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Direktörens �örord 

Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.
Det är kärnan i Nordiska ministerrådets vision. För att �örverkliga
visionen prioriterar ministerrådet tre strategiska områden: ett grönt
Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart
Norden. Nordens väl�ärdscenter har som särskilt uppdrag att bidra
till det sociala hållbarhetsmålet. Under 2021 har Nordens
väl�ärdscenter genom�ört en rad insatser inom social- och
folkhälsoområdet som främjar arbetet �ör en inkluderande och
jämställd region. Verksamheten har särskilt haft fokus på hur utsatta
gruppers delaktighet i samhället kan öka samt hur teknik och
digitalisering kan bidra till ökad social hållbarhet. Nordens
väl�ärdscenter har också under 2021 haft i uppdrag att bidra till
kunskapen om hur pandemin påverkat särskilt utsatta grupper.    

Trots att verksamheten under 2021 till stora delar präglats av
pandemin har Nordens väl�ärdscenter kunnat upprätthålla en aktiv
verksamhet. Med hjälp av utvecklade digitala arbetsmetoder har vi
kunnat fortsätta att stödja nätverk, erbjuda arenor �ör expertmöten
samt sprida aktuell och relevant nordisk kunskap. Den digitala
omställningen har �ör Nordens väl�ärdcenters verksamhet varit en
positiv och utvecklande �örändring som bidrog till att vi även under
2021 nådde en allt större publik runt om i Norden.

Denna årsredovisning innehåller en redogörelse �ör verksamheten
under 2021. Med detta intygar jag att årsredovisningen ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och institutionens ekonomiska ställning.

Slutligen vill jag tacka medarbetare och experter som bidragit till att
kunskapen om de nordiska väl�ärdsfrågorna ökat. Ett stort tack
också till alla andra som vi har samverkat med under året och som
bidragit till att Nordens väl�ärdscenter har kunnat full�ölja sitt
uppdrag och utgöra en plattform �ör nordisk väl�ärdsutveckling. Jag
ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och blickar framåt mot
ett nytt verksamhetsår.

 

Eva Franzén       

                                                                                  

Direktör                                                   
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1. Nordens väl�ärdscenter – verksamhet och
resultat 2021

Även år 2021 var ett annorlunda verksamhetsår �ör Nordens
väl�ärdscenter. Pandemin påverkade institutionens verksamhet även
under detta år. Distansarbete och digital verksamhet präglade �örsta
halvåret, medan det andra halvåret gav möjlighet till en mer ordinär
verksamhet med fysiska möten och arbete från kontoret. Trots
pandemin var 2021 ett aktivt verksamhetsår. De positiva
erfarenheterna av att ställa om till en digital verksamhet redan
under 2020 gällde även det gångna året.

Sammanfattningsvis kunde Nordens väl�ärdscenter genom�öra 2021
års uppdrag enligt beviljningsbrev, dock med några få undantag.
Emellertid konstaterar vi att även om uppdragen genom�örts till
största delen med god kvalitet skulle ännu ett år av digital
verksamhet innebära en �örsvårande omständighet �ör att i längden
upprätthålla goda och välfungerande kontakter och nätverk.   
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En nordisk plattform �ör samarbete på social-
och folkhälsoområdet

Nordens väl�ärdscenters uppdrag de�inieras bland annat i det
strategiska mandatet. Den 1 januari 2021 in�ördes ett nytt mandat
som fastställer att Nordens väl�ärdscenter ska vara en nordisk
plattform �ör samarbete på social- och folkhälsoområdet. Nordens
väl�ärdscenter ska också fungera som ett sekretariat �ör nätverk och
arbetsgrupper, genom�öra konferenser och seminarier samt skapa
kontakter mellan olika aktörer inom Norden som kan ha nytta av
samarbete. Förutom att stödja länderna i policyutveckling har
institutionen också i uppdrag att ta fram ny kunskap på social- och
folkhälsoområdet.  

Under året har Nordens väl�ärdscenter bjudit in till 37 olika
evenemang (bilaga 2). De allra �lesta, 33 evenemang, har varit
digitala webbinarier medan övriga har varit fysiska konferenser.
Totalt deltog över 2 600 personer på dessa evenemang. Utöver
externa evenemang har vi koordinerat en rad olika expertmöten inom
institutionens olika verksamhetsområden. Därutöver har
institutionen under 2021 gett ut 14 publikationer (bilaga 3) och
därmed också på detta sätt bidragit till ökad nordisk kunskap på
väl�ärdsområdet.

Publikationerna har bland annat använts som underlag på nordiska
expertmöten och i nationella utvecklingsarbeten. Rapporterna är
efterfrågade och laddas ned och läses via webbplatsen. Antalet
användare på Nordens väl�ärdscenters webbplatser slog rekord 2021.
Totalt hade de tre webbplatserna, Nordicwelfare.org, PopNad.org
och Integrationnorden.org, 143 000 besökare, vilket är en ökning med
cirka 30 procent från året �öre. Besökssiffrorna visar bland annat att
allt �ler tar del av institutionens engelska webbsidor. Eftersom
alltmer kommuniceras på engelska ökar också antalet internationella
besökare. Användare från mer än 170 länder besökte någon av de tre
webbplatserna under året.

Nordens väl�ärdscenter kommunicerar institutionens arbete och
kunskap om väl�ärd i Norden också genom sex olika nyhetsbrev.
Sammanlagt har vi cirka 10 000 prenumeranter på dessa olika
nyhetsbrev. Därutöver använder institutionen �lera sociala
mediekanaler �ör spridning av kunskap och om kommande aktiviteter
på Nordens väl�ärdscenter.

https://nordicwelfare.org/
https://nordicwelfare.org/popnad/
https://nordicwelfare.org/integration-norden/
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Nordens väl�ärdscenters två vetenskapliga tidskrifter

De två vetenskapliga tidskrifter som Nordens väl�ärdscenter
ansvarar �ör, Nordisk väl�ärdsforskning respektive Nordic Studies on
Alcohol and Drugs (NAD), har   bidragit till att den nordiska
kunskapen på väl�ärdsområdet har ökat. Sammantaget publicerade
de båda tidskrifterna forskning på 800 sidor �ördelat på 59
vetenskapliga, refereebedömda artiklar. Tidskrifterna ges ut i
samarbete med den norska forskningsstiftelsen Fafo respektive
Helsingfors universitet.

https://nordicwelfare.org/valfardspolitik/publikationer/tidskrift-om-valfardsforskning/
https://nordicwelfare.org/folkhalsa/publikationer/nad-vetenskaplig-tidskrift-om-alkohol-och-droger/
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Institutionens bidrag till Vision 2030, Agenda
2030 och nordisk nytta

Nordens väl�ärdscenter har i uppdrag att bidra till �örverkligandet av
Nordiska ministerrådets vision, det vill säga att Norden ska vara
världens mest hållbara och integrerade region 2030. Den nordiska
visionen bidrar samtidigt till genom�örandet av Agenda 2030 och de
globala målen �ör hållbar utveckling. I såväl den nordiska visionen
som i Agenda 2030 är ett övergripande mål att bidra till social
hållbarhet, det vill säga en god jämställd och trygg hälsa och väl�ärd
�ör alla som är hållbar över tid. Mer precist bidrar Nordens
väl�ärdscenters verksamhet till mål nr 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 och 16 i
Agenda 2030 samt mål nr 6, 8, 9, 10, 11 och 12 i handlingsplanen �ör
Nordiska ministerrådets vision. Därutöver arbetar Nordens
väl�ärdscenter systematiskt �ör att integrera de så kallade
tvärgåendeperspektiven jämställdhet, barn- och unga och hållbarhet
i all verksamhet.

Nordens väl�ärdscenter genom�örde under året en rad olika insatser
�ör att stärka den sociala hållbarheten i de nordiska länderna. Inom
arbetet med funktionshinderfrågor och äldrefrågor tog vi fram
kunskapssammanställningar och hade erfarenhetsutbyten om hur
samhället, varor och tjänster kan utformas olika efter personers
behov och �örutsättningar. Vidare presenterade vi kunskap om
digitala och tekniska lösningar som gör att �ler unga, kvinnor och
män med funktionsnedsättning blir inkluderade i arbetslivet. Inte
minst har vi i del ett av projektet Vård och omsorg på distans visat
hur distanslösningar kan vara avgörande �ör att vi ska kunna
bibehålla en god väl�ärd i Norden. Dessutom kunde vi påvisa att
dessa lösningar har positiva miljöeffekter. För att stärka barn och
ungas inkludering, tillhörighet och trivsel påbörjade Nordens
väl�ärdscenter under året ett nordiskt samarbete i projektet Barn
och ungas möjligheter till deltagande och utveckling efter covid-19-
pandemin. Lika möjligheter till utveckling och delaktighet �ör alla
barn och ungdomar är en �örutsättning �ör ett hållbart Norden.

"Under året presenterade vi vidare
erfarenheter om hur Norden främjar
ett åldersvänligt, hållbart och
hälsofrämjande samhälle."
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Under året presenterade vi vidare erfarenheter om hur Norden
främjar ett åldersvänligt, hållbart och hälsofrämjande samhälle.
Detta arbete, som inkluderar bland annat Nordens väl�ärdscenters
nätverk Åldersvänliga och städer och samhällen i Norden, har
bidragit till målet om att utveckla socialt hållbara samhällen. Det
samma gäller Nordens väl�ärdscenters arbete på
integrationsområdet. Under året har vi presenterat lärande exempel
på framgångsrikt integrationsarbete i Norden och sammanställt
kunskap på området, i syfte att främja ett samhälle som är socialt
hållbart och håller ihop. Arbetet inom folkhälsoområdet stödjer
visionens mål om ett socialt hållbart Norden genom att bidra till en
god, jämställd och trygg hälsa och väl�ärd �ör alla. Ett exempel på
arbete �ör social hållbarhet är Nordens väl�ärdscenters projekt Kost
och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden. Ett aktivt och
hälsosamt seniorliv minskar den individuella sjukdomsbördan och är
positivt �ör den ökande kostnadsutvecklingen �ör social omsorg och
hälso-och sjukvård.

Nordens väl�ärdscenter är en central aktör �ör nordiskt samarbete
inom väl�ärdsområdet. Genom att ta fram ny nordisk kunskap inom
social- och folkhälsoområdet bidrar institutionen till bättre
�örutsättningar �ör stärkt policyutveckling och bättre praxis i
länderna. Nordens väl�ärdscenter uppdrag att vara en plattform �ör
samarbete innebär att institutionen främjar nordisk samhörighet
genom att experter på olika områden får möjlighet att lära och
hämta inspiration av varandra. Därutöver bidrar Nordens
väl�ärdscenter till ökad kunskap �ör till exempel dövblinda personer,
en målgrupp som �ör varje enskilt land är mycket liten och där
behovet av specialistkompetensen är stor. Sammantaget bidrar
Nordens väl�ärdscenter till nordisk nytta genom ökad kunskap,
kompetens och konkurrenskraft inom väl�ärdsområdet.  
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Barn och ungas levnadsvillkor

Under året bjöd Nordens väl�ärdscenter in nationella myndigheter
och experter till samarbete kring lika möjligheter �ör delaktighet och
utveckling �ör barn och unga. Vi arrangerade webbinarier och
seminarier, samlade   kunskap om praktik, metoder och forskning och
spred detta i rapporter och artiklar. Under 2021 lanserades två
rapporter på området. I rapporten Se, lytte og inkludere - Deltakelse
for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden, redogörs �ör
barns rätt att bli hörda, sedda och inkluderade. Rapporten är en
översikt över de nordiska ländernas arbete med delaktighet �ör barn
och unga med funktionsnedsättning. Rapporten Barnehage, en arena
for barn og foreldres integrering i Norden, togs fram i nära
samarbete med institutionens nordiska expertgrupp inom
integrationsområdet. Rapporten beskriver ländernas satsning på
�örskola som den �örsta integrationsarenan �ör nyanlända barn samt
hur �örskolan kan samarbeta med andra sektorer �ör att också
främja �öräldrarnas integration i samhället.  

