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Bruttolisten indeholder samtlige forslag til indikatorer, som vi har modtaget på 

workshops (både åbne workshops og ekspertworkshops) og via indlæg på de 

sociale medier og inddragelsesplatformen, og som opfylder kriterierne for 

supplerende indikatorer. 

 

De enkelte indikatorer er ledsaget af en generel beskrivelse af indikatoren, der 

ikke må forveksles med indikatorens metodiske definition i dens endelige 

udformning. 

 

Hvis det ikke fremgår direkte af beskrivelsen, vil indikatoren blive opgjort inden 

for et kalenderår. 

 

De fleste indikatorer vil derudover blive fordelt på køn, alder, branche og geografi 

hvis relevant. 
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Verdensmål 1: Afskaf fattigdom 

Delmål Indikator Definition/måling 

1.1. Inden 2030 skal ekstrem 
fattigdom være udryddet for alle 
mennesker overalt i verden, for 
øjeblikket målt som mennesker, 
der lever for mindre end USD 

1,25 om dagen. 

Andel af 
befolkningen under 
nominal 
fattigdomsgrænse 

Andel af befolkningen, der har 
en indkomst under x kr. om 
året. 

1.1. Inden 2030 skal ekstrem 
fattigdom være udryddet for alle 
mennesker overalt i verden, for 
øjeblikket målt som mennesker, 
der lever for mindre end USD 

1,25 om dagen. 

Antal hjemløse Antal hjemløse i Danmark. 

1.2. Inden 2030 skal andelen af 
mænd, kvinder og børn i alle 
aldre, som lever i fattigdom i alle 
dens dimensioner, halveres i 

henhold til nationale definitioner. 

Andel børn i 
fattigdom 

Andelen børn (0-17 år), der 
lever i relativ fattigdom. 

1.2. Inden 2030 skal andelen af 
mænd, kvinder og børn i alle 
aldre, som lever i fattigdom i alle 
dens dimensioner, halveres i 
henhold til nationale definitioner. 

Andel 
folkepensionister i 
fattigdom 

Andelen af folkepensionister, 
der lever i relativ fattigdom. 

1.2. Inden 2030 skal andelen af 
mænd, kvinder og børn i alle 
aldre, som lever i fattigdom i alle 
dens dimensioner, halveres i 
henhold til nationale definitioner. 

Andel af 
befolkningen med 
materielle afsavn 

Andelen af befolkningen, der 
har fravalgt en række 
hverdagsaktiviteter (fx invitere 
gæster) og almindelige 
forbrugsgoder (fx tv) inden for 

det seneste halve år, fordi de 

ikke havde råd. 

1.2. Inden 2030 skal andelen af 
mænd, kvinder og børn i alle 
aldre, som lever i fattigdom i alle 
dens dimensioner, halveres i 

henhold til nationale definitioner. 

Andel af 
befolkningen med 
materielle afsavn 

Andelen af befolkningen, der 
ufrivilligt ikke har adgang til 
mindst tre elementer på en liste 
over almindelige forbrugsgoder. 

1.2. Inden 2030 skal andelen af 
mænd, kvinder og børn i alle 
aldre, som lever i fattigdom i alle 
dens dimensioner, halveres i 

henhold til nationale definitioner. 

Antal ansøgninger 
om julehjælp 

Samlet antal ansøgninger om 
julehjælp. 

1.2. Inden 2030 skal andelen af 
mænd, kvinder og børn i alle 
aldre, som lever i fattigdom i alle 
dens dimensioner, halveres i 
henhold til nationale definitioner. 

Generel tilfredshed 
med livet 

Andel personer (minimum 16 
år), der scorer 5 eller over på 
spørgsmålet: "Hvor tilfreds er 
du alt i alt med dit liv?". 

1.2. Inden 2030 skal andelen af 

mænd, kvinder og børn i alle 
aldre, som lever i fattigdom i alle 
dens dimensioner, halveres i 
henhold til nationale definitioner. 

Social mobilitets-

indeks 

Danmarks score på World 

Economic Forums social 
mobilitets-indeks. 

1.2. Inden 2030 skal andelen af 
mænd, kvinder og børn i alle 
aldre, som lever i fattigdom i alle 
dens dimensioner, halveres i 
henhold til nationale definitioner. 

Forbrugertillid Simpelt gennemsnit af 
besvarelser for hver af fem 
spørgsmål (for personer 16-74 
år) på en liste over 
respondenternes og deres 
families økonomiske situation. 
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1.3. Der skal gennemføres nationalt 
tilpassede sociale 
sikringssystemer og 
foranstaltninger for alle, inklusiv 

nedre grænser, og inden 2030 
skal der opnås en substantiel 
dækning af de fattige og de 
udsatte grupper. 

Andel af befolkning 
i den 
arbejdsdygtige 
alder på offentlig 

forsørgelse 

Andel personer (15-64 år) på 
offentlig forsørgelse. 

1.3. Der skal gennemføres nationalt 

tilpassede sociale 
sikringssystemer og 
foranstaltninger for alle, inklusiv 
nedre grænser, og inden 2030 
skal der opnås en substantiel 
dækning af de fattige og de 
udsatte grupper. 

Antal personer i 

flere efterfølgende 
praktikforløb 

Antallet af personer med 

henholdsvis 4, 5 og 6 
konsekutive praktikforløb som 
del af samme 
arbejdsløshedsforløb. 

1.3. Der skal gennemføres nationalt 

tilpassede sociale 
sikringssystemer og 
foranstaltninger for alle, inklusiv 
nedre grænser, og inden 2030 
skal der opnås en substantiel 

dækning af de fattige og de 
udsatte grupper. 

Antal personer i 

længerevarende 
offentlig forsørgelse 

Antal personer, der har 

modtaget offentlig forsørgelse i 
8 af de seneste 10 år. 

1.3. Der skal gennemføres nationalt 
tilpassede sociale 
sikringssystemer og 

foranstaltninger for alle, inklusiv 
nedre grænser, og inden 2030 
skal der opnås en substantiel 
dækning af de fattige og de 
udsatte grupper. 

Relativ fattigdom 
blandt personer på 
overførselsindkomst 

Andel personer på 
overførselsindkomst (minimum 
18 år) i relativ fattigdom. 

1.4. Inden 2030 skal det sikres, at 

alle mænd og kvinder, især de 

fattige og de udsatte, har lige ret 
til de økonomiske ressourcer 
samt adgang til basale 
serviceydelser, ejerskab og 
kontrol over land og andre 

former for ejendom, arv, 
naturressourcer, passende ny 
teknologi og finansielle 
tjenesteydelser herunder 
mikrofinansiering. 

Andel personer 

registreret i RKI 

Andelen af personer (minimum 

18 år, bosiddende i Danmark), 

der er registreret i Ribers Kredit 
Informations åbne register over 
dårlige betalere. 

1.4. Inden 2030 skal det sikres, at 

alle mænd og kvinder, især de 
fattige og de udsatte, har lige ret 
til de økonomiske ressourcer 
samt adgang til basale 
serviceydelser, ejerskab og 
kontrol over land og andre 

former for ejendom, arv, 

naturressourcer, passende ny 
teknologi og finansielle 
tjenesteydelser herunder 
mikrofinansiering. 

Gæld som andel af 

disponibel indkomst 

Samlet hustandsgæld opgjort i 

procent af husstandens 
disponible indkomst. 
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1.5. Inden 2030 skal 
modstandsdygtigheden opbygges 
hos de fattige og hos mennesker, 
der lever i udsatte situationer, og 

deres eksponering og sårbarhed 
over for klimarelaterede 
ekstreme hændelser og andre 
økonomiske, sociale og 
miljømæssige chok og 
katastrofer skal reduceres. 

Andel forsikrede 
ledige 

Andelen af personer (15-64 år), 
der er medlem af en a-kasse. 

1.a. Der skal sikres en betydelig 
mobilisering af ressourcer fra en 
række forskellige kilder, herunder 
gennem øget 
udviklingssamarbejde, med 
henblik på at tilvejebringe 

tilstrækkelige og forudsigelige 

midler til udviklingslandene, i 
særdeleshed de mindst udviklede 
lande, til gennemførelse af 
programmer og politikker for at 
udrydde fattigdom i alle dens 
dimensioner. 

Udviklingsbistand 
som andel af BNP 

Udviklingsbistand som andel af 
Danmarks BNP. 
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Verdensmål 2: Stop sult 

Delmål Indikator Definition/måling 

2.1. Inden 2030 skal sult være 

udryddet, og alle mennesker 
- især de fattige og de mest 
sårbare, herunder småbørn, 
- skal sikres adgang til 
sikker, ernæringsrig og 
tilstrækkelig mad hele året 
rundt. 

