberetninger afhænger i høj grad af antal dopingsager. Der er derfor ikke opstillet mål for antallet, men det årlige antal indberetninger opgøres i ADD’s 
årsrapport mhp. at gøre det muligt at følge udviklingen på området.  



*** ADD arbejder ikke målrettet med at tiltrække vidensdelingsbesøg. Der er derfor ikke opstillet mål for antallet, men det årlige antal besøg opgøres i ADD’s 
årsrapport som en indikator på ADD’s position internationalt.  

ADD opstiller i sin årsrapport følgende nøgletal: Antal dopingprøver og positive sager i den organiserede idræt og i fitnesscentre. Disse nøgletal indgår ikke i de 
operationelle mål, da de ikke i sig selv er en indikator for kvalitet i ADD’s arbejde.    
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