Under 2021 �ick Nordens väl�ärdscenter i uppdrag att utveckla ett
fyraårigt nordiskt samarbete om barn och ungas rätt att bli hörda i
skola och fritid under coronapandemin. En nordisk expertgrupp
tillsattes och består av experter på myndighetsnivå från vart och ett
av de nordiska länderna, Färöarna och Grönland samt fyra
ungdomsexperter. Ländernas samarbete startade under hösten med
ett webbinarium där de nordiska och europeiska
barnombudsmännens arbete med barnrättsbedömningar stod på
agendan. Året avslutades med ett tvådagars samarbetsseminarium
om nordiska �ördelar �ör samarbete de kommande åren.

https://nordicwelfare.org/publikationer/se-lytte-og-inkludere-deltakelse-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser-i-norden/
https://nordicwelfare.org/publikationer/barnehage-en-arena-for-barn-og-foreldres-integrering-i-norden-bornehave-paivakoti-leikskoli-barnehage-forskola/
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Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden

Nordens väl�ärdscenter koordinerade under 2021 det nordiska
nätverket �ör åldersvänliga städer och samhällen (som är
medlemmar i WHO:s globala nätverk Age-Friendly Cities and
Communities, AFCC) med tolv nordiska städer. Aktiviteterna bestod
bland annat av två publika webbinarier. Under året påbörjades ett
arbete med att ta fram två rapporter i samarbete med Nordregio.
Rapporterna kommer att lanseras under 2022. Nordens
väl�ärdscenter har också utvecklat samarbete med WHO:s
europeiska kontor i Köpenhamn inom Age-friendly cities and
communities och med Norges kompetenscenter Senteret for ett
aldersvennligt Norge.

Nordiskt demensnätverk

Nordiskt demensnätverk, som Nordens väl�ärdscenter koordinerar, är
ett forum där myndigheter och experter från de nordiska länderna,
Grönland, Åland och Färöarna har möjlighet att utbyta erfarenheter
och kunskap om insatser, strategier och utveckling på
demensområdet. Nätverket träffades två gånger digitalt under året
och diskuterade bland annat policyutveckling. Utöver dessa möten
genom�ördes en digital nordisk-baltisk workshop om strategiskt
arbete �ör demensfrågor. Det skedde i samarbete med det �inska
ord�örandeskapet, Institutet �ör hälsa och väl�ärd (THL) och
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland. Mer än 30 experter från
myndigheter, civilsamfundsorganisationer och ministerier deltog i
workshopen.

De tre nordiska temanätverken �ör demens träffades digitalt två
gånger vardera under året. Därutöver ordnade Nordens
väl�ärdscenter i samarbete med temanätverket �ör urfolk och
demens webbinariet Indigenous people and dementia assessment.
Temanätverket om demens och intellektuell funktionsnedsättning
medverkade i juni digitalt i symposiet Dementia in people with
intellectual disabilities - a Nordic challenge på den 25:e nordiska
gerontologikongressen. Demensnätverket och temanätverket �ör
urfolk och demens var engagerade vid planering och genom�örande
av det nordiska seminariet Indigenous peoples: language, culture and
life cycle, Disabilities, dementia, and services, som arrangerades av
Nordens väl�ärdscenter i samarbete med THL i Finland i augusti.
Seminariet genom�ördes delvis fysiskt från Enare i �inska Lappland
och delvis digitalt.

Därutöver ingår Nordens väl�ärdscenter i svenska Socialstyrelsens
högnivågrupp �ör styrning och ledning avseende nationell strategi �ör
demenssjukdom.



11

Väl�ärdsteknologi och distanslösningar inom
vård och omsorg

Det treåriga svenska ord�örandeskapsprogrammet Vård och omsorg
på distans (VOPD) avslutades med en digital slutkonferens i mars
där samtliga nordiska social- och hälsoministrar deltog i en
paneldiskussion om digitala distanslösningar. VOPD:s resultat är
sammanställt på projektets hemsida. Förutom projektets ordinarie
uppdrag och rapportering �inns där också en redovisning �ör hur
digitala distanslösningar inom vård och omsorg, relevanta �ör vision
2030-arbetet, kan ha en positiv inverkan på minskade
koldioxidutsläpp. Under 2021 påbörjades det upp�öljande projektet
Integrerad Vård och omsorg på distans (iVOPD) iVOPD projektleds
av Nordens Väl�ärdscenter och Glesbygdsmedicinskt Centrum i
Västerbotten och är en del av Nordiska Ministerrådets handlingsplan
�ör 2021–2024.

Det forskarnätverk som Nordens väl�ärdscenter koordinerar har
utvecklats och samlar idag cirka 70 forskare runt om i Norden.
Nätverket har träffats digitalt i workshops och genom�ört ett fysiskt
medlemsmöte.   
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Folkhälsoarbete på Nordens väl�ärdscenter

Fokus �ör folkhälsoarbetet på Nordens väl�ärdscenter är att
�örebygga riskfaktorer �ör icke smittsamma sjukdomar (NCD) –
alkohol, kost och fysisk aktivitet är särskilt prioriterade frågor.

Inom ramen �ör ett projekt om hälsokompetens, health literacy,
etablerade Nordens väl�ärdscenter ett informellt myndighetsnätverk.
Det �örsta mötet genom�ördes i samarbete med den danska
Sundhedsstyrelsen. En kunskapsgenomgång på området om
hälsokompetens har tagits fram under året. Även i projektet Stöd
och upp�öljning �ör barn �ödda med prenatal alkohol- och
drogexponering - i ett nordiskt perspektiv, togs en rapport, inklusive
policy briefs, fram. Båda rapporterna kommer att publiceras under
2022.

I projektet om kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden
genom�ördes ett webbinarium under hösten, med över 100
deltagare. Där bidrog projektet med kunskap om prevention av
demens, offentliga måltiders betydelse �ör äldres hälsa samt den
fysiska aktivitetens betydelse �ör bibehållen funktionalitet på äldre
dagar.

Projektet lanserade en projektsida där ett urval av nordiska och
nationella riktlinjer om kost och fysisk aktivitet hos äldre �inns
samlade �ör experter och praktiker i de nordiska länderna.

Nordiskt samarbete kring alkohol- och drogfrågor

Nordens väl�ärdscenter deltog under året i det löpande
kunskapsutbytet som sker i de nordiska nätverken inom alkohol- och
drogområdet. Det är möten som arrangeras av
alkoholtjänstemannagruppen, nordiskt narkotikaforum och det
baltiskt-nordiska nätverket Nordic Dimension Partnership in Public
Health and Social wellbeing (NDPHS).

Institutionen ansvarar �ör tidskriften Nordic Studies on Alcohol and
Drugs (NAD). Tidskriften gav under 2021 ut sex nummer, vilket
innebar att 44 vetenskapliga artiklar publicerades. Av de publicerade
artiklarna var 9 från Sverige, 10 från Norge, 7 från Danmark och 12
från Finland. NAD:s senaste så kallade impact factor var 1,6, den
tidigare var 1,0.

NAD:s redaktion samarbetar med forskare och forskargrupper i hela
Norden och upprätthåller det nordiska rusmedelssamarbetet.
Tidskriften stöder juniora forskare och fungerar som en kanal �ör
samnordiska analyser. Tidskriften var också under året medarrangör
�ör Kettil Bruun-symposiet i alkoholepidemiologi, med 200 deltagare.

Nordens väl�ärdscenters populärvetenskapliga webbplats �ör nordisk
samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak
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och gambling, PopNAD, är knuten till tidskriften NAD. Under året
publicerades 23 artiklar och cirka 52 000 personer besökte
webbplatsen under året, vilket är en 30-procentig ökning i
�örhållande till året �öre.

Sekretariat �ör Nordisk folkhälsoarena

Nordens väl�ärdscenter är sekretariat �ör Nordisk folkhälsoarena,
som är ett forum där tjänstemän från social- och
hälsodepartementen i Norden utbyter kunskap och erfarenheter om
den nationella folkhälsopolitiken. I samarbete med det �inska
ord�örandeskapet genom�örde sekretariatet två möten �ör
folkhälsoarenan under 2021. Det �örsta mötet fokuserade på
sekundära folkhälsoeffekter av coronapandemin. Länderna
presenterade hur sociala restriktioner påverkat utsatta grupper och
den psykiska hälsan i befolkningen samt vilka åtgärder som vidtagits
�ör att mildra pandemins sekundära effekter. Temat på årets andra
möte var möjligheten att �örebygga icke-smittsamma sjukdomar
(NCD) genom offentligt �inansierad mat och fysisk aktivitet.

Social isolering och ensamhet under covid-19-pandemin

Den pågående covid-19-pandemin var en stor utmaning �ör den
nordiska folkhälsan. Nordens väl�ärdscenter hade under året en
satsning på att motverka social isolering och ensamhet som drabbat
i synnerhet äldre, personer mer funktionsnedsättning och andra
utsatta grupper. I Nordiska ministerrådets handlingsplan �ör att nå
visionsmål 9, står det att det är det viktigt att lyfta även de sociala
konsekvenserna av krisen och dra lärdomar av pandemin �ör
framtiden. Nordens väl�ärdscenter vill bidra till utvecklingsarbetet
och effektivare insatser genom att öka kunskapen om
erfarenheterna av ofrivillig ensamhet under pandemin och genom att
lyfta fram insatser och interventioner som fungerat. Vårt arbete i
olika nordiska expertgrupper och -nätverk har ökat kunskapen och
�örståelsen inom området. Kunskapen har spridits och �ördjupats
bland annat i ett webbinarium om social isolering och ensamhet
bland äldre vuxna, på vår webbsida och i möten med andra
intressenter. Resultaten sammanställs i en publikation 2022. 
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Nordiskt samarbete inom
funktionshinderområdet

Nordens väl�ärdscenter är sekretariat �ör Rådet �ör nordiskt
samarbete om funktionshinder, Funktionshindersrådet. Under året
genom�ördes två digitala möten och ett fysiskt.

Representanter från intresseorganisationer �ör unga
funktionsnedsatta deltog vid alla tre mötena. De ungas medverkan
har främjat barn- och ungdomsperspektivet i Funktionshinderrådets
arbete och därmed svarat upp på tidigare års utmaningar kring
ungdomsrepresentation i rådsarbetet. 

Teman �ör rådets möten var �inansieringsmodeller och organisation
av specialiserade tjänster �ör personer med funktionsnedsättning
samt om personer med funktionsnedsättning med bakgrund från
ursprungsbefolkningen. Arbetet har stärkt implementeringen av
mänskliga rättigheter �ör personer med funktionsnedsättning och
bidragit till den nordiska visionen om att göra Norden mer
inkluderande och jämlikt.