Andel, der ikke har råd 

til proteinrig kost 

Andelen af befolkningen, der 

ufrivilligt ikke har adgang til kød 
eller anden kilde til protein 
minimum to gange om ugen. 

2.1. Inden 2030 skal sult være 
udryddet, og alle mennesker 
- især de fattige og de mest 
sårbare, herunder småbørn, 

- skal sikres adgang til 

sikker, ernæringsrig og 
tilstrækkelig mad hele året 
rundt. 

Andel personer med 
lavt forbrug på 
fødevarer 

Andelen af personer, der bruger 
under x kr. årligt på fødevarer. 

2.2. Inden 2030 skal alle former 
for fejlernæring udryddes, 
herunder skal de 

internationalt aftalte delmål 
for væksthæmning og 
afmagring hos børn under 5 
år nås inden 2025, og 
ernæringsbehovet hos unge 
piger, gravide og ammende 
kvinder samt ældre 

mennesker skal håndteres. 

Andel grundskoler, der 
underviser i 
madkundskab 

Andelen af grundskoler, der 
udbyder faget madkundskab. 

2.2. Inden 2030 skal alle former 
for fejlernæring udryddes, 

herunder skal de 
internationalt aftalte delmål 

for væksthæmning og 
afmagring hos børn under 5 
år nås inden 2025, og 
ernæringsbehovet hos unge 
piger, gravide og ammende 
kvinder samt ældre 
mennesker skal håndteres. 

Andel af børn, som 
hjælper til med at lave 

mad i hjemmet 

Andelen af børn (6-16 år) som 
deltager aktivitet i madlavning i 

hjemmet minimum x gange om 
ugen. 

2.2. Inden 2030 skal alle former 
for fejlernæring udryddes, 
herunder skal de 
internationalt aftalte delmål 
for væksthæmning og 

afmagring hos børn under 5 
år nås inden 2025, og 
ernæringsbehovet hos unge 

piger, gravide og ammende 
kvinder samt ældre 
mennesker skal håndteres. 

"Chips-grøntsagsratio" Ratio af salg af chips til 
grøntsager målt i kg. 
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2.2. Inden 2030 skal alle former 
for fejlernæring udryddes, 
herunder skal de 
internationalt aftalte delmål 

for væksthæmning og 
afmagring hos børn under 5 
år nås inden 2025, og 
ernæringsbehovet hos unge 
piger, gravide og ammende 
kvinder samt ældre 
mennesker skal håndteres. 

Andel over- / 
undervægtige 

Udbredelse af fejlernæring (vægt 
i forhold til højde >+2 eller <-2 
standardafvigelse fra WHO’s 
(Verdenssundhedsorganisationen) 

gennemsnitlige vækststandarder 
for børn og voksne, opdelt efter 
type (undervægt og overvægt).  
 
Indikatoren kan disaggregeres på 
alder og socioøkonomiske 
baggrundsdata. 

2.2. Inden 2030 skal alle former 
for fejlernæring udryddes, 
herunder skal de 
internationalt aftalte delmål 
for væksthæmning og 

afmagring hos børn under 5 

år nås inden 2025, og 
ernæringsbehovet hos unge 
piger, gravide og ammende 
kvinder samt ældre 
mennesker skal håndteres. 

Andel børn, der ikke 
spiser morgenmad 

Andelen af børn, der ikke spiser 
morgenmad x antal gange om 
ugen.  

2.3. Inden 2030 skal 
landbrugsproduktiviteten og 
indkomsterne for små-skala 
fødevareproducenter 
fordobles, særligt for 
kvinder, oprindelige folk, 

familielandbrug, husdyrbrug 
og fiskere, herunder gennem 
sikret og lige adgang til jord, 
andre produktionsressourcer 
og tilførsler, viden, finansielle 
tjenester, markeder og 

muligheder for 

værditilvækst, samt 
beskæftigelse uden for 
landbruget. 

Co2-udledning pr. 
produceret enhed i 
forhold til 
bedriftsstørrelse inden 
for landbrug, 
husdyrsbryg og 

skovbrug 

Ækvivaleret CO2-udledning per 
produceret enhed. 

2.3. Inden 2030 skal 
landbrugsproduktiviteten og 
indkomsterne for små-skala 

fødevareproducenter 
fordobles, særligt for 
kvinder, oprindelige folk, 
familielandbrug, husdyrbrug 
og fiskere, herunder gennem 
sikret og lige adgang til jord, 

andre produktionsressourcer 
og tilførsler, viden, finansielle 
tjenester, markeder og 
muligheder for 

værditilvækst, samt 
beskæftigelse uden for 
landbruget. 

Landbrugsbedrifter per 
størrelse 

Relativ fordeling af 
landbrugsbedrifter efter størrelse, 
målt på hektar forpagtet 

jordareal. 
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2.4. Inden 2030 skal der sikres 
bæredygtige 
fødevareproduktionssystemer 
og implementeres 

modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 
bevare økosystemer, styrker 
kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 

vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 
land og jordkvalitet. 

Andel økologiske 
madvarer 

Økologiske madvarers andel af 
den samlede mængde solgte 
madvarer i Danmark. 

2.4. Inden 2030 skal der sikres 
bæredygtige 
fødevareproduktionssystemer 

og implementeres 
modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 
bevare økosystemer, styrker 

kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 
vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 
land og jordkvalitet. 

Andel nationalt 
producerede fødevarer 

Danske madvarers andel af den 
samlede mængde solgte 
madvarer i Danmark. 

2.4. Inden 2030 skal der sikres 

bæredygtige 

fødevareproduktionssystemer 
og implementeres 
modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 

bevare økosystemer, styrker 
kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 
vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 

land og jordkvalitet. 

Landbrugsareal fordel 

på anvendelsesformål 

Landbrugsareal fordelt på formål, 

herunder afgrødetype, 

foderarealer mv. 
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2.4. Inden 2030 skal der sikres 
bæredygtige 
fødevareproduktionssystemer 
og implementeres 

modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 
bevare økosystemer, styrker 
kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 

vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 
land og jordkvalitet. 

Dyrets velfærd i 
landbrug 

Andel husdyr opgjort på 
staldsystem og/eller andel æg 
produceret som henholdsvis 
buræg, skrabeæg, frilandsæg og 

økologiske æg. 

2.4. Inden 2030 skal der sikres 
bæredygtige 
fødevareproduktionssystemer 

og implementeres 
modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 
bevare økosystemer, styrker 

kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 
vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 
land og jordkvalitet. 

Mængde af nitrat i 
grundvandet 

Koncentrationen af nitrat i 
grundvand, målt som milligram 
pr. liter (mg NO3/L).  

2.4. Inden 2030 skal der sikres 

bæredygtige 

fødevareproduktionssystemer 
og implementeres 
modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 

bevare økosystemer, styrker 
kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 
vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 

land og jordkvalitet. 

Udvikling i 

sundhedstilstanden 

hos husdyr  

Måling af antal sygdomstilfælde 

fordelt på sygdomme indenfor de 

klassiske husdyrkategorier. 
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2.4. Inden 2030 skal der sikres 
bæredygtige 
fødevareproduktionssystemer 
og implementeres 

modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 
bevare økosystemer, styrker 
kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 

vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 
land og jordkvalitet. 

Andel land, som 
benyttes til landbrug 
og produktiviteten af 
benyttet landbrugsjord 

Landbrugsareal som andel af 
Danmarks samlede areal.  

2.4. Inden 2030 skal der sikres 
bæredygtige 
fødevareproduktionssystemer 

og implementeres 
modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 
bevare økosystemer, styrker 

kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 
vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 
land og jordkvalitet. 

Næringsstofbalancen: 
Andel landbrugshektar 
der er har over- eller 

underskud på 
næringsstofbalancen 
(nutrient balance) ud 
af samlede 
landbrugsareal 

(1) Kvælstof (nitrat): 
overskud/underskud i kg pr. 
hektar landbrugsjord og (2) 

Fosfor: overskud/underskud i kg 
pr. hektar landbrugsjord. 

2.4. Inden 2030 skal der sikres 

bæredygtige 

fødevareproduktionssystemer 
og implementeres 
modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 

bevare økosystemer, styrker 
kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 
vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 

land og jordkvalitet. 

Pesticidbrug i 

landbrugsproduktionen  

Årlig opgørelse af pesticidsalget 

samt pesticidanvendelsen 

indenfor landbrugets planteavl 
opgjort i vægt og 
behandlingshyppighed. 
Pesticidsalget opdeles efter 
pesticidtype og pesticidgruppe. 
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2.4. Inden 2030 skal der sikres 
bæredygtige 
fødevareproduktionssystemer 
og implementeres 

modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 
bevare økosystemer, styrker 
kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 

vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 
land og jordkvalitet. 

Antibiotikabrug i 
landbrugsproduktionen  

Opgørelse af antibiotika-
anvendelse i landbruget i 
kalenderåret. 

2.4. Inden 2030 skal der sikres 
bæredygtige 
fødevareproduktionssystemer 

og implementeres 
modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 
bevare økosystemer, styrker 

kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 
vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 
land og jordkvalitet. 

Andel af 
landbrugsareal, som 
er underlagt økologisk 

produktion  

Andelen af landbrugsareal, som 
er underlagt økologisk produktion 
ift. totalt landbrugsareal. 

2.4. Inden 2030 skal der sikres 

bæredygtige 

fødevareproduktionssystemer 
og implementeres 
modstandsdygtige 
landbrugspraksisser, som 
øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 

bevare økosystemer, styrker 
kapaciteten for tilpasning til 
klimaforandringer, ekstreme 
vejrforhold, tørke, 
oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som 
fremskynder forbedring af 

land og jordkvalitet. 

Andel landbrugsareal, 

der dyrkes pløjefrit 

Andelen af det danske 

landbrugsareal, der dyrkes 

pløjefrit. 
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2.5. Inden 2020 skal den 
genetiske diversitet bevares 
for såsæd, kultiverede 
planter, landbrugsopdræt og 

husdyr, samt deres 
relaterede vilde arter, 
herunder gennem fornuftigt 
forvaltede og diversificerede 
såsæd- og plantegenbanker 
på nationalt, regionalt og 
internationalt niveau, og der 

skal fremmes adgang til, 
samt lige fordeling af 
fordelene ved udnyttelse af 
de genetiske ressourcer og 
den associerede traditionelle 
viden, som internationalt 

aftalt. 

Sundhedsopgørelse af 
den danske 
biodiversitet brudt ned 
på arter, økosystemer 

og genressourcer 

Sundhedsopgørelse af den 
danske biodiversitet brudt ned på 
(1) arter, (2) økosystemer og (3) 
genressourcer.  

2.a. Investeringer skal øges, bl.a. 
gennem forbedret 
internationalt samarbejde, i 
landdistrikternes 
infrastruktur, i 

landbrugsforskning og 
konsulenttjenester, i 
teknologiudvikling samt i 
genbanker for planter og 
husdyr, for at forbedre 
landbrugets 

produktivitetskapacitet i 
udviklingslande, især i de 
mindst udviklede lande. 

Årlig eksport til 
udviklingslande af 
dansk 
landbrugsteknologi i 
mia. kr.   

Årlig eksport til udviklingslande af 
dansk landbrugsteknologi i mio. 
kr., opgjort i udviklingsbistand og 
eksport. 

2.a. Investeringer skal øges, bl.a. 
gennem forbedret 

internationalt samarbejde, i 

landdistrikternes 
infrastruktur, i 
landbrugsforskning og 
konsulenttjenester, i 
teknologiudvikling samt i 
genbanker for planter og 
husdyr, for at forbedre 

landbrugets 
produktivitetskapacitet i 
udviklingslande, især i de 
mindst udviklede lande. 

Andel af officiel 
udviklingsbistand, 

samt anden offentlig 

finansiering, målrettet 
lav Co2-
landbrugsproduktion i 
udviklingslande  

Andel af officiel udviklingsbistand 
samt anden offentlig finansiering, 

målrettet lav CO2-

landbrugsproduktion i 
udviklingslande.  
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Verdensmål 3: Sundhed og trivsel 

Delmål Indikator Definition/måling 

3.1. Inden 2030 skal den globale 

mødredødelighed reduceres til 
under 70 dødsfald pr. 100.000 
levendefødte børn. 

Andel overvægtige og 

svært overvægtige 
gravide 

Andelen af gravide, der ved 

graviditetens start er enten 
overvægtige (BMI > 25) 
eller svært overvægtige 
(BMI > 30). 

3.1. Inden 2030 skal den globale 
mødredødelighed reduceres til 

under 70 dødsfald pr. 100.000 
levendefødte børn. 

Morens indlæggelser i 
forbindelse med fødsel 

Andel fødende, der 
indlægges i forbindelse 

fødslen. 

3.1. Inden 2030 skal den globale 

mødredødelighed reduceres til 
under 70 dødsfald pr. 100.000 

levendefødte børn. 

Andel gravide, der ryger Andelen af gravide, der ved 

fødselskontrol angiver, at 
de ryger. 

3.1. Inden 2030 skal den globale 
mødredødelighed reduceres til 
under 70 dødsfald pr. 100.000 
levendefødte børn. 

Andel nye forældre med 
fødselsdepression 

Andelen af nye forældre, 
der oplever 
fødselsdepression. 

3.2. Inden 2030 skal der sættes en 
stopper for forebyggelige 
dødsfald blandt nyfødte og børn 
under 5 år, med en målsætning i 
alle lande om at reducere den 

neonatale dødelighed til 
maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 
levendefødte børn og reducere 
dødelighed hos børn under 5 år 
til maksimalt 25 dødsfald pr. 
1.000 levendefødte børn. 

Andel fødte børn med 
misdannelser 

Andelen af nyfødte, der har 
misdannelser. 

3.2. Inden 2030 skal der sættes en 
stopper for forebyggelige 

dødsfald blandt nyfødte og børn 
under 5 år, med en målsætning i 
alle lande om at reducere den 
neonatale dødelighed til 
maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 
levendefødte børn og reducere 
dødelighed hos børn under 5 år 

til maksimalt 25 dødsfald pr. 
1.000 levendefødte børn. 

Andel for tidligt fødte Andelen af levendefødte 
børn, opgjort efter længden 

af svangerskabet i antal 
uger. 

3.2. Inden 2030 skal der sættes en 
stopper for forebyggelige 
dødsfald blandt nyfødte og børn 
under 5 år, med en målsætning i 
alle lande om at reducere den 
neonatale dødelighed til 

maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 
levendefødte børn og reducere 
dødelighed hos børn under 5 år 
til maksimalt 25 dødsfald pr. 
1.000 levendefødte børn. 

Fødselsvægt Levendefødte børns 
fødselsvægt. 
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3.2. Inden 2030 skal der sættes en 
stopper for forebyggelige 
dødsfald blandt nyfødte og børn 
under 5 år, med en målsætning i 

alle lande om at reducere den 
neonatale dødelighed til 
maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 
levendefødte børn og reducere 
dødelighed hos børn under 5 år 
til maksimalt 25 dødsfald pr. 
1.000 levendefødte børn. 

Børnedødelighed 
sammenlignet med antal 
ugers svangerskab 

Antal døde børn under 5 år 
pr. 1.000 levendefødte, 
opgjort efter 
svangerskabets længde (i 

uger). 

3.2. Inden 2030 skal der sættes en 

stopper for forebyggelige 
dødsfald blandt nyfødte og børn 
under 5 år, med en målsætning i 
alle lande om at reducere den 

neonatale dødelighed til 
maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 
levendefødte børn og reducere 

dødelighed hos børn under 5 år 
til maksimalt 25 dødsfald pr. 
1.000 levendefødte børn. 

Andel 0-2-årige med 

livstruende sygdomme 

Andelen af børn (0-2 år), 

der har en kritisk diagnose. 

3.3. Inden 2030 skal epidemierne af 
AIDS, tuberkulose, malaria og 
negligerede tropiske sygdomme 
afsluttes, og hepatitis, 
vandbårne sygdomme og andre 

smitsomme sygdomme skal 
bekæmpes. 

Antal sygehuserhvervede 
infektioner 

Antal sygehuserhvervede 
infektioner i kalenderåret. 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-

smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 

gennem forebyggelse og 
behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Komorbiditet i alvorlige 
diagnoser 

Antal personer, der har 
mere end én kritisk 

sygdom. 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-
smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 
gennem forebyggelse og 
behandling, og mental sundhed 

og trivsel skal fremmes. 