Arbetet med Handlingsplanen �ör nordiskt samarbete inom
funktionshindersområdet är i slutfasen. Flera av de projekt som
initierades i handlingsplanens �örsta fas avslutades 2021

Inom politikområdet arbetsliv och hållbar utveckling fanns projektet
Framtida arbetsliv �ör personer med funktionsnedsättning som
avslutades 2021. Projektet har fått internationell uppmärksamhet.
Den välrenommerade internationella stiftelsen Zero Project rankade
vårt Future working life-projekt bland de 76 mest innovativa metod-
och policyprojekten vid en global jäm�örelse 2021. Projektet bidrog till
att göra Norden mer konkurrenskraftigt och hållbart genom att
kartlägga tekniska lösningar, beskriva lovande praxis och social
innovation i syfte att öka inkluderingen av personer med
funktionsnedsättning i arbetslivet. Projektet publicerade fyra
rapporter och arrangerade två webbseminarier med internationell
pro�il och deltagande.

"Det nordiska arbetet inom
funktionshinderområdet presenterades vid
FN:s möte om konventionen om rättigheter
�ör personer med funktionsnedsättning
(CRPD) i New York."
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Det nordiska arbetet inom funktionshinderområdet presenterades
vid FN:s möte om konventionen om rättigheter �ör personer med
funktionsnedsättning (CRPD) i New York. Det danska
ord�örandeskapet �ör Nordiska ministerrådet 2020 och Nordens
väl�ärdscenter genom�örde ett digitalt sidoevenemang med fokus på
artikel 19 i CRPD: om rätten till ett självständigt liv och integration i
samhället. Det �inska ord�örandeskapet �ör 2021 stod värd �ör
evenemanget, representerat av Paula Lehtomäki, generalsekreterare
�ör Nordiska ministerrådet.

En satsning inom området mänskliga rättigheter och inkludering
genom�ördes under året i form av ett internationellt seminarium.
Seminariet Indigenous peoples: language, culture and life cycle  - se
även under rubriken Nordiskt demensnätverk.

Planeringen av seminariet kopplade samman yrkesgrupper,
intresseorganisationer och institutioner i hela Norden, inklusive
samiska och grönländska. Erfarenheterna från seminariet har
samlats i en gemensam rapport av Nordens väl�ärdscenter, Finlands
Sameting, Socialministeriet och Institutet �ör hälsa och väl�ärd (THL)
i Finland.

Nordiskt samarbete om dövblindverksamhet

Dövblindverksamheten på Nordens väl�ärdscenter har som uppdrag
att främja nordiskt samarbete och kunskapsutveckling på ett
område som är relativt litet i varje enskilt land. Genom det nordiska
samarbetet har det över tid byggts upp en stabil kunskapsgrund som
kan skapa �örutsättningar �ör ett inkluderande samhälle.
Samarbetet sträcker sig även utan�ör Norden och involverar
myndigheter, organisationer och forskarmiljöer. Förutom ett stort
antal expertmöten och projektarbeten arrangerade verksamheten
under året 14 utbildningar, seminarier och webbinarer. De digitala
�öreläsningarna har spelats in, textats på engelska och �inns på
Nordens väl�ärdscenter webbsida �ör vidare spridning över tid, vilket
också ökat tillgängligheten. Vidare blev under året 16 personer från
åtta olika länder diplomerade handledare i Tactile Working Memory
Scale. Grunden är en manual med samma titel som Nordens
väl�ärdscenter publicerat. Handledarna har som uppdrag att utbilda
andra och kunna handleda vid kognitionsutredningar. Nordens
väl�ärdcenters publikation If you can see it you can support it, har
tagits upp som utbildningslitteratur både på universitet och i
studiegrupper inom olika verksamheter världen över.  

Stödordningen – bidrag till organisationer på
funktionshinderområdet

Nordens väl�ärdscenter beviljade under 2021 cirka 1,6 MSEK �ör
nordiskt samarbete till funktionshindersorganisationer. 17 konsortier
�ick stöd �ör nätverksaktiviteter och elva �ör projektsamarbete. Sju
av projektsamarbeten handlade om barn och ungdomar eller deras
familjer.
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Nordisk samverkan �ör integration –
Clearingscentralen

Projektet Nordisk samverkan om integration (Clearing centralen)
slut�örde det femte verksamhetsåret och därmed det sista året inom
ramen �ör den andra programperioden. I likhet med de tidigare åren
hade verksamhetsåret invandrares inkludering på arbetsmarknaden
som huvudfokus. Årets temaområde var hur integrationen påverkats
av pandemin. Vidare har områden som segregation, civilsamhällets
betydelse �ör nyanlända och tidigt stöd till barn och familjer varit
aktuella vid webbinarier och vid expertgruppsmöten.

Under året genom�ördes fem webbinarier och en hybridkonferens,
det vill säga en kombination av fysisk och digital konferens. Antalet
deltagare har varierat mellan 60 och 500 personer. De två
expertgrupperna, expertgrupp avseende arbetsmarknadsinkludering
respektive expertgrupp avseende tidiga insatser till barn och familjer,
hade två möten vardera.  

Utöver Clearings centralens ordinarie arbete att samla och sprida
aktuella forskningsrapporter och utredningar om integration i
Norden samt information om aktuella seminarier, webbinarier och
konferenser i de nordiska länderna på webbplatsen Integration-
norden.org, kommuniceras också nyheter i återkommande
nyhetsbrev. Under 2021 publicerades sex nyhetsbrev.

Under 2021 genom�ördes en satsning �ör att öka kännedom om
resultaten i projektet. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet
uppgår till cirka 1700, vilket är en ökning med 62 procent i jäm�örelse
med året �öre. Antalet besökare till webbsidan ökade till cirka
20 000, vilket innebär en ökning med 38 procent.

Projektet tog initiativ till fyra rapporter. Rapporten Integrating
immigrants into the Nordic labour markets - the impact of the Covid-
19 visar att pandemin har lett till att �ler utrikes�ödda personer
hamnat i långtidsarbetslöshet, rapporten Who is left behind -The
impact of place on the possibility to follow Covid-19 restrictions visar
att smittspridning av covid-19 varit extra stor i vissa segregerade
områden samt att socio-ekonomiska faktorer antas ha påverkat
denna utveckling. En tredje rapport är Barnehage, en arena for barn
og foreldres integrering i Norden. Under året har forskning från det
nordiska CAGE-projektet om unga �lyktingar när det gäller
utbildning, hälsa och inträde på arbetsmarknaden publicerats och
översatts till samtliga nordiska språk.

Civilsamhällets organisationer bjöds under året in till ett nordiskt
seminarium i september �ör att diskuterade erfarenheter från att
arbeta med integration samt hur organisationerna har arbetat under
pandemin.

https://nordicwelfare.org/integration-norden/
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På uppdrag av Nordiska ministerrådet genom�ördes under året en
extern utvärdering av integrationsprojektet av Oxford research.
Resultatet visar att integrationsprogrammet som helhet, inklusive
Clearing centralen, lever upp till målsättningen. Enligt utvärderingen
har projektet tagit fram ny kunskap, bland annat genom nordiska
kunskapsbaserade rapporter och kunskap om forskning och praktik
har spridits via konferenser, nätverk och webbsidan. Mot bakgrund av
detta beslutade MR-SAM att projektet Nordisk samverkan om
integration �örlängs till att även omfatta perioden 2022–2024.
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Institutionens internationella arbete

Nordens väl�ärdscenter samarbetade på olika temaområden med de
baltiska länderna under 2021. Samarbetet skedde via Nordiska
ministerrådets egna kontor i Estland, Lettland och Litauen och
bestod av baltiskt deltagande i olika digitala evenemang som har
organiserats av Nordens väl�ärdscenter. Det har även funnits
deltagare från Baltikum i webbinarier på funktionshinderområdet,
äldreområdet, barn och ungdomar och väl�ärdsteknologi. Nordens
väl�ärdscenter organiserade ett nordiskt-baltiskt webbinarium om
med�ödd dövblindhet och vi Nordens väl�ärdscenter medverkade
även i konferensen Inclusive Society from a child’s perspective i
Vilnius.  

En digital nordisk-baltisk workshop om strategiskt arbete �ör
demensfrågor genom�ördes i samarbete med det �inska
ord�örandeskapet, Institutet �ör hälsa och väl�ärd (THL) och
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland. Därutöver har Nordens
väl�ärdscenter också deltagit vid den baltisk-nordiska konferens som
NordAn arrangerade om alkohol- och drogpolitik.

Under rubriken Funktionshindersamarbete nämndes också
sidoevenemanget som organiserades vid statspartsmötet �ör FN-
konventionen (CRPD). Evenemanget var digitalt och temat var
rätten till ett självständigt liv och integration i samhället.

Det nordiska arbetet inom funktionshinderområdet presenterades
vid FN:s mötet om konventionen om rättigheter �ör personer med
funktionsnedsättning (CRPD). Det danska ord�örandeskapet �ör
Nordiska ministerrådet 2020 och Nordens väl�ärdscenter
genom�örde ett digitalt sidoevenemang med fokus på artikel 19 i
CRPD om rätten till ett självständigt liv och integration i samhället.
Det �inska ord�örandeskapet �ör 2021 stod värd �ör evenemanget,
representerat av Paula Lehtomäki, generalsekreterare �ör Nordiska
ministerrådet.

Därutöver har också projektet Nordisk samverkan om integration
medverkat med en presentation på EU-kommissionens konferens
Mutual Learning Conference on Integration of migrants with a
Spotlight on skills intelligence and learning, housing, women and
children.
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Sammanfattning av årets resultat

Under 2021 har 52 av 58 resultatmål uppfyllts, vilket innebär en
måluppfyllelse på 90 procent. De sex resultatmålen som inte blev
uppfyllda beror till största delen på �örseningar i arbetet och målen
kommer i sådana fall att uppfyllas under 2022. Mot bakgrund av
pandemi och hemarbete bedömer vi vår måluppfyllelse som ett gott
resultat. Resultatredovisning och måluppfyllelse så som det anges i
2021-års beviljningsbrev presenteras detaljerat i bilaga 1.

Nordens väl�ärdscenter har utöver de konkreta resultatmålen
arbetat �ör att åstadkomma en kvalitetshöjning av verksamheten
genom att �örbättra styrning och processer. Syftet är att �örstärka
institutionens �örmåga att arbeta kunskapsbaserat och
efterfrågestyrt samt i enlighet med institutionens nya strategiska
mandat. Under året har samarbetet och harmoniseringen mellan
våra kontor i Stockholm och Helsingfors ytterligare �örstärkts.
Arbetsmiljöarbetet var även under 2021 i fokus �ör det interna
arbetet. Olika aktiviteter i enlighet med en gemensamt upprättad
handlingsplan �ör �örbättrad arbetsmiljö har resulterat i positiva
effekter.