Andel ensomme Andelen af personer 
(minimum 16 år), der 
svarer "ja" til, at de ofte er 
uønsket alene. 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-
smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 
gennem forebyggelse og 

behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Generel tilfredshed med 
livet 

Andelen af personer 
(minimum 16 år), der 
scorer 5 eller over på 
spørgsmålet: "Hvor tilfreds 
er du alt i alt med dit liv?" 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-

smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 
gennem forebyggelse og 
behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Andel personer, der 
anvender antipsykotika-

medicin 

Andelen af personer, der 
indløste recept på 

antipsykotika i løbet af 
kalenderåret. 
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3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-
smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 

gennem forebyggelse og 
behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Antal henvisninger til 
psykolog 

Antal henvisninger fra egen 
læge til psykolog. 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 

dødelighed, som følge af ikke-
smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 
gennem forebyggelse og 
behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Antal indlæggelser i 

psykiatrien 

Antal unikke personer 

indlagt i psykiatrien i løbet 
af kalenderåret. 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-

smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 
gennem forebyggelse og 

behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Genindlæggelsesfrekvens 
i psykiatrien 

Andelen af indlæggelser i 
psykiatrien, der resulterer i 

genindlæggelse. 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-
smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 

gennem forebyggelse og 
behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Andel personer, der 
oplever dårligt mental 
helbred 

Andelen af personer 
(minimum 16 år), der 
scorer under 35,37 i SF-12 
spørgeskemaet om mentalt 

helbred over de seneste 
fire uger. 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 

dødelighed, som følge af ikke-
smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 
gennem forebyggelse og 

behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Andel personer, der 

oplever stress 

Andelen af personer, der 

scorer højt stressniveau på 
en Cohen Perceived Stress 
Scale. 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-
smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 
gennem forebyggelse og 

behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Egenvurdering af helbred Frekvensfordeling i 
besvarelse af spørgsmålet: 
"Hvordan synes du, dit 
helbred er alt i alt?" 
(besvarelse fra 

Fremragende til Dårligt). 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-

smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 
gennem forebyggelse og 
behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Andel personer, der ikke 
opfylder WHOs 

anbefaling for fysisk 
aktivitet 

Andelen af personer, der 
ikke opfylder WHOs 

anbefaling for fysisk 
aktivitet: 150 minutters 
fysisk aktivitet om ugen 
ved moderat intensitet eller 
75 minutter ved høj 
intensitet. 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-
smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 
gennem forebyggelse og 
behandling, og mental sundhed 

og trivsel skal fremmes. 

Antal opkald til 
børnetelefonen 

Antal opkald til 
børnetelefonen. 
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3.4. Inden 2030 skal tidlig 
dødelighed, som følge af ikke-
smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 

gennem forebyggelse og 
behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Antal underretninger om 
mistrivsel 

Antal børn og unge (0-17 
år) med underretning om 
bekymring for trivsel og 
udvikling pr. 100 

indbyggere i samme 
aldersgruppe i 
kalenderåret. 

3.4. Inden 2030 skal tidlig 

dødelighed, som følge af ikke-
smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel 
gennem forebyggelse og 
behandling, og mental sundhed 
og trivsel skal fremmes. 

Antal sygemeldinger Antal sygemeldinger i 

kalenderåret, opgjort på 
antal arbejdsdage. 

3.5. Forebyggelse og behandling af 
rusmiddelmisbrug, herunder 

narkotikamisbrug og skadelig 
brug af alkohol, skal styrkes. 

Andel personer, der 
overtræder 

lavrisikogrænsen for 
alkoholindtagelse 

Andelen af personer 
(minimum 16 år), der 

overtræder 
Sundhedsstyrelsens 
lavrisikogrænse for 

alkoholindtagelse (14 
genstande pr. uge for 
mænd og 7 for kvinder). 

3.6. Inden 2020 skal antallet af 
globale dødsfald og 
tilskadekomster som følge af 

trafikulykker halveres. 

Antal dømte for 
spirituskørsel 

Antal personer dømt for 
hhv. spirituskørsel og 
færdselsuheld ved 

spirituskørsel. 

3.6. Inden 2020 skal antallet af 

globale dødsfald og 
tilskadekomster som følge af 
trafikulykker halveres. 

Færdselsuheld, opgjort 

på aldersinterval 

Antal færdselsuheld. 

3.6. Inden 2020 skal antallet af 
globale dødsfald og 
tilskadekomster som følge af 

trafikulykker halveres. 

Antal dræbte og alvorlig 
tilskadekomne i trafikken 

Antal hhv. dræbte og 
alvorlig tilskadekomne i 
trafikken pr. 100.000 

personer i kalenderåret. 

3.7. Inden 2030 skal der sikres 
universel adgang til seksuelle og 
reproduktive sundhedsydelser, 
herunder familieplanlægning, 
oplysning og uddannelse, og 
integration af reproduktiv 

sundhed i nationale strategier og 
programmer. 

Alder for fødende kvinder Antal fødte børn pr. 1.000 
kvinder. 

3.7. Inden 2030 skal der sikres 
universel adgang til seksuelle og 
reproduktive sundhedsydelser, 
herunder familieplanlægning, 
oplysning og uddannelse, og 

integration af reproduktiv 
sundhed i nationale strategier og 
programmer. 

Antal børn født efter IUI-
behandling af kvinder 
uden partner 

Antal børn født i 
kalenderåret efter IUI-
behandling af kvinder uden 
partner. 

3.7. Inden 2030 skal der sikres 
universel adgang til seksuelle og 
reproduktive sundhedsydelser, 
herunder familieplanlægning, 

oplysning og uddannelse, og 
integration af reproduktiv 
sundhed i nationale strategier og 
programmer. 

Antal kvinder i 
fertilitetsbehandling 

Antal kvinder, der 
påbegynder 
fertilitetsbehandling i 
kalenderåret. 
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3.8. Der skal opnås universel 
sundhedsdækning, herunder 
beskyttelse mod økonomiske 
risici, adgang til essentielle 

sundhedsydelser af høj kvalitet, 
og adgang til sikker og effektiv 
livsvigtig kvalitetsmedicin og 
vacciner til en overkommelig pris 
for alle. 

Andel personer med 
umødt behov for 
tandlæge 

Andelen af personer med 
selvrapporteret umødt 
behov for henholdsvis 
medicinsk behandling og 

tandpleje på grund af 
betalingsevne. 

3.8. Der skal opnås universel 
sundhedsdækning, herunder 
beskyttelse mod økonomiske 
risici, adgang til essentielle 

sundhedsydelser af høj kvalitet, 
og adgang til sikker og effektiv 
livsvigtig kvalitetsmedicin og 

vacciner til en overkommelig pris 
for alle. 

Forbrug af antibiotika Udskrevet antibiotika i 
kalenderåret pr. person i 
Danmark, opgjort i kg. 

3.8. Der skal opnås universel 
sundhedsdækning, herunder 
beskyttelse mod økonomiske 
risici, adgang til essentielle 
sundhedsydelser af høj kvalitet, 

og adgang til sikker og effektiv 
livsvigtig kvalitetsmedicin og 
vacciner til en overkommelig pris 
for alle. 

Middellevetid for 40-
årige, opgjort på højeste 
uddannelsesniveau 

Middellevetid beregnet for 
en 40-årig person. 

3.8. Der skal opnås universel 
sundhedsdækning, herunder 
beskyttelse mod økonomiske 
risici, adgang til essentielle 
sundhedsydelser af høj kvalitet, 
og adgang til sikker og effektiv 

livsvigtig kvalitetsmedicin og 
vacciner til en overkommelig pris 
for alle. 

Andel registrerede 
organdonorer 

Andelen af personer 
(minimum 18 år), der er 
registrerede organdonorer. 

3.8. Der skal opnås universel 
sundhedsdækning, herunder 
beskyttelse mod økonomiske 
risici, adgang til essentielle 
sundhedsydelser af høj kvalitet, 
og adgang til sikker og effektiv 

livsvigtig kvalitetsmedicin og 
vacciner til en overkommelig pris 
for alle. 

Andel personer med livs- 
og/eller 
behandlingstestamente 

Andelen af personer 
(minimum 18 år) med 
udfyldt livs-
/behandlingstestamente. 

3.a. Implementeringen af 
Verdenssundhedsorganisationens 
Rammekonvention vedrørende 
Tobakskontrol skal styrkes i alle 
lande, hvor det er relevant. 

Cigaretpriser Pris pr. pakke cigaretter. 

3.a. Implementeringen af 
Verdenssundhedsorganisationens 

Rammekonvention vedrørende 
Tobakskontrol skal styrkes i alle 
lande, hvor det er relevant. 

Gennemsnitlig 
debutalder for rygning 

Gennemsnitlig debutalder 
for regelmæssig rygning. 
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3.a. Implementeringen af 
Verdenssundhedsorganisationens 
Rammekonvention vedrørende 
Tobakskontrol skal styrkes i alle 

lande, hvor det er relevant. 

Andel personer, der 
ryger 

Andelen af personer, der 
ryger. 

3.a. Implementeringen af 
Verdenssundhedsorganisationens 
Rammekonvention vedrørende 
Tobakskontrol skal styrkes i alle 
lande, hvor det er relevant. 

Andel personer, der 
anvender øvrige 
tobaksprodukter 

Andelen af personer, der 
anvender snus eller øvrige 
tobaksprodukter, der ikke 
ryges, hver dag eller 
mindst en gang om ugen. 