Pandemin och några �örseningar har inverkat på det ekonomiska
resultatet. Färre fysiska evenemang än budgeterat med några
uppskjutna aktiviteter har inneburit lägre kostnader under 2021. Det
tillsammans med senareläggning av ersättningsrekryteringar är
huvudorsaken till att verksamheten gick med 0,1 miljoner SEK i
överskott jäm�ört med ett budgeterat underskott på 1,1 miljon SEK.
En mer detaljerad ekonomisk redogörelse med resultat - och
balansräkning samt noter åter�inns i kapitel 4 Årsräkenskap.
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2. Personal, organisation och nyckeltal

Nordens väl�ärdscenter har kontor i Sverige och Finland. Nordens
väl�ärdscenters direktör är ansvarig �ör institutionens verksamhet,
personal och ekonomi. Direktören har stöd av en ledningsgrupp i
arbetet med att leda och styra institutionen. Ledningsgruppen
består av två verksamhetsledare, administrationschef och
kommunikationschef. Verksamhetsledarna ansvarar �ör
verksamheterna inom tilldelade verksamhetsområden. De
samordnar, stödjer och �öljer upp verksamhetsområdenas projekt.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i projektform. För varje projekt
�inns en utsedd ansvarig projektledare. För arbetet �inns rutiner och
riktlinjer �ör hur projektarbetet ska genom�öras samt �ör
befogenheter och ansvars�ördelning. Kommunikationsarbetet är en
central del av verksamheten. Till stöd �ör detta arbete �inns
ansvariga kommunikationsrådgivare. Det �inns en
kommunikationsstrategi som ger en generell vägledning hur
institutionen ska kommunicera med olika målgrupper. Strategin är
ett styrmedel �ör alla delar av institutionens kommunikation. Den
syftar till att kommunikationen blir mer konsekvent, strategisk och
samordnad. Evenemang är en kärnverksamhet vid Nordens
väl�ärdscenter och institutionen har där�ör en särskild
evenemangspecialist som samarbetar med projektledare och
kommunikationsrådgivare. 

"Nordens väl�ärdscenters råd har inte
något juridiskt eller formellt ansvar
men det har en viktig funktion genom
att bidra med fackmässig och
strategisk input och fungera som länk
mellan länderna och institutionen."

Nordens väl�ärdscenters råd har inte något juridiskt eller formellt
ansvar men det har en viktig funktion genom att bidra med
fackmässig och strategisk input och fungera som länk mellan
länderna och institutionen. Under 2021 hade Nordens väl�ärdscenters
råd två möten. Båda dessa möten var digitala på grund av
pandemin.

Den sista december 2021 hade Nordens väl�ärdscenter totalt 22
anställda, två �ler än �öregående årsskifte, 15 i Sverige och sju i
Finland. Antalet årsarbetskrafter under 2021 uppgick till 22,2 vilket är
0,2 �ärre än �öregående år. Sex anställningar, två i Sverige och fyra i
Finland påbörjades under 2021. Av dess var fem med nordiska



21

kontrakt och en var ett vikariat. Under 2021 har också två
rekryteringar genom�örts i Sverige med anställningsstart under
2022. Under 2021 avslutades fyra anställningar.

Sjukfrånvaron uppgick till 1,9 procent under 2021 (2,7 procent 2020),
2,5 procent �ör kvinnor och 0 procent �ör män.

Personalens utbildningsbakgrund, erfarenheter och kompetenser
varierar men huvuddelen har en akademisk samhällsvetenskaplig
utbildningsbakgrund. Institutionen eftersträvar att ha anställda från
alla de nordiska länderna. Den sista december 2021 fanns anställda
från Sverige, Finland, Danmark och Norge. Institutionen strävar
också efter en jämn köns�ördelning. Trots det fortsätter
köns�ördelningen att vara ojämn. Vid årsskiftet bestod personalen av
77 procent kvinnor (100 procent kvinnor i Finland). Medelåldern hos
de anställda var 52,6 år. Den höga medelåldern �örklaras i hög grad
av att institutionen efterfrågar medarbetare med stor
ämneskompetens, vilket ofta kräver lång arbetslivserfarenhet.

Arbetsmiljöarbetet har stått i fokus �ör det interna arbetet under
året. Nordens väl�ärdscenters två skyddsombud har en viktig roll i att
stärka en god arbetsmiljö. Under året arbetade institutionen med de
resultat som kom fram vid 2021 års medarbetarundersökning och
som resulterade i en handlingsplan. Det rörde bland annat frågor
som organisatorisk �örmåga, samarbete och ledarskap.
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3. Styrning och kontroll

För att säkerställa att Nordens väl�ärdscenter fullgör sina uppgifter,
uppnår verksamhetens mål och krav enligt strategiskt mandat och
beviljningsbrev inom ramen �ör be�intliga medel har institutionen
utvecklat rutiner och dokument till stöd.

Styrning och kontroll av ekonomin
Grunden �ör Nordens väl�ärdscenters ekonomi�örvaltning är en god
hushållning av institutionens medel genom rättvisande och
transparent budgetering, redovisning och upp�öljning.

Nordens väl�ärdscenter gör en preliminär budget som också
presenteras �ör institutionens råd på hösten. Den preliminära
budgeten bygger på då kända �örutsättningar när det gäller intäkter,
kostnader, personal och resultatprognos �ör innevarande år samt
målformuleringarna i utkastet till beviljningsbrev. Projektledare och
andra budgetansvariga får då även preliminära budgetramar �ör att
planera sina projekt �ör det kommande året. Den preliminära
budgeten utvecklas när �örutsättningarna ändras. I slutet av februari
fastställs en de�initiv budget med disponeringsplan samt budget �ör
projekten/verksamheterna. Den de�initiva budgeten är den budget
som institutionens ekonomiska utfall jäm�örs med i halvårs- och
delårsbokslut. Projekt/verksamhetsbudgetarna kan revideras internt
under året om �örutsättningarna ändras.  

Samtliga medarbetare med budgetansvar har tillgång till löpande
uppdaterade budgetutfallsrapporter. De ska snarast möjligt
kontakta redovisningsansvarig när de upptäcker felaktigt bok�örda
poster.

Projektutfallet jäm�ört med budget stäms också av i samband med
projektupp�öljning som ledningen gör två gånger per år med
projektledarna, samt i samband med delårsbokslutet.

Förutom halv- och helårsbokslut gör Nordens väl�ärdscenter
�örenklade kvartalsupp�öljningar av budgetutfallet. Dessutom görs
löpande uppdateringar av innevarande års resultatprognos och, från
och med april, nästkommande års resultatprognos.  

Alla balanskonton, tillgångar och skulder, stäms av varje månad av
redovisningsansvarig.
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Styrning och kontroll av verksamheten
Verksamheten vid Nordens väl�ärdscenter bedrivs i huvudsak i
projektform. Institutionens projektstyrning är en viktig del i
verksamhetsstyrningen. Varje projekt har en projektledare som har
beslutsrätt �ör projektet inom gällande projektbudget. Projektledaren
är ansvarig �ör projektets genom�örande, leveranser och budget.
Projektledaren har tillgång till stöd och coaching av
verksamhetsledare. Regelverk, obligatoriska dokument och
stöddokument �ör projektverksamheten �inns och syftar till att
�örbättra kvaliteten på institutionens verksamhet. Nordens
väl�ärdscenters verksamhetsplanering och projektmodell ska
säkerställa process och struktur så att verksamheten kan
genom�öras på ett professionellt och strukturerat sätt. I
projektmodellen �inns information om hur projektet bidrar till att
stärka jämställdheten mellan kvinnor och män och övriga
mångfaldsaspekter, hur projektet bidrar till Agenda 2030 och Vision
2030 samt hur projektet bidrar till att stärka rättigheter och
levnadsvillkor �ör barn och unga. Vidare stöds projektledararen av
kommunikationsrådgivare, som är ansvariga �ör Nordens
väl�ärdscenters externa och interna information. Institutionens
administrativa personalresurser ansvarar �ör ekonomi,
personalfrågor, övrig administration samt IT.    

Som en del av verksamhetsplaneringen görs en riskanalys över årets
verksamhet med dokumentation över sannolikhet �ör att en risk ska
inträffa, konsekvenser �ör om risken inträffar samt eventuella
nödvändiga �örebyggande åtgärder. Detta �örfarande utgör en grund
�ör att institutionen ska kunna vidta lämpliga åtgärder �ör att
fullgöra ansvaret �ör verksamheten och uppnå de mål som är
de�inierade i beviljningsbrevet.

Riksrevisionens granskning av
årsrapporten 2020
Riksrevisionen revisionsberättelse �ör Nordens väl�ärdscenter 2020
är, liksom alla tidigare år, en ren revisionsberättelse.

En ren revisionsberättelse innebär att enligt Riksrevisionens
uppfattning har Nordens väl�ärdscenter:

Upprättat årsrapporten enligt det av Nordiska ministerrådet

beslutade ekonomireglementet, gällande från den 3 mars 2016,
med tillämpningsanvisningar i handbok �ör institutioner och
övriga beslut �ör institutionen.

I alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Nordens

väl�ärdscenter ekonomiska resultat, �inansiering och �inansiella
ställning per 31 december 2020.
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Lämnat en resultatrapport och annan information i övrigt som

är �örenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsrapporten
som helhet.

I Riksrevisionens rapportering ingår också en sammanställning över
identi�ierade ej väsentliga fel, det vill säga fel som inte påverkar det
redovisade resultatet �ör året eller den redovisade ekonomiska
ställningen vid årsskiftet – en så kallad fellista. I fellistan från
granskningen av Årsrapporten 2020 �inns det inte några
rapporterade fel.
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4. Årsräkenskap

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Nordiska
ministerrådets Handbok �ör Institutioner, Ekonomireglementet och i
enlighet med god redovisningssed �ör att ge en rättvisande bild av
Nordens väl�ärdscenters ekonomiska ställning och resultat.

Projektintäkter och kostnader bok�örs enligt periodiseringsprincipen
(bok�öringsmässiga grunder); intäkter och kostnader som hör till
räkenskapsåret tas med, oavsett när de betalas. Upparbetade
intäkter som ännu inte fakturerats/rekvirerats tas upp som
fordringar i balansräkningen och som intäkt i resultaträkningen.
Förskotterade ersättningar har tagits upp som skuld. Beviljade ej
utbetalda och ej upparbetade projektmedel bok�örs som
projektfordring.

Poster i utländsk valuta i balansräkningen värderas till balansdagens
valutakurs. När posterna i balansräkningen regleras bok�örs
differensen mellan den uppbokade posten och verkligt betald summa
som valutakursvinst eller valutakurs�örlust i resultaträkningen under
Övriga �inansiella intäkter eller Övriga �inansiella kostnader.

Anläggningstillgångar aktiveras inte i balansräkningen utan inköpen
kostnads�örs direkt. Beloppsgräns �ör periodiseringar är 10 000 SEK.

Vid konsolideringen av Nordens väl�ärdscenter Sverige och Nordens
väl�ärdscenter Finland har interna skulder och fordringar eliminerats.

Beloppen i årsräkenskapen är redovisade i tusen SEK när det inte
angetts annat.

Valutakurseffekter vid konsolidering

Bok�öringen i Nordens väl�ärdscenter Finland görs i Euro och i
Nordens väl�ärdscenter Sverige i SEK. Den samlade räkenskapen �ör
Nordens väl�ärdscenter redovisas i SEK. Nordens väl�ärdscenter
Finlands bok�öring räknas om till SEK i de konsoliderade
årsräkenskaperna. Vid omräkningen har resultatposterna värderats
till årets genomsnittliga växelkurs och balansposterna till
balansdagen växelkurs.

Vid konsolideringen uppstår valutakurseffekter på grund av att
växelkurserna skiljer sig mellan bok�örd växelkurs, genomsnittlig
växelkurs och balansdagens växelkurs. Dessa valutaeffekter justeras
direkt i resultat- och balansräkningen.

Över�öring av Nordens väl�ärdscenter Finlands del av basanslaget
görs från Nordens väl�ärdscenter Sverige i Euro. I Nordens
väl�ärdscenter Sverige är över�öringen bok�örd med den växelkurs
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som gällde vid över�öringen. Vid konsolideringen har Nordens
väl�ärdscenter Finlands andel av basanslaget värderats till årets
genomsnittliga kurs. Effekten av valutakursdifferensen har justerats
direkt i resultaträkningen.

I resultaträkningen justeras också effekten av att årets resultat �ör
Nordens väl�ärdscenter Finland, uttryckt i SEK, värderas till olika
valutakurser (resultatposter till genomsnittlig kurs och balansposter
till balansdagens kurs).

Eget kapital i Nordens väl�ärdscenter Finland värderas till SEK
balansdagens växelkurs. I �öregående års balansräkning värderades
Nordens väl�ärdscenter Finlands eget kapital till �öregående års
balansdags växelkurs. Differensen som uppstår på grund av olika
växelkurser justeras i balansräkningen.

Växelkurseffekterna speci�iceras också i not 5.

Ekonomiskt resultat, kostnader och
intäkter
Nordens väl�ärdscenters omsättning 2021 uppgår till 42 132 tusen
SEK och resultatet till 77 tusen SEK. Resultatet är 1 165 tusen SEK
bättre än det budgeterade underskottet 1 088 tusen SEK.
Huvudorsaken är lägre kostnader till �öljd av den fortsatta pandemin.
Men även besparingar har bidragit till resultatet.

Kostnader �ör varor och tjänster uppgick endast till 71 procent av de
budgeterade kostnader. Det beror på att en stor del av
verksamheten har genom�örts digitalt i stället �ör fysiskt och vissa
aktiviteter har skjutits upp till 2022. Dessutom har många projekt
med särskild projekt�inansiering startats under 2021 eller under
slutet av 2020. Projektkostnader �ör köp av tjänster i de nya
projekten har blivit lägre under 2021 än budgeterat. Det beror på att
en mindre andel av de projektens totala inköp har gjorts under 2021
än vad som antogs i budgeten.

Nordens väl�ärdscenters satsning på att utveckla digitala
evenemang i en modern studio blev lägre än budgeterat under 2021,
tack vare samarbete med Nordregio.

Pandemin har vidare med�ört att kostnaden �ör stödordningen blev
lägre än budgeterat   då många av de stödberättigade aktiviteterna
ställts in under 2021.

Personalkostnaderna var sex procent högre än budgeterat, trots att
två rekryteringar skjutits upp i syfte att hålla nere
personalkostnaderna. Det beror på de kraftigt ökande
pensionskostnaderna i Sverige under 2020 och fram�ör allt under
2021 som Nordens väl�ärdscenter rapporterade om i samband med
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delårsrapporteringen 2021.

Projektintäkter från NMRS var 27 procent lägre än budgeterat.
Projektintäkter periodiseras till det år som projektets kostnader
upparbetas. Som en �öljd av att projektkostnaderna var lägre än
budgeterat (enligt ovan), periodiseras en större andel av
projektintäkterna till kommande år än budgeterat. Projektintäkterna
2021 blir därmed lägre en budgeterat.

Övriga intäkter var i nivå eller över budgeterade intäkter.
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Resultaträkning

    Budget Utfall 2021   Totalt Utfall
2020

  Not 2021 Finland Sverige Justering*

Intäkter 1

Basbeviljning från NMR 5 25 726 5 722 19 950 55
25

726 26 459

Nationella bidrag 3 525 0 3 547 0 3 547 3 495

Projektmedel från NMR 14 692 1 100 9 644 0
10

744 10 795

Andra externa
projektmedel 1 927 1 175 788 0 1 963 2 543

Övriga intäkter 0 0 110 0 110 144

Finansiella intäkter 0 1 41 0 41 7

Totala intäkter   45 869 7 998 34 079 55
42

132 43 443

Kostnader 1  

Personalkostnader 23 561 4 847 20 244 0
25

090 23 452

Varor och tjänster 2 21 546 2 329 13 072 0
15

401 14 578

Bidrag till externa projekt 1 850 0 1 453 0 1 453 1 845

Finansiella kostnader 0 4 57 0 62 164

Totala kostnader   46 957 7 180 34 827 0
42

007 40 040

            0

Resultat �öre justering   -1 088 818 -747 55 125 3 403

Justering växelkurseffekt 5 7 -55 -48 11

Årets resultat   -1 088 824 -747 0 77 3 414

* Justeringen växelkurseffekt, se vidare not 5.

Ekonomisk ställning per den sista
december 2021
Nordens väl�ärdscenter ekonomisk ställning är fortsatt god. Det
egna kapitalet uppfyller väl kravet �ör tre månaders drift.

De väsentligaste skillnaderna i Nordens väl�ärdscenters
balansräkning jäm�ört med �öregående år är:

Kassa/bank har ökat med 2 319 tusen SEK. Huvudorsaken är att

projekt�örskott (utbetalda ej �örbrukade projektmedel) har ökat.
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Projekt�örskott har ökat med 1 909 tusen SEK beroende på att

projektmedel betalats ut under 2021 till projekt där en stor del
av de totala projektkostnaderna kommer efter 2021.

Under 2021 har Nordens väl�ärdscenter avsatt 232 tusen SEK

�ör, under året, beslutad delpension. I posten avsättningar ingår
även avsättning till lokala omställningsmedel med 143 tusen
SEK. Avsättning till lokala omställningsmedel redovisades
tidigare år under övriga kortfristiga skulder.
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Balansräkning 

   
  2021-12-

31    
2020-12-

31

 
Not

Finland Sverige
Eliminering

* Totalt  

Tillgångar    

Kundfordringar mm 14 80 95 27

Övriga kortfristiga fordringar 2 833 56 -2 833 56 82

Förutbet. kostnader/upplupna
intäkter 22 826 848 464

Kassa och bank 3 299 23 797
27

096 24 778

Summa tillgångar   6 169 24 760 -2 833
28

095 25 351

Skulder och eget kapital  

Leverantörsskulder mm 53 1 544 1 597 1 874

Projekt�örskott 3 1 339 6 441 7 780 5 871

Övriga kortfristiga skulder 218 4 141 -2 833 1 526 1 339

Upplupna kostnader/�örutbet.
intäkter 972 1 898 2 871 2 329

Avsättningar 0 375 375 120

Eget kapital 4  

Balanserad vinst 2 710 11 108
13

818 10 511

Växelkurseffekt 5 51 0 51 -107

Årets resultat 4 824 -747 77 3 414

Summa skulder och eget kapital   6 169 24 760 -2 833
28

095 25 351

 *Eliminering av NVC-interna skulder/fordringar

Övrigt som är känt och kan ha betydelse �ör Nordens
väl�ärdscenters framtida ekonomiska ställning

Nordens väl�ärdscenter har under 2021 ingått �örlikning i den under
�lera år pågående rättsliga tvist rörande ett ramavtal. Motparten
kan nu inte ställa några framtida ekonomiska krav på Nordens
väl�ärdscenter.



31

Noter till resultat- och balansräkning
Not 1 till 4 är obligatoriska. Belopp i tusen SEK där inte annat
angivits.

Not 1

Nordens väl�ärdscenter har ingen fri hyra, gratis personal eller andra
fria driftskostnader.

Not 2. Hyra och leasing

  2021 2022 2023 2024 2025

Hyra �ör Kontorslokal 1137 1553 1531 1531 766

NVC Sverige

NVC Finland kurs 10,14 380 390 0 0 0

Leasingavtal

NVC Sverige 22 7 0 0 0

NVC Finland kurs 10,14 0 0 0 0 0

Summa 1539 1950 1531 1531 766
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Not 3: Förpliktelser i institutionens program- och projektverksamhet

Projekt
IB

2021 Tillkommit Avgått UB 2021-12-31

        NMR Externt Summa

Sverige            

Rådet �ör funktionshinder 737 1 621 2 038 320 0 320

Väl�ärdsforum 114 29 143 0 0 0

Integration 2 393 3 873 5 748 518 0 518

Coronakrisens Konsekvenser �ör barn
och unga 0 3 793 127

3
666 0 3 666

Universell utformning och tillgänglighet 63 0 63 0 0 0

Framtida nordiska arbetsmarknader
�ör funktionshindrade 103 210 313 0 0 0

Mobilitet och funktionshinder 200 0 101 99 0 99

Nordisk Konferens 2021 0 341 27 314 0 314

Kommunseminarium glesbygd 94 0 94 0 0 0

Brukarinvolvering 1 212 0 5
1

207 0 1 207

Vård på distans VOPD 313 280 466 80 47 127

Glest befolkade områden 0 1 176 987 189 0 189

Summa Sverige
5

230 11 323 10 053
6

394 47 6 441

Finland          

Folkhälsoarenan 130 681 753 58 0 58

NAD 510   105 0 405 405

Graviditet och rusmedel (FASD) 0  204 42 162 0 162

Kost och fysisk aktivitet 0  205 60 145 0 145

Covid-19 och social isolering 0  823 255 568 0 568

Summa Finland 641 1 913 1 215 933 405 1 339

           

Totalt 2451 Projekt�örskott 5 871 13 236 11 327
7

328 452 7 780

 

Not 4: Eget kapital

Eget kapital 31/12 2020 13 946
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Tre månaders driftkostnad 7 300

Stödordningen �ör funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete 1 500

Oreserverat 5 146

Summa 13 946

 

Not 5: Valutaeffekt vid konsolidering

Vid konsolideringen av NVC Sverige och NVC Finland uppstår
valutaeffekter pga. växelkurs�örändringarna mellan Euro och SEK
enligt nedan.

Växelkurseffekterna bok�örs inte utan justeras direkt i balans- och
resultaträkning.

Belopp i Euro och SEK

  Euro Växelkurs SEK

Växelkursjusteringar i balansräkningen

IB Eget kapital NVC Finland

Växelkurs 20-12-30 270 027 10,0375 2 710 398

Växelkurs 21-12-30 270 027 10,2269 2 761 541

51 143

Växelkursjusteringar i resultaträkningen

Resultat NVC Finland

Genomsnittskurs 2021 (resultaträkning) 80 611 10,1449 817 789

Växelkurs 21-12-30 (balansräkning) 80 611 10,2269 824 399

6 610

Basanslag från NVC Sverige till NVC Finland

Genomsnittskurs 2021 (resultaträkning) 564 000 10,1449 5 721 724

Faktisk (bok�örd) genomsnittskurs 564 000 10,2417 5 776 305

-54 581

Summa växelkursjusteringar resultaträkning -47 971
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Funktions-/ verksamhetsområde indelade kostnader

  Budget 2021 2020

Gemensamma kostnader 5 585 6 218 6 477

Administrativa kostnader 6 500 6 760 6 015

Verksamhetsområdeskostnader*  

Basaktivitet 16 503 14 616 12 364

Egna bidrag till externa projekt 1 750 1 596 1 732

Externt �inansierade projektkostnader 16 619 12 817 13 451

Totala kostnader 46 957 42 007 40 039

 