3.c. Der skal opnås en væsentlig 
forøgelse af 

sundhedsfinansiering og 
rekruttering, udvikling, 

uddannelse og fastholdelse af 
sundhedsarbejdsstyrken i 
udviklingslande, især i de mindst 
udviklede lande og de små 

udviklingsøstater. 

Antal læger pr. 1.000 
personer 

Antal almen praktiserende 
læger pr. 1.000 personer. 

3.c. Der skal opnås en væsentlig 
forøgelse af 

sundhedsfinansiering og 
rekruttering, udvikling, 
uddannelse og fastholdelse af 
sundhedsarbejdsstyrken i 
udviklingslande, især i de mindst 
udviklede lande og de små 
udviklingsøstater. 

Andelen af 
medicinuddannede, der 

bliver i Danmark 

Andelen af læger uddannet 
fra dansk 

uddannelsesinstitution, der 
er bosiddende i Danmark. 
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Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse 

Delmål Indikator Definition/måling 

4.1. Inden 2030 skal det sikres, at 

alle piger og drenge 
gennemfører gratis, 
inkluderende 
grundskoleundervisning og 
ungdomsuddannelse i høj 
kvalitet, der fører til relevante 
og effektive læringsresultater. 

Afstand til 

uddannelsesinstitution 

Andelen af elever opdelt på 

afstanden til deres 
uddannelsesinstitution. 

4.1. Inden 2030 skal det sikres, at 
alle piger og drenge 
gennemfører gratis, 
inkluderende 

grundskoleundervisning og 
ungdomsuddannelse i høj 
kvalitet, der fører til relevante 

og effektive læringsresultater. 

Karakterer i 
grundskolen 

Karakterer opnået ved 9. 
klasses afgangsprøve. 

4.1. Inden 2030 skal det sikres, at 
alle piger og drenge 
gennemfører gratis, 
inkluderende 
grundskoleundervisning og 
ungdomsuddannelse i høj 

kvalitet, der fører til relevante 
og effektive læringsresultater. 

Andel personer med 
ungdomsuddannelse 

Andel 25-årige, der har 
gennemført en 
ungdomsuddannelse. 

4.1. Inden 2030 skal det sikres, at 
alle piger og drenge 
gennemfører gratis, 
inkluderende 

grundskoleundervisning og 
ungdomsuddannelse i høj 
kvalitet, der fører til relevante 
og effektive læringsresultater. 

Andel ordblinde elever 
i grundskolen 

Andel elever i grundskolen, der 
er testet positiv for 
ordblindhed. 

4.1. Inden 2030 skal det sikres, at 
alle piger og drenge 
gennemfører gratis, 

inkluderende 
grundskoleundervisning og 
ungdomsuddannelse i høj 
kvalitet, der fører til relevante 
og effektive læringsresultater. 

Andel børn med 
sprogproblemer 

Andelen af børn, der ved 
indskolingen har sproglige 
udfordringer baseret på 

resultater i "Sprogvurdering 3-
6". 

4.1. Inden 2030 skal det sikres, at 
alle piger og drenge 

gennemfører gratis, 
inkluderende 
grundskoleundervisning og 

ungdomsuddannelse i høj 
kvalitet, der fører til relevante 
og effektive læringsresultater. 

Andel børn med 
sprogproblemer 

Andelen af børn i 
førskolealderen, hvor 

sundhedsplejersken har 
registreret en bemærkning til 
barnets sprog (fx stammen, 

ikke-alderssvarende ordforråd 
eller lignende). 
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4.1. Inden 2030 skal det sikres, at 
alle piger og drenge 
gennemfører gratis, 
inkluderende 

grundskoleundervisning og 
ungdomsuddannelse i høj 
kvalitet, der fører til relevante 
og effektive læringsresultater. 

Udgifter pr. barn til 
folkeskoler 

Kommunale udgifter pr. barn 6-
16 år til folkeskoler mv. 

4.1. Inden 2030 skal det sikres, at 
alle piger og drenge 
gennemfører gratis, 

inkluderende 
grundskoleundervisning og 
ungdomsuddannelse i høj 
kvalitet, der fører til relevante 
og effektive læringsresultater. 

Andel 
uddannelsesparate 

Andel elever, der i 9. klasse 
vurderes uddannelsesparat. 

4.1. Inden 2030 skal det sikres, at 
alle piger og drenge 

gennemfører gratis, 
inkluderende 
grundskoleundervisning og 
ungdomsuddannelse i høj 
kvalitet, der fører til relevante 
og effektive læringsresultater. 

Andel dimittender fra 
FGU, der er i job eller 

uddannelse 12 
måneder efter 
afsluttet uddannelse 

Andel dimittender fra 
forberedende grunduddannelse, 

der er i job eller ny uddannelse 
12 måneder efter afsluttet 
uddannelse. 

4.2. Inden 2030 skal alle piger og 

drenge sikres adgang til 
dagtilbud af høj kvalitet, så de 
er klar til grundskolen. 

Normeringer i 

daginstitutioner 

Antal fuldtidsomregnede 

indskrevne børn pr. 
pædagogisk ansat. 

4.2. Inden 2030 skal alle piger og 
drenge sikres adgang til 
dagtilbud af høj kvalitet, så de 
er klar til grundskolen. 

Deltagelsesrate i 
forskellige 
pasningstilbud 

Andel af børnepopulationen (0-
5 år) indskrevet i 
pasningsordning. 

4.2. Inden 2030 skal alle piger og 

drenge sikres adgang til 
dagtilbud af høj kvalitet, så de 
er klar til grundskolen. 

Andel pædagogisk 

personale med 
pædagoguddannelse 

Andelen af pædagogisk 

personale i kommunale og 
selvejende daginstitutioner, der 
har en pædagoguddannelse. 

4.2. Inden 2030 skal alle piger og 
drenge sikres adgang til 
dagtilbud af høj kvalitet, så de 
er klar til grundskolen. 

Udgifter pr. barn til 
daginstitutioner 

Kommunale udgifter pr. barn 0-
5 år til daginstitutioner. 

4.3. Inden 2030 skal alle kvinder og 
mænd sikres lige adgang til 
teknisk, erhvervs- og 

videregående uddannelse, 
herunder universiteter, af høj 
kvalitet og til en overkommelig 
pris. 

Andel virksomheder, 
der tilbyder 
efteruddannelse 

Andel virksomheder, der 
tilbyder efteruddannelse. 

4.3. Inden 2030 skal alle kvinder og 
mænd sikres lige adgang til 

teknisk, erhvervs- og 
videregående uddannelse, 
herunder universiteter, af høj 
kvalitet og til en overkommelig 
pris. 

Andel voksne med 
erhvervskompetence-

givende uddannelse 

Andel 35-årige, der har en 
erhvervskompetencegivende 

uddannelse. 
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4.3. Inden 2030 skal alle kvinder og 
mænd sikres lige adgang til 
teknisk, erhvervs- og 
videregående uddannelse, 

herunder universiteter, af høj 
kvalitet og til en overkommelig 
pris. 

Antal praktikforløb for 
erhvervsskoleelever 

Antal praktikforløb for elever på 
erhvervsskolerne. 

4.3. Inden 2030 skal alle kvinder og 

mænd sikres lige adgang til 
teknisk, erhvervs- og 
videregående uddannelse, 
herunder universiteter, af høj 
kvalitet og til en overkommelig 
pris. 

Antal kursusforløb ved 

højskoler 

Antal påbegyndte kursusforløb 

ved danske højskoler i året. 

4.3. Inden 2030 skal alle kvinder og 
mænd sikres lige adgang til 

teknisk, erhvervs- og 
videregående uddannelse, 
herunder universiteter, af høj 

kvalitet og til en overkommelig 
pris. 

Antal indskrevne i 
voksen- og 

efteruddannelse 

Antal personer, der har deltaget 
i voksen- eller efteruddannelse, 

i kalenderåret. 

4.3. Inden 2030 skal alle kvinder og 
mænd sikres lige adgang til 

teknisk, erhvervs- og 
videregående uddannelse, 
herunder universiteter, af høj 
kvalitet og til en overkommelig 
pris. 

Andel 
kandidatstuderende 

indmeldt på STEM-
uddannelse 

Andel kandidatstuderende 
indmeldt på STEM-uddannelse. 

4.4. Inden 2030 skal antallet af unge 
og voksne, der har relevante 
færdigheder, herunder tekniske 
og erhvervsrettede færdigheder 
og kompetencer, for 

beskæftigelse, gode job og 

iværksætteri, øges væsentligt. 

IT-kompetencer i 
grundskolen 

Gennemsnitlig indeksscore og 
fordeling af scorer i ICILS-
undersøgelser af elevers 
computer- og 
informationskompetence. 

4.5. Inden 2030 skal ulighed mellem 
kønnene i uddannelser 
afskaffes, og der skal sikres lige 
adgang til alle niveauer af 
uddannelse og erhvervsrettet 

uddannelse for de mest udsatte 
grupper, herunder mennesker 
med handicap, oprindelige folk 
og børn i udsatte situationer. 

Karakterer i 
grundskolen for børn 
med forældre med 
kortuddannede 
forældre 

Karakterer opnået ved 9. 
klasses afgangsprøve. 

4.5. Inden 2030 skal ulighed mellem 
kønnene i uddannelser 
afskaffes, og der skal sikres lige 
adgang til alle niveauer af 
uddannelse og erhvervsrettet 

uddannelse for de mest udsatte 

grupper, herunder mennesker 
med handicap, oprindelige folk 
og børn i udsatte situationer. 

Højeste gennemførte 
uddannelsesniveau, 
opgjort på forældres 
uddannelsesniveau 

Højeste gennemførte 
uddannelsesniveau for 35-
årige. 
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4.5. Inden 2030 skal ulighed mellem 
kønnene i uddannelser 
afskaffes, og der skal sikres lige 
adgang til alle niveauer af 

uddannelse og erhvervsrettet 
uddannelse for de mest udsatte 
grupper, herunder mennesker 
med handicap, oprindelige folk 
og børn i udsatte situationer. 

Andel 35-årige med 
erhvervskompetence-
givende uddannelse, 
opgjort på forældre 

uddannelsesniveau 

Andelen af 35-årige, der har en 
erhvervskompetencegivende 
uddannelse. 

4.5. Inden 2030 skal ulighed mellem 
kønnene i uddannelser 
afskaffes, og der skal sikres lige 
adgang til alle niveauer af 

uddannelse og erhvervsrettet 
uddannelse for de mest udsatte 
grupper, herunder mennesker 

med handicap, oprindelige folk 
og børn i udsatte situationer. 

Kønsfordeling på 
videregående 
uddannelser, opgjort 
på fagområde 

Den procentvise kønsfordeling 
af antallet af studerende på 
igangværende videregående 
uddannelser. 

4.6. Inden 2030 skal alle unge og en 
væsentlig del af voksne, både 
mænd og kvinder, have opnået 
færdigheder i at læse og regne. 

Karakterer i 
grundskolen, opgjort 
på herkomst og 
geografi 

Karakterer opnået ved 9. 
klasses afgangsprøve. 

4.6. Inden 2030 skal alle unge og en 
væsentlig del af voksne, både 
mænd og kvinder, have opnået 
færdigheder i at læse og regne. 

Andel personer med 
funktionelle læse- og 
regnefærdigheder 

Procentandel af befolkningen i 
en given aldersgruppe, som 
opnår mindst et bestemt niveau 
for funktionelle (a) 

læsefærdigheder og (b) 
regnefærdigheder. 

4.7. Inden 2030 skal alle elever 
have tilegnet sig den viden og 
de færdigheder, som er 

nødvendig for at fremme 
bæredygtig udvikling, herunder 

bl.a. gennem undervisning i 
bæredygtig udvikling og 
bæredygtig livsstil, 
menneskerettigheder, 
ligestilling mellem kønnene, 

fremme af en fredelig og 
ikkevoldelig kultur, globalt 
medborgerskab samt 
anerkendelse af kulturel 
mangfoldighed og af kulturens 
bidrag til bæredygtig udvikling. 

Gennemsnitligt 
energiforbrug pr. elev 
i folkeskolen 

Gennemsnitligt energiforbrug 
pr. elev på de danske 
folkeskoler. 

4.a. Uddannelsesinstitutioner skal 
bygges og opgraderes, så de 

tager hensyn til barnets tarv, 
handicap og køn, og så de 
skaber et sikkert, ikkevoldeligt, 
inkluderende og effektivt 

læringsmiljø for alle. 

Brug af IT i 
undervisningen 

Andelen af lærere, der svarer 
"altid" eller "ofte" til spørgsmål 

vedrørende undervisningens 
karakter. 

4.a. Uddannelsesinstitutioner skal 
bygges og opgraderes, så de 
tager hensyn til barnets tarv, 
handicap og køn, og så de 
skaber et sikkert, ikkevoldeligt, 
inkluderende og effektivt 

læringsmiljø for alle. 

Antal underretninger 
om skoleproblemer 

Antal underretninger om 
skoleproblemer hos børn. 
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4.a. Uddannelsesinstitutioner skal 
bygges og opgraderes, så de 
tager hensyn til barnets tarv, 
handicap og køn, og så de 

skaber et sikkert, ikkevoldeligt, 
inkluderende og effektivt 
læringsmiljø for alle. 

Andel studerende, der 
oplever ensomhed 

Andel studerende, der "ofte" 
eller "altid" oplever at føle sig 
ensom på studiet. 

4.a. Uddannelsesinstitutioner skal 

bygges og opgraderes, så de 
tager hensyn til barnets tarv, 
handicap og køn, og så de 
skaber et sikkert, ikkevoldeligt, 
inkluderende og effektivt 
læringsmiljø for alle. 

Andel studerende, der 

oplever stress i 
dagligdagen 

Andel studerende, der "ofte" 

eller "altid" oplever stress i 
dagligdagen. 

4.a. Uddannelsesinstitutioner skal 
bygges og opgraderes, så de 

tager hensyn til barnets tarv, 
handicap og køn, og så de 
skaber et sikkert, ikkevoldeligt, 

inkluderende og effektivt 
læringsmiljø for alle. 

Andel studerende, der 
oplever et godt 

socialmiljø på studiet 

Andel studerende, der er "enig" 
eller "meget enig" i, at deres 

studie har et godt socialmiljø. 

4.a. Uddannelsesinstitutioner skal 
bygges og opgraderes, så de 

tager hensyn til barnets tarv, 
handicap og køn, og så de 
skaber et sikkert, ikkevoldeligt, 
inkluderende og effektivt 
læringsmiljø for alle. 

Andel folkeskoleever, 
der føler, at de klarer 

sig godt i skolen 

For alle elever 4.-9. klasse: 
Procentfordeling i svar til 

spørgsmålet: "Jeg klarer mig 
godt fagligt i skolen.". 

4.a. Uddannelsesinstitutioner skal 
bygges og opgraderes, så de 
tager hensyn til barnets tarv, 
handicap og køn, og så de 
skaber et sikkert, ikkevoldeligt, 

inkluderende og effektivt 

læringsmiljø for alle. 

Andel 
folkeskoleelever, der 
oplever mobning 

For alle elever 4.-9. klasse: 
Procentfordeling i svar til 
spørgsmålet: "Er du blevet 
mobbet i dette skoleår?" 

4.b. Inden 2020 skal antallet af 
stipendier til udviklingslande 
øges væsentligt globalt, især til 

de mindst udviklede lande, små 
udviklingsøstater, og afrikanske 
lande, til brug for indskrivning 
på højere uddannelser, 
herunder erhvervsuddannelse 
og informations- og 
kommunikationsteknologi, 

tekniske, ingeniør- og 
videnskabelige programmer, i 
udviklede lande og andre 
udviklingslande. 

Andel 
udviklingsbistand 
anvendt på 

uddannelse 

Andel af Danmarks samlede 
udviklingsbistand, der anvendes 
på uddannelse. 

4.c. Inden 2030 skal antallet af 
uddannede lærere øges 
væsentligt, bl.a. gennem 
internationalt samarbejde om 
læreruddannelse i 
udviklingslande, især de mindst 

udviklede lande og små 
udviklingsøstater. 

Antal fraværksdage 
pr. underviser 

Antal fraværsdage pr. 
fultidsperson pr. år for ansatte 
undervisere i grundskolen og på 
ungdomsuddannelser. 
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4.c. Inden 2030 skal antallet af 
uddannede lærere øges 
væsentligt, bl.a. gennem 
internationalt samarbejde om 

læreruddannelse i 
udviklingslande, især de mindst 
udviklede lande og små 
udviklingsøstater. 

Antal lærere, der 
deltager i udveksling 
gennem Erasmus+ 

Antal lærere, der deltager i 
udvekslingsprogram gennem 
Erasmus+. 

4.c. Inden 2030 skal antallet af 
uddannede lærere øges 
væsentligt, bl.a. gennem 

internationalt samarbejde om 
læreruddannelse i 
udviklingslande, især de mindst 
udviklede lande og små 
udviklingsøstater. 

Andel undervisere i 
grundskolen, der er 
læreruddannede 

Fordeling af uddannelsesniveau 
blandt undervisere i 
grundskolen, herunder andel 

læreruddannede. 