*Kostnader per verksamhetsområde  

1. Barn och unga 2 645 1 272 630

Basaktivitet 611 1 145 517

Externt �inansierade projektkostnader 2 034 127 113

2. Folkhälsa 5 058 3 880 3 533

Basaktivitet 2 683 1 857 1 745

Externt �inansierade projektkostnader 2 375 2 023 1 788

3. Funktionshinder 7 854 7 109 7 651

Basaktivitet 3 007 3 078 2 528

Egna bidrag till externa projekt 1 550 1 380 1 556

Externt �inansierade projektkostnader 3 297 2 651 3 567

4. Väl�ärdsteknologi 1 749 1 634 2 376

Basaktivitet 1 133 753 236

Externt �inansierade projektkostnader 616 881 2 140

5. Äldre (inkl. Demens) 1 939 1 662 1 789

Basaktivitet 1 939 1 662 1 789

Externt �inansierade projektkostnader 0 0 0

6. Integration 5 257 5 748 4 851

Basaktivitet 0 0 0

Externt �inansierade projektkostnader 5 257 5 748 4 851

7. Kommunikation 4 711 4 482 3 830

Basaktivitet 4 711 4 482 3 830

Externt �inansierade projektkostnader 0 0 0
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8. Övrigt 5 659 3 243 2 017

Basaktivitet 2 419 1 639 1 719

Egna bidrag till externa projekt 200 217 176

Externt �inansierade projektkostnader 3 040 1 387 122

Norden i Fokus 0 0 870

Basaktivitet   0

Externt �inansierade projektkostnader   870

Totalt verksamhetsområdeskostnader 34 872 29 030 27 547

  

Stockholm 2022-02-14                                         

Eva Franzén                                                                   

Direktör                                            
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Bilagor

Bilaga 1: Resultatredovisning –
måluppfyllelse 2021
Nedan beskrivs Nordens väl�ärdscenters (NVC) verksamhet under
2021 med utgångspunkt från målbeskrivningen i beviljningsbrevet,
inklusive åtta supplerande beviljningsbrev, �ör 2021. Aktiviteter och
resultat jäm�örs med beviljningsbrevets målformuleringar.
Resultatredovisningen �öljer beviljningsbrevets disposition.

Verksamhetsområde 1: Barn och unga

Goda livsvillkor �ör barn och unga

Mål:

NVC stimulerer nasjonale aktører inklusive sivilsamfunnsaktører i
Norden til å skape gode muligheter for utvikling og deltakelse for
barn og unge, lokalt, nasjonalt og nordisk. Særsklit fokus på utsatte
grupper. Arbeidet er tverrfaglig forankret og bidrar til et bærekraftig
Norden, det beste stedet i verden for barn og unge.

Ett viktig element i arbeidet er initiativ som bidrar til økt sosial tillit,
inkludering og deltakelse. Et barnerettighets- og ungdomsperspektiv
legges til grunn for arbeidet, og omfatter involvering av barne- og
ungdomsorganisasjoner og sivilsamfunnet i övrigt. Under 2021
fokuseras arbetet på sociala konsekvenser av covid-19.

Bakgrund och �inansiering: ÄK-S, MR-S samarbetsprogram mål 1 och
2, Handlingsplan for vision 2021-2024 mål 9 och 11 og den sociale
gennemlysning Viden som virker i praksis. Finansieres fra
basbeviljning  og  prosjektmidler bevilget av  MR-S og Nordbuk.
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Resultatmål i
beviljningsbrev 2021

Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

NVC inviterer nasjonale
myndigheter og
eksperter til et
samarbeid om felles
muligheter og
utfordringer, for
bærekraftige
utviklingsmuligheter for
barn og unge. Målet er
et styrket nordisk
samarbeid mellom
myndigheter, eksperter
og forskere på feltet.

NVC har i tråd med handlingsplanen innvolvert
ungdomseksperter og  myndighetseksperter fra Norden til
å samarbeide om konsekvensene av koronapandemien for
barn og unges rett til å bli hørt i skole og fritid.
Samarbeidet skal fortsette i tre år og vil omfatte
involvering av nasjonale myndigheter, eksperter og
sivilsamfunn. NVC organiserer faste møter med eksperter
og har tverraglige møter internt og med NMRS (U, S, Jäm
og K) om barn og unges levekår i Norden.

Ja

NVC utarbeider, i
samarbeid med
nasjonale eksperter, en
statusoversikt over
sentrale nasjonale planer
og strategier som er
iverksatt for å sikre gode
levekår og
utviklingsmuligheter.
Formålet er å gi landene
oppdatert og tilgjengelig
kunnskap over
hverandres innsatser, og
lette mulighetene for
samarbeid og
kunnsakpsutveksling.

Tre kunnskapsoppdrag er under arbeid: 1.
Kartleggingsrapport over nordiske initiativ, nasjonale og
regionale koronatiltak - for og med barn og unge under
pandemien, 2.  Kunnskapsstatus, hva sier forskningen om
barns rett til å bli hørt under pandemien i skole og fritid? og
3.  Ungas röster, ungdomsintevjuer - Retten til deltakelse
og inn�lytelse under pandemien. De to første er lyst ut.
Leveranser tentativt høst 2022. Oppdrag 3. lages
fortløpende i 2022 og -23. To andre rapporter er lansert i
2021. Rapporten Se, lytte og inkludere-Deltakelse for barn
og unge med funksjonsnedsettelser i Norden og rapporten
Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i
Norden: Børnehave – Päiväkoti – Leikskóli – Barnehage –
Förskola

Delvis

NVC formidler aktuell
kunnskap og innsatser
på sin hjemmeside og
bidrar til kontakt og
kunnskapsdeling via
sosial medier, webinar
og andre kanaler for
formidling.

NVC har formildet rapporter og kunnskap om barn og
unges rett til å bli hørt og inkludert, samt kunnskap om
metoder for deltakelse, inkludering og in�lytelse som er i
bruk i Norden i dag på webinar, i rapporter og artikkler på
nettsindene våre og i sosiale medier.

Ja

Verksamhetsområde 2: Folkhälsa

2.1. Delmål 1: Sekretariat åt Nordisk folkhälsoarena

Mål:

NVC innehar sekretariatsfunktionen �ör Nordisk folkhälsoarena och
är en resurs �ör det of�iciella nordiska samarbetet på detta område.

Bakgrund och �inansiering: MR-S och ÄK-S, Mandat �ör
folkhälsoarenan, MR-S samarbetsprogram mål 1 och 2,
Handlingsplan for vision 2021-2024 mål 9. Finansereras genom
särskilda beviljande medel från MR-S.
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NVC ut�ör uppgiften som sekretariat �ör Nordisk
folkhälsoarena med hänvisning till beslutat mandat

Sekretariatet har
tillsammans med det �inska
ord�örandeskapet planerat
och genom�ört två möten.

Ja

NVC rapporterar om verksamheten i Nordisk
folkhälsoarena till Ämbetsmannakommittén �ör
social- och hälsopolitik (ÄK-S) och Ministerrådet �ör
social- och hälsopolitik (MR-S).

Sekretariatet har lämnat
rapport �ör Folkhälsoarenan
till NRMS den 12 januari 2022.

Ja

 

2.2. Delmål 2: Stärka ländernas folkhälsopolitik och
folkhälsoarbete

Mål:

NVC bidrar till ett stärkt nordiskt samarbete inom det �örebyggande
folkhälsoarbetet i syfte att främja ett socialt hållbart Norden i
enlighet med Nordiska ministerrådets vision.  Inom folkhälsoområdet
har NVC särskilt fokus på de främsta riskfaktorerna �ör icke
smittsamma sjukdomar (NCD) – rökning, alkohol, ohälsosamma
matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Därutöver arbetar Nordens
väl�ärdscenter med narkotikafrågor, mental hälsa samt jämlik hälsa.
I samarbete med nationella aktörer sammanställer och sprider NVC
nordisk forskning.

Bakgrund og �inansiering: MR-S deklaration om nordiskt
folkhälsosamarbete. Nordiska nämnden �ör alkohol- och
drogforskning (NAD). MR-S samarbetsprogram mål 1 och 2,
Handlingsplan for vision 2021-2024 mål 9. Finansieras via
basbeviljning samt särskilda bidrag till NAD.
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 Resultatmål i
beviljningsbrev 2021

Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

NVC verkar �ör ökad
samverkan inom
folkhälsoområdet  �ör
frågor som relaterar till
kost, motion och otillräcklig
fysisk aktivitet

NVC har samordnat möte �ör Nordisk folkhälsoarena,
där temat varit fysisk aktivitet, minskat stillasittande
och den offentliga måltiden som ett verktyg �ör bättre
hälsa. NVC samverkar löpande med nordiska experter,
praktiker och tjänstepersoner vid myndigheter och
departement gällande kost och fysisk aktivitet. NVC har
under 2021 startat ett �ördjupat samarbete med den av
Sveriges regering tillsatta Kommitteen �ör främjande av
ökad fysisk aktivitet.

Ja

NVC startar ett nytt
nordiskt projekt med fokus
på äldre (65+ år) och kost
och motion. Kost och
motion är viktiga faktorer
�ör ett bra seniorliv och
projektet bygger därigenom
en bro till NVC:s pågående
projekt Aktivt och
hälsosamt åldrande.

Projektet arbetar i samverkan med Aktivt och
hälsosamt åldrande, Åldersvänliga städer och
samhällen, Väl�ärdsteknologi och Demens på NVC med
fokus på ett bra seniorliv. Projektet lyfter aspekten av
god hälsa som resurs �ör ett aktivt seniorliv, där bra
matvanor och fysisk aktivitet är relevanta �ör bibehållen
funktionalitet och �örebyggande av sjukdom. 

Ja

NVC fortsätter att sprida
och omsätta kunskap från
folkhälsoarenans
genom�örda projekt om
alkohol, cannabis, tobak,
psykisk hälsa och jämlik
hälsa till berörda
målgrupper.

Dette er gjort løbende under hele året. Både ved
deltagelse i diverse online møder, hvor NVC har holdt
oplæg og via vores sociale medier.

Ja

NVC fortsätter att sprida
kunskap från projektet
’Användning av alkohol och
andra substanser under
graviditet – ur ett nordiskt
perspektiv’ till relevanta
målgrupper.

Dette er gjort løbende under hele året. Både ved
deltagelse i diverse online møder, hvor NVC har holdt
oplæg og via vores sociale medier. Fysiske konferencer,
hvor NVC skulle have været til stede med en poster
præsentation, er udskudt til 2022 pga. af pandemien.

Ja

NVC fortsätter att belysa
betydelsen av att fokusera
på health literacy
(hälsokompetens) i ett
strukturellt perspektiv, �ör
att bland annat främja
jämlik hälsa.

NVC har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i
Danmark, a�holdt det første møde i det uformelle
nordiske netværk om Health Literacy (HL). De nordiske
lande har endvidere bidraget med at kvalitetssikre
landespeci�ikke sider i rapporten om HL, som
udkommer i 2022.

Ja

NVC koordinerar
forskarnätverk inom
alkoholområdet och
samarbetar med
myndighets- och
departementsnätverk inom
folkhälsofrågor. Under 2021
arrangerar NVC
forskarkonferensen Nordic

NVC deltager i møder og samarbejder med den
Nordiske Alkoholtjenestemandsgruppe og Nordisk
Narkotikaforum. 

 

Grundet pandemien har det ikke været muligt at
a�holde NADRA i 2021. NADRA vil i stedet blive a�holdt i
2022. 

Ja/

Delvis



40

I samarbete med Helsingfors Universitet
bidrar NVC till att tidskriften Nordic
Studies on Alcohol and Drugs (NAD)
fortsätter att publiceras med sex nummer
per år

År 2021 utkom tidskriften Nordic Studies
on Alcohol and Drugs (NAD) med sex
nummer. Den årliga mängden
publicerade artiklar varierar mellan 40
och 50. År 2021 publicerades 44 artiklar.
Av de publicerade artiklarna var 9 från
Sverige, 10 från Norge, 7 från Danmark
och 12 från Finland.