4.c. Inden 2030 skal antallet af 
uddannede lærere øges 

væsentligt, bl.a. gennem 
internationalt samarbejde om 
læreruddannelse i 
udviklingslande, især de mindst 
udviklede lande og små 
udviklingsøstater. 

Andel læreruddannede 
ansat i anden stilling 

end grundskolelærer 

Andel læreruddannede i 
arbejde, der er ansat i anden 

stilling end grundskolelærer. 
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Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene 

Delmål Indikator Definition/måling 

5.2. Alle former for vold mod alle 
kvinder og piger i de offentlige 
og private rum skal elimineres, 

herunder menneskehandel og 
seksuel og andre former for 
udnyttelse. 

Andel kvinder, der 
har oplevet fysisk 
vold eller 

tvangssamleje 

Andelen af kvinder (16-74 år), 
der angiver at have været 
udsat for fysisk vold eller 

tvangssamleje inden for de 
seneste 12 måneder. 

5.2. Alle former for vold mod alle 
kvinder og piger i de offentlige 
og private rum skal elimineres, 
herunder menneskehandel og 

seksuel og andre former for 
udnyttelse. 

Antal prostituerede Antal prostituerede i Danmark. 

5.2. Alle former for vold mod alle 

kvinder og piger i de offentlige 
og private rum skal elimineres, 
herunder menneskehandel og 
seksuel og andre former for 
udnyttelse. 

Tilfredshed med 

seksualundervisning 

Andelen af elever i 7., 8. og 9. 

klasse, som oplever, at 
seksualundervisningen i 
grundskolen har dækket deres 
behov for viden om emnet. 

5.2. Alle former for vold mod alle 
kvinder og piger i de offentlige 
og private rum skal elimineres, 

herunder menneskehandel og 
seksuel og andre former for 
udnyttelse. 

Andel, der har 
oplevet voldeligt 
overgreb 

Andelen af personer, der har 
oplevet vold. 

5.4. Ulønnet omsorgsarbejde og 
arbejde i hjemmet skal 
anerkendes og værdsættes 

gennem tilgængelighed af 
offentlige serviceydelser, 
infrastruktur og politikker for 

social beskyttelse samt ved at 
fremme delt ansvar i hjemmet 
og familien, som nationalt 
passende. 

Fordeling af 
barselsorlov 

Gennemsnitlig antal dages 
orlov efter fødsel afholdt af 
henholdsvis far og mor. 

5.4. Ulønnet omsorgsarbejde og 

arbejde i hjemmet skal 
anerkendes og værdsættes 
gennem tilgængelighed af 
offentlige serviceydelser, 
infrastruktur og politikker for 
social beskyttelse samt ved at 
fremme delt ansvar i hjemmet 

og familien, som nationalt 
passende. 

Fordeling af fravær 

ved barns sygdom 

Andel af samlede fraværsdage 

pr. fuldtidsansat ved barns 
sygdom, der afholdes af 
henholdsvis mænd og kvinder. 

5.5. Kvinder skal sikres fuld og 
effektiv deltagelse og lige 
muligheder for lederskab på alle 

niveauer i beslutningsprocesser 
inden for politik, økonomi og det 
offentlige liv. 

Kønsbalance i 
forskning 

Andel ansatte i forskerstillinger 
på højere læreanstalter i 
Danmark, opdelt på 

henholdsvis køn, 
videnskabelige hovedområder 
og stillingsbetegnelse. 
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5.5. Kvinder skal sikres fuld og 
effektiv deltagelse og lige 
muligheder for lederskab på alle 
niveauer i beslutningsprocesser 

inden for politik, økonomi og det 
offentlige liv. 

Kønsbalance i 
opstillede og valgte 
kandidater 

Andelen af henholdsvis mænd 
og kvinder opstillet og valgt til 
europaparlament-, folketings-, 
regions- og kommunevalg. 

5.5. Kvinder skal sikres fuld og 
effektiv deltagelse og lige 
muligheder for lederskab på alle 
niveauer i beslutningsprocesser 
inden for politik, økonomi og det 
offentlige liv. 

Kønsbalance i 
fordelingen af 
Kulturministeriets 
kulturstøtte 

Mænds og kvinders andel af 
Kulturministeriets udbetalinger 
til kulturstøtte. 

5.a. Der skal gennemføres reformer 
for at give kvinder lige 

rettigheder til økonomiske 
ressourcer samt adgang til 

ejerskab og kontrol over jord og 
andre former for ejendom, 
finansielle tjenester, arv og 
naturressourcer, i henhold til 

nationale love. 

Kønsbalance i 
stillingsbetegnelse 

Andelen af mænd og kvinder 
som andel af det samlede antal 

ansatte i hver 
lønmodtagergruppe (fx 

ledelsesarbejde, højeste 
niveau, mellemniveau mv.). 

5.a. Der skal gennemføres reformer 
for at give kvinder lige 

rettigheder til økonomiske 
ressourcer samt adgang til 
ejerskab og kontrol over jord og 
andre former for ejendom, 
finansielle tjenester, arv og 
naturressourcer, i henhold til 
nationale love. 

Kønsbalance i 
brancher 

Andelen af mænd og kvinder 
som andel af det samlede antal 

ansatte i hver branche. 

5.a. Der skal gennemføres reformer 
for at give kvinder lige 
rettigheder til økonomiske 

ressourcer samt adgang til 
ejerskab og kontrol over jord og 
andre former for ejendom, 
finansielle tjenester, arv og 
naturressourcer, i henhold til 
nationale love. 

Kønsbalance i 
bestyrelser og 
direktioner 

Andelen af mænd og kvinder 
som andel af det samlede antal 
personer i direktioner og 

bestyrelser. Indikatoren 
disaggregeres på branche. 

5.a. Der skal gennemføres reformer 
for at give kvinder lige 
rettigheder til økonomiske 

ressourcer samt adgang til 
ejerskab og kontrol over jord og 
andre former for ejendom, 
finansielle tjenester, arv og 
naturressourcer, i henhold til 
nationale love. 

Akkumuleret 
indkomst, opgjort 
på køn 

Samlet indkomst tjent over 
periode på 38 år fraregnet 
skatter mv.  

5.a. Der skal gennemføres reformer 
for at give kvinder lige 

rettigheder til økonomiske 
ressourcer samt adgang til 

ejerskab og kontrol over jord og 
andre former for ejendom, 
finansielle tjenester, arv og 
naturressourcer, i henhold til 
nationale love. 

Indkomstgab Forskellen mellem medianen 
for mænd og kvinders 

disponible indkomst. 
Indikatoren opgøres på køn og 

udvalgte stillingsbetegnelser. 
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5.a. Der skal gennemføres reformer 
for at give kvinder lige 
rettigheder til økonomiske 
ressourcer samt adgang til 

ejerskab og kontrol over jord og 
andre former for ejendom, 
finansielle tjenester, arv og 
naturressourcer, i henhold til 
nationale love. 

Højeste 
uddannelsesniveau 

Den relative fordeling i andelen 
henholdsvis mænd og kvinder i 
alderen 30-34 år i forhold til 
højeste uddannelsesniveau. 

Indikatoren disaggregeres 
yderligere på herkomst. 

5.a. Der skal gennemføres reformer 
for at give kvinder lige 
rettigheder til økonomiske 
ressourcer samt adgang til 

ejerskab og kontrol over jord og 
andre former for ejendom, 
finansielle tjenester, arv og 

naturressourcer, i henhold til 
nationale love. 

Andel personer i 
selvstændigt 
erhverv 

Andelen af personer, der er i 
selvstændig erhvervsdrivende. 
Indikatoren opgøres på køn. 

5.a. Der skal gennemføres reformer 
for at give kvinder lige 
rettigheder til økonomiske 
ressourcer samt adgang til 
ejerskab og kontrol over jord og 

andre former for ejendom, 
finansielle tjenester, arv og 
naturressourcer, i henhold til 
nationale love. 

Pensionsgab Gennemsnitlig indbetaling til 
pension for alle personer i året. 

5.a. Der skal gennemføres reformer 
for at give kvinder lige 
rettigheder til økonomiske 
ressourcer samt adgang til 
ejerskab og kontrol over jord og 
andre former for ejendom, 

finansielle tjenester, arv og 
naturressourcer, i henhold til 
nationale love. 

Kvindelige 
iværksættere 

Andel nyoprettede 
virksomheder med en kvindelig 
ejer i kalenderåret. 
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Verdensmål 16: Fred, retfærdighed 

og stærke institutioner 
Delmål Indikator Definition/måling 

16.1. Alle former for vold og 
voldsrelateret dødsfald skal 

reduceres væsentligt overalt. 

Voldsforbrydelser Andelen af befolkningen, der 
har været udsat for en 

voldsforbrydelse.  