Ja

PopNAD, en populärvetenskaplig
webbplatsen �ör nordisk
samhällsvetenskaplig forskning om alkohol,
narkotika, dopning, tobak och gambling,
fortsätter att publicera artiklar på de
skandinaviska språken samt �inska och
engelska. Fortsatt fokus ska ligga på
strategiskt arbete med att nå målgruppen.

Under 2021 publicerades 23 artiklar,
�öreträdesvis om alkohol- och
narkotikafrågor på popNAD. Webplatsen
besöktes under året av över 52 000
besökare vilket är en ökning med cirka 30
procent i �örhållande till �örra året.

Ja

NVC ger ut ett nordiskt nyhetsbrev från
folkhälsoområdet tio gånger om året.

Nyhetsbrevet utkom med sju nummer
under 2021.

Delvis

 

Verksamhetsområde 3: Funktionshinder

3.1. Delmål 1: Stötta implementering av FN:s konvention om
rättigheter �ör personer med funktionsnedsättning (UNCRPD)
och Agenda 2030

Mål:

Genom att koordinera aktiviteter i Handlingsplanen �ör nordiskt
samarbete om funktionshinder, dövblindsamarbete och
Stödordningen bidrar Nordens väl�ärdscenter till ländernas
genom�örande av FN:s konvention om rättigheter �ör personer med
funktionsnedsättning samt Agenda 2030. Fokus är på mänskliga
rättigheter, universell utformning och fri rörlighet i syfte att öka
�örutsättningarna till ett socialt hållbart Norden.

Bakgrund och �inansiering: MR-S beslut om Handlingsplanen �ör
nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–02022 och mandatet
�ör Rådet �ör nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–2022.
Handlingsplan �ör Nordiska ministerrådets vision 2021–2024 mål 9,
10, 11 och 12.   Samarbetsprogram �ör MR-S och Mål 1, 2, 3 och 4.
Finansieras via basbeviljning, sekretariatet �ör Funktionshindersrådet
och eventuellt extra �inansiering från andra politiksektorer.

Resultatmål i beviljningsbrev 2021 Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt
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Skapa plattformar �ör erfarenhetsutbyte
och utveckling av effektiva instrument �ör
genom�örande av FN-konventionen och
Agenda 2030.

Rapporten Nordic indicators for
cooperation on disability – Monitoring the
implementation of UNCRPD and Agenda
2030 publicerades i juni 2021.

Ja

Genom�öra och koordinera aktiviteter
inom ramen �ör Handlingsplan �ör
nordiskt samarbete om funktionshinder
2018-2022 i samarbete med sekretariatet
�ör Funktionshindersrådet. Följande
projekt är aktuella 2021:

   

a. Arktis och funktionshinder Två dagars webbinarium Indigenous
peoples: language culture and life cycle
hölls i augusti 2021 i samarbete med
Nordiska demensnätverket, Institutet �ör
hälsa och väl�ärd (THL) och �inska Social-
och hälsoministeriet.

Ja

b. Fortsättning på projektet Framtidens
arbetsmarknad

Tre publikationer (vertygslåda,
exempelsamling samt sammanfattning),
Gemensamt slutwebinarium tillsammans
med svenska Arbets�örmedlingen.

Ja

 

3.2 Delmål 2:  Rådet �ör nordiskt samarbete om funktionshinder

Mål:

NVC innehar sekretariatsfunktionen �ör Rådet �ör nordiskt
samarbete om funktionshinder och är en resurs �ör det of�iciella
nordiska samarbetet på detta område. Uppdraget är tvärsektoriellt.

Bakgrund och �inansiering: MR-S beslut om Mandat �ör Rådet �ör
nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–2022. Handlingsplan
�ör vision 2021–2024 mål 9, 10, 11 och 12, Samarbetsprogram �ör MR-
S mål 1 och 2. Finansieras med separata medel från MR-S.

Resultatmål i beviljningsbrev 2021 Aktiviteter och
resultat 2021

Uppfyllt

NVC ut�ör sekretariatsfunktionen for Rådet �ör nordiskt
samarbete om funktionshinder enligt som de�inieras i
mandatet �ör perioden 2018–22.

Arrangert 2 digitale
møter og et fysisk
møte i rådet.

Ja
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NVC koordinerar inom uppdraget �ör
sekretariatet genom�örandet av aktivitet 2.1 i
ministerrådets Handlingsplan �ör
funktionshinderssamarbete 2018–22 genom att
driva på, stödja och �ölja upp integrering av
funktionshinderperspektiv i Nordiska
ministerrådets verksamhet.

Arrangeert en inspirasjonsdag og et
nettverksmøte mellom det interne
nettverket og
Funksjonshinderrådet.
Systematisert og publisert
statusrapport om
implementeringsarbeidet.

Ja

Stöder det �inska ord�örandeskapet i
Funktionshindersrådet enligt de prioriteringar
som görs �ör samarbetet 2021.

Bistått i utvikling av nordisk
kunnskapsrapport om personlig
budsjettering, og gjennomføring av
internasjonal konferanse om urfolk,
funksjonshinder og demens. Begge
initativer fra det Finske
orførerskapet.

Ja

 

3.3 Delmål 3:  Dövblindverksamhet

Mål:

NVC bidrar till att främja jämlika möjligheter att delta i samhället
samt till en god, jämställd och trygg hälsa och väl�ärd �ör personer
med funktionsnedsättningen dövblindhet. Syftet är att öka
�örutsättningarna �ör ett socialt hållbart Norden �ör alla, och det
görs genom att koordinera nordiska aktörer i arbetet med att samla,
utveckla och sprida relevant kunskap och forskning.

Bakgrund och �inansiering: Nordisk Uddannelsescenter for
Døvblindepersonale (NUD) och ÄK-S. MR-S samarbetsprogram, mål
2, 3 och 4, Handlingsplan for vision 2021–2024 mål 9, 10, 11 och 12.
Finansieras via basbeviljning.
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Resultatmål i beviljningsbrev 2021 Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

NVC koordinerar fyra nordiska
kunskapsutvecklande nätverk �ör
relevanta experter och praktiker i
länderna.

Övervägande av de planerade fysiska möten
har ställts om till digitala, och det har
fungerat över �örväntan.  Det har också
skapat utrymme �ör några �ler möten då det
inte innebär resor.

Ja

NVC bidrar, genom tre till fyra kurser,
seminarier, publikationer, digitalt
kunskapsmaterial eller medverkan på
konferenser, till att nordiska
erfarenheter och aktuell kunskap sprids
till praktiker och experter. Insatserna
ska även skapa �örutsättningar �ör en
kunskapsutveckling inom området.

Fokus har legat på att arrangera
webbinarier. Innehåll, form och tidsåtgång
har anpassats efter de nya
�örutsättningarna. Det har organiserats två
webbinarieserier och sex andra evenemang.
Webbinarierna har haft deltagare från 16
olika länder. Webbinarierna bygger på
innehållet i utgivna publikationer de två
senaste åren.

Ja

NVC koordinerar projekt, dels med
temat poänggivande utbildning, dels
med temat metoder �ör identi�iering
av dövblindhet samt ett
kunskapsutvecklande projekt med
temat Tactile Transition.

Alla arbetsgrupper och projektgrupper har
haft möten i digital form, och ett projekt
fysiskt. Projektet Tactile Transition har
fortsatt �örlängd tidsplan då intervjuerna
inte kunnat genom�öras pga
Coronapandemin.

Ja

NVC samordnar och genom�ör det
årliga mötet Nordiskt Ledarforum
inom dövblindområdet �ör att �örankra
och kvalitetssäkra arbetet.

Det två dagar långa mötet �ick ställas om till
ett digitalt möte på tre timmar där de
viktigaste punkterna ingick.

Ja

NVC planerar och genom�ör en nordisk
konferens i samband med Finlands
ord�örandeskap och Kuurosokeat’s
jubileum.

Konferensen är fram�lyttad till 2022 pga
pandemin. Istället arrangerade vi en digital
minikonferens där tre keynote speakers gav
en kort presentation av de �öreläsningar som
de ska hålla 2022.

Flyttad till
2022

NVC ger ut ett nordiskt nyhetsbrev om
dövblindhet. Målgruppen är praktiker,
experter samt verksamhetsledare inom
regioner, kommuner och
organisationer.

Fyra nummer utgivna. Nyhetsbreven ges ut
på skandinaviska, �inska och engelska.

Ja

 

3.4 Delmål 4:  Sekretariatsfunktionen �ör Stödordningen �ör
funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete

Mål:

NVC underlättar och stödjer nordiskt samarbete mellan civila
samhällets organisationer genom att inneha sekretariatsfunktionen
�ör Stödordningen �ör funktionshinderorganisationernas nordiska
samarbete.

Bakgrund och �inansiering: MR-S och ÄK-S. Handlingsplan �ör vision
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2021–2024 mål 10 och 11, Samarbetsprogram �ör MR-S och Mål 2 och
3. Finansieras via basbeviljning.

Resultatmål i beviljningsbrev 2020 Aktiviteter och resultat 2020 Uppfyllt

NVC ska på ett säkert och effektivt
sätt uppfylla
sekretariatsfunktionen, dela ut stöd
till civila samhället och bidra till
stödordningens vidareutveckling.

NVC beviljade sammanlagt 1 606 000 SEK till
intresseorganisationer på
funktionshindersområdet. 17 organisationer �ick
bidrag �ör nätverksaktiviteter och 11
organisationer �ör projektaktiviteter.

Ja

 

Verksamhetsområde 4: Väl�ärdsteknologi

Mål:

NVC bidrar med konkreta lösningar till ländernas arbete med
utveckling och genom�örande av väl�ärdsteknologi. Nordens
väl�ärdscenter �örmedlar nordiska erfarenheter och kunskap med
syftet att främja ett konkurrenskraftigt Norden baserat på
innovation och digital integrering.

Bakgrund och �inansiering:  ÄK-S. Handlingsplan �ör vision 2021–2024
mål 6, 8, 9, 10, Samarbetsprogram �ör MR-S mål 3 och 4. Finansieras
via basbeviljning, och eventuell tilläggs�inansiering från
Handlingsplanen �ör vision 2021–2024.
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Resultatmål i beviljningsbrev 2020 Aktiviteter och resultat 2020 Uppfyllt

NVC fortsätter med aktiviteter enligt
projektplan i ord�örandeskapsprojektet
Lösningar �ör vård och omsorg på distans
(VOPD). NVC och Glesbygdsmedicinskt
centrum i Västerbotten leder projektet
med stöd från Nordregio.
Glesbygdsmedicinskt centrum i
Västerbotten leder projektet med stöd
från Nordregio.

Avslutat 30 juni 2021.

 

Ja

NVC arbetar med �örslaget i
handlingsplanen �ör 2021–2024 om en
nordisk satsning i ett tvärsektoriellt
projekt �ör att bidra till omställning av
vård och omsorg �ör att ta vara på
digitala lösningar samt erbjuda vård och
omsorg på distans, främja innovation och
minska klimatpåverkan.