16.1. Alle former for vold og 
voldsrelateret dødsfald skal 
reduceres væsentligt overalt. 

Seksualforbrydelser Andelen af befolkningen, der 
har været udsat for en 
seksualforbrydelse.  

16.1. Alle former for vold og 
voldsrelateret dødsfald skal 
reduceres væsentligt overalt. 

Behandling for vold Andelen af befolkningen, der 
har modtaget behandling på 
skadestuen som følge af en 
strafferetlig forbrydelse.  

16.1. Alle former for vold og 

voldsrelateret dødsfald skal 

reduceres væsentligt overalt. 

Krisecenterophold Antal personer, der har haft 

ophold på krisecenter i det 

seneste kalenderår.  

16.2. Mishandling, udnyttelse og 
menneskehandel og alle former 
for vold og tortur mod børn skal 
stoppes. 

Antal underretninger 
om børn og unge 

Antal underretninger om børn 
og unge pr. 100.000 0-18-
årige. 

16.2. Mishandling, udnyttelse og 
menneskehandel og alle former 
for vold og tortur mod børn skal 
stoppes. 

Antal anbringelser Antal anbringelser af børn og 
unge pr. 100.000 0-18-årige.  

16.3. Retssikkerheden skal fremmes på 

nationalt og internationalt 
niveau, og der skal sikres lige 
adgang til en retfærdig 
rettergang for alle. 

Antal sager mod 

Danmark ved Den 
Europæiske 
Menneskerettigheds-
domstol 

Antallet af sager mod Danmark 

ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i 
det seneste kalenderår.  

16.3. Retssikkerheden skal fremmes på 

nationalt og internationalt 

niveau, og der skal sikres lige 
adgang til en retfærdig 
rettergang for alle. 

Gennemsnitlig 

ventetid i 

retssystemet 

Den gennemsnitlige tid fra 

retten modtager sagen til første 

retsmøde (berammelsestid).  

16.3. Retssikkerheden skal fremmes på 
nationalt og internationalt 

niveau, og der skal sikres lige 
adgang til en retfærdig 
rettergang for alle. 

Brug af 
retssystemet, 

opgjort på 
uddannelsesniveau 

Andelen af personer, der 
indleder en sag ved 

domstolene.  

16.4. Inden 2030 skal ulovlige penge- 
og våbenstrømme væsentligt 

reduceres, og indsatsen for 
inddrivelse og tilbagelevering af 
af stjålne værdier og 
bekæmpelse af alle former for 
organiseret kriminalitet skal 
styrkes. 

Hvidvask Antal indberetninger til SØIK 
om mulig hvidvask.  

16.4. Inden 2030 skal ulovlige penge- 

og våbenstrømme væsentligt 
reduceres, og indsatsen for 
inddrivelse og tilbagelevering af 
af stjålne værdier og 
bekæmpelse af alle former for 

organiseret kriminalitet skal 
styrkes. 

Bandekriminalitet Antal sigtelser, fældende 

afgørelser og fængselsdomme 
for rockere og 
bandemedlemmer for 
overtrædelse af straffeloven og 
særlove om euforiserende 

stoffer og våben. 

16.4. Inden 2030 skal ulovlige penge- 
og våbenstrømme væsentligt 
reduceres, og indsatsen for 
inddrivelse og tilbagelevering af 

Organiseret 
kriminalitet 

Antal personer, som er 
tilknyttet en rocker- eller 
bandegruppering. 
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af stjålne værdier og 
bekæmpelse af alle former for 
organiseret kriminalitet skal 
styrkes. 

16.4. Inden 2030 skal ulovlige penge- 
og våbenstrømme væsentligt 
reduceres, og indsatsen for 
inddrivelse og tilbagelevering af 
af stjålne værdier og 

bekæmpelse af alle former for 
organiseret kriminalitet skal 
styrkes. 

Antal årsværk i 
bagmandspolitiet 

Antal fuldtidsårsværk ansat i 
Bagmandspolitiet. 

16.5. Alle former for korruption og 
bestikkelse skal nedbringes 
betydeligt. 

Antal dømte for 
bestikkelse 

Antal dømte for sager relateret 
til korruption i Danmark, 
herunder bestikkelse, 

underslæb, misbrug af stilling 
mv., opgjort i seneste 

kalenderår. 

16.5. Alle former for korruption og 
bestikkelse skal nedbringes 
betydeligt. 

Antal 
korruptionssager 

(1) Antal af personer og 
virksomheder, der har været i 
kontakt med en offentlig ansat 

mindst en gang, og som er 
blevet bedt om at deltage i 
korruption indenfor de seneste 
12 måneder. 
 
(2) Antal offentlig ansatte, der 

har været i kontakt med 
personer eller virksomheder, og 
som er blevet bedt om at 
deltage i korruption indenfor de 
seneste 12 måneder. 

16.5. Alle former for korruption og 

bestikkelse skal nedbringes 

betydeligt. 

Indeks for oplevet 

korruption 

Score fra Transparency 

Internationals Corruption 

Perception Index. Indikatoren 
disaggregeres på de 
underliggende faktorer. 
Indekset anvender en skala fra 
0-100. 

16.5. Alle former for korruption og 
bestikkelse skal nedbringes 
betydeligt. 

Overtrædelser af 
udbudsreglerne 

Antal klager til Klagenævnet for 
Udbud over myndighedernes 
overtrædelse af reglerne om 
udbud. Indikatoren 
disaggregeres på medhold og 
afviste sager. 

16.6. Der skal udvikles effektive, 
ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner på alle niveauer. 

Verdensbankens 
Worldwide 
Governance 
Indicators 

Score fra Verdensbankens 
indeks for governance 
indicators. Indikatoren 
rapporteres både som 
aggregeret score og nedbrudt 
på indikatorens seks 

underkategorier. 

16.6. Der skal udvikles effektive, 
ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner på alle niveauer. 

OECDs Open 
Government Data 
indeks 

Score fra OECDs indeks Open 
Government Data. Indikatoren 
rapporteres både som 
aggregeret score og nedbrudt 

på indikatorens ni 
underkategorier. 

16.6. Der skal udvikles effektive, 
ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner på alle niveauer. 

Befolkningens tillid 
til danske 
institutioner 

Andelen af voksne personer (18 
år eller derover), der er enige 
eller stærkt enig i udsagnet: 



  

 

30 

 

"Jeg har tillid til offentlige 
institutioner".  

16.6. Der skal udvikles effektive, 

ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner på alle niveauer. 

Andel borgere, som 

føler sig i stand til at 
påvirke 
beslutninger, der 
påvirker deres lokale 
område 

Andel af voksne (18år eller 

over), der er enige eller stærkt 
enig i udsagnet: "Jeg kan 
påvirke beslutninger, der 
påvirker mit lokalområde".  

16.7. Der skal sikres lydhøre, 
inkluderende, deltagerbaserede 
og repræsentative 
beslutningsprocesser på alle 
niveauer. 

Stemmeprocent Andelen af befolkning, som 
deltager ved henholdsvis 
Europa-Parlaments-, Regions-, 
Folketings- og kommunevalg 
fordelt på geografi.  

16.7. Der skal sikres lydhøre, 

inkluderende, deltagerbaserede 
og repræsentative 
beslutningsprocesser på alle 

niveauer. 

Høringsdeltagelse Gennemsnitlig antal 

høringssvar i lovforslag, der 
sendes i høring inden for et 
kalenderår. 

16.7. Der skal sikres lydhøre, 

inkluderende, deltagerbaserede 
og repræsentative 
beslutningsprocesser på alle 
niveauer. 

Høringer af 

lovforslag 

Andelen af lovforslag, der 

sendes i høring, inden for et 
kalenderår. 

16.9. Inden 2030 skal der gives en 
retlig identitet til alle, herunder 

fødselsregistrering. 

Periode for 
oprettelse af CPR-

nummer 

Antal dage fra ansøgning om 
CPR-nummer indgives og til 

CPR-nummeret er oprettet, 
opgjort for personer som er er 
berettiget til CPR-nummer. 
Indikatoren opgøres for flere 
tidsintervaller. 

16.a. Relevante nationale institutioner 

skal styrkes, bl.a. gennem 
internationalt samarbejde, for at 
opbygge kapacitet på alle 

niveauer, og i særdeleshed i 
udviklingslande, for at forhindre 
vold og bekæmpe terrorisme og 

kriminalitet. 

Terrorbekæmpelse Antal årsværk dedikeret til 

terrorbekæmpelse. 

16.b. Ikke-diskriminerende love og 
politikker til støtte for en 
bæredygtig udvikling skal 
fremmes og håndhæves. 

Sager i 
Ligebehandlings-
nævnet 

Antal sager behandlet i 
Ligebehandlingsnævnet inden 
for det seneste kalenderår.  

 

 

 