Avtal mellan projekt�örvaltare,
Glesbygdsmedicinskt centrum och NMR:s
sekretariat �örsenat. Avtal klart i
december 2021 �ör iVOPD 2021–2024
(som projektet heter). Arbetet påbörjat
enligt plan men är pga �ördröjning av
ingånget avtal något �örsenat.
Styrkommitté möte, arbetsgrupps-möten
mm har genom�örts.

Delvis
�örsenat

NVC genom�ör kvantitativ upp�öljning av
de nordiska kommunernas
implementeringstakt gällande
väl�ärdsteknologi med utgångspunkt i
svenska Socialstyrelsens årliga
kartläggning E-hälsa och
väl�ärdsteknologi i kommunerna.
Resultatet redovisas våren 2022 och
intentionen är att genom�öra upp�öljning
även 2022–2024.

Nyckeltal och grafer har tagits fram och
presenterats vid ett �lertal nationella och
internationella konferenser och
webbinarier, bl.a EHiN i Oslo.

Ja

NVC samarbetar med det nordiska
forskningsnätverket, Nordic Research
Network about Health and Welfare
Technology (HWT). Nätverkets mål är att
kartlägga studier inom området,
kommunicera resultaten av dessa samt
initiera ny samnordisk forskning inom
området väl�ärdsteknologi.

Tre webbinarier har genom�örts, en intern
websida �ör nätverket är framtagen av
NVC. Nätverket har utökats från ca 40
forskare till 75 forskare i december 2021.
Presentationer har genom�örts på
nationella konferenser samt
forskningsprojektet PROTECT fortlöper
enligt plan.

Ja

Samarbetet mellan verksamhetsområden
äldre och väl�ärdsteknologi
vidareutvecklas

Gemensamt webbinarie genom�ört och
samarbete med Nordregio pågår om
bland annat indikatorer inom området
aktivt och hälsosamt åldrande.

Ja
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Verksamhetsområde 5: Äldre

5.1. Delmål 1:  Aktivt och hälsosamt åldrande

Mål:

NVC stimulerar nationella aktörer i Norden att arbeta �ör ett aktivt
och hälsosamt åldrande där ett tvärsektoriellt perspektiv är centralt i
syfte att främja utveckling av åldersvänliga städer och samhällen
samt öka �örutsättningarna �ör ett socialt hållbart Norden. Viktiga
teman inom området är att främja social inkludering och de äldres
aktiva medverkan i stads- och samhällsplaneringen samt att främja
hälsosamma kostvanor och motion �ör de äldre.

Bakgrund och �inansiering: ÄK-S, MR-S samarbetsprogram mål 2 och
4, Handlingsplanen �ör vision 2021–2024 mål 9 och 10. Finansieras via
basbeviljning.
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Resultatmål i beviljningsbrev
2021

Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

NVC fortsätter att koordinera
det nordiska nätverket inom
ramen �ör WHO: s globala
nätverket �ör åldersvänliga
städer och samhällen (Age-
friendly cities and
communities). Utveckling av
indikatorer �ör upp�öljning inom
området beaktas och ett
intersektionellt perspektiv på
gruppen äldre integreras i det
framtida arbetet. NVC sprider
kunskaper om hur kommuner
och regioner i Norden utvecklar
hållbara sociala, ekologiska och
väl�ärdsteknologiska
innovationer �ör åldersvänliga
städer och samhällen.

NVC har genom�ört fyra digitala möten med de
nordiska åldersvänliga städerna och arrangerat två
publika webbinarier.. Feedback från webbinarierna
är att de är målgruppsanpassade och spridit nya
nordiska kunskaper och erfarenheter inom
området.NVC �örbereder ansökan till  Network
Af�iliate �ör det nordiska nätverket hos WHO. Även
samarbetet med Norges kompetenscenter Senteret
for ett aldersvennligt Norge har utvecklats  NVC har
också presenterat det nordiska nätverket �ör
åldersvänliga städer i en. konferens i Umeå. NVC har
även lämnat underlag till den svenska upp�öljningen
av The Madrid International Plan of Action on
Ageing. NVC har publicerat fyra nummer av
Nyhetsbrevet Aktivt åldrande där nordiska
kunskaper och goda lösningar sprids till olika
nordiska prenumeranter.

Ja

NVC sprider exempel på
konkreta verktyg oh metoder
�ör att motverka ensamhet och
social isolation, särskilt om nya
kunskaper och erfarenheter
pga. coronapandemin. Exempel
tas fram bland annat om
inkluderande mötesplatser och
verksamheter där de äldre (och
olika generationer) kan mötas
och aktivt delta i utveckling av
ett tryggt och socialt hållbart
lokalsamhälle.

NVC har genom�ört fyra digitala möten med en
nordisk expertgrupp om ensamhet och social
isolering och arrangerat två webbinarier. Det ena
webbinariet handlade om interventioner �ör att
motverka ensamhet och social isolering, andra om
ny nordisk forskning inom området pga.
coronapandemin. Expertgruppen �ör ensamhet och
social isolering fortsätter sitt arbete i ett nytt
uppdrag som NVC koordinerar, nämligen Social
isolering och ensamhet under covid-19-pandemi.   

Ja

NVC samarbetar mellan
verksamhetsområden äldre och
väl�ärdsteknologi samt med ett
nytt nordisk projekt med fokus
på hälsosamma kostvanor och
motion �ör de äldre.
Aktiviteterna består av
erfarenhetsutbyte, spridning av
nya kunskaper och praktiska
exempel på
seminarier/webbinarier och
konferenser. Också
demensområdet medverkar
Ligesom folkehelseområdet.

Samarbetet har resulterat i bland annat
gemensamma webbinarier. Goda exempel på
väl�ärdsteknologi och kost och fysiska aktivitet samt
har spridits via Nyhetsbrevet om Aktivt åldrande.
Projektledarna har också samarbetat med WHO:s
europeiska kontor och en litauisk organisation.

Ja
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5.2 Delmål 2:  Demens

Mål:

NVC stödjer Nordiskt demensnätverk och bidrar till utbyte av
strategiska erfarenheter inom demensområdet och kunskap om vård,
omsorg och livskvalitet �ör kvinnor och män med demens.

Bakgrund och �inansiering: ÄK-S, mandatet �ör demensnätverket.
MR-S samarbetsprogram mål 1 och 2, Handlingsplan �ör vision 2021–
2024 mål 9. Finansieras via basbeviljning.
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Resultatmål i
beviljningsbrev 2021

Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

NVC koordinerar ett
nordiskt demensnätverk
�ör relevanta myndigheter
och experter i länderna,
genom att anordna två
nätverksmöten per år.

NVC har koordinerat två digitala möten �ör Nordiskt
demensnätverk under 2021, ett vårmöte och ett
höstmöte.  

Ja

NVC samordnar ett årligt
möte �ör
kunskapsutvecklande
nätverk inom demens och
intellektuell
funktionsnedsättning inom
demens och etnisk
minoritetsbakgrund samt
inom demens och urfolk.

Temanätverken har träffats �ör digitala möten under
året som nätverkens koordinatorer själva samordnat.
Under hösten har NVC:s nya koordinator (fr. 1 september,
2021) medverkat vid temanätverkens möten samt också
anordnat ett separat planeringsmöte �ör
temanätverkens koordinatorer.

Ja

NVC bidrar till att nordiska
erfarenheter och aktuell
forskning sprids till
relevanta målgrupper i
länderna och Färöarna,
Grönland och Åland, till
exempel ansvariga på
policynivå,
verksamhetsledare inom
myndigheter, regioner och
kommuner.

Under året har NVC bidragit till kunskapsspridning
genom webbinariet:  Indigenous People and Dementia
Assessment i april; det digitala Enare-seminariet
Indigenous peoples: Language, culture and life cycle. 
Disabilities, dementia and services i augusti; samt
webbinariet Ett bättre samhälle att åldras i – goda
exempel från Norden i november. Nordens
väl�ärdscenters hemsida �ör det Nordiska
demensnätverket är också ett verktyg �ör att sprida
kunskap om demens i Norden.

Ja

 

Verksamhetsområde 6: Integration - Clearingcentral for
integration i Norden

Mål:

Clearingsentralen skal støtte de nordiske lands arbeid med
integrering av �lyktninger og innvandrere ved å spre erfarings- og
forskningsbasert kunnskap med spesielt fokus på evidensbasert
kunnskap og metodikk til sentrale myndighetsaktører, kommuner,
sivilsamfunnet og andre aktører på integreringsområde i Norden.
Nordens Velferdssenter skal samarbeide med Nordregio om dette
oppdraget. Clearingsentralen skal ha et samarbeid med sekretariatet
i Nordisk Ministerråd om planlegging og gjennomføring av oppgavene
i bevilingsbrevet.

Bakgrund och �inansiering: MR-SAM-beslut. Handlingsplan �ör vision
2021–2024 mål 7, 9 och 12. Finansieras av MR-SAM.
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Resultatmål i beviljningsbrev
2021

Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

I 2021 skal Clearingsentralen
fortsatt ha fokus på
arbeidsinkludering av
�lyktninger og innvandrere. I
tillegg skal sentralen ha fokus
på segregerte/utsatte
boområder, nyankomne barn
og unge, inkludert enslige
mindreårige, og frivillighetens
og sivilsamfunnets rolle i
integreringen.

Rapporten Barnehage, en arena for barn og
foreldres integrering i Norden har publicerats. CAGE-
projektet om unga �lyktingar har sammanfattats
och översatts till alla nordiska språk. Ett  seminarium
om arbetsmarknaden och hur den påverkats under
pandemin �ör utrikes�ödda personer genom�ördes
inom ramen �ör konferensen Nordiskt väl�ärdsforum

Ja

Clearingsentralen skal ha
særlig fokus på
metodeutvikling, inkludert
oppsummering av
evidensbasert kunnskap og god
praksis og hva som er effektive
metoder i
integreringspolitikken.

Clearing centralen har summerat forskning och
metodutveckling och  tagit fram ny nordisk statistik
till rapporter som publicerats under året.  Nya
lärande exempel har publicerats på webben.

Ja

Man skal videreutvikle
formidlingsaktiviteten,
inkludert hjemmesiden,
spredning av aktuell kunnskap
gjennom sosial medier,
webinarer og andre kanaler for
formidling.

Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet uppgår till 1
688 vilket är en ökning med 62 procent. Antalet
besökare på hemsidan har ökat med 38 procent och
uppgick till 19 866. Antalet personer som �öljer
projektet via vår kontaktlista uppgår till 1 993. Under
året har tillgängligheten på webbplatsenökat. Under
året har fakta i ett nytt format, StoryMap,
presenterats samt   lättillgänglig infogra�ik över
migrationen i de nordiska länderna har tagits fram.

Ja

Clearingsentralen skal
arrangere en konferanse i løpet
av året med fokus på å
formidle erfarings- og
forskningsbasert kunnskap på
de prioriterte politikkområdene
i Samarbeidsprogrammet for
integrering av �lyktninger og
innvandrere. 

En hybrid-konferens genom�ördes i november med
fokus på inkludering på arbetsmarknaden i skuggan
av pandemin. Konferensen direktsändes digitalt och
hade även fysiska deltagare i Stockholm.

Ja

NVC koordinerer en nordisk
ekspertgruppe inden for
området tidlige indsatser,
inklusion og integration af
nyankomne børn, unge og
familier og en ekspertgruppe
på inkludering av �lyktninger og
innvandrer på
arbeidsmarkedet

Fyra expertgruppsmöten har arrangerats under året,
varav två var �lerdagsmöten i Köpenhamn med
studiebesök.

Ja
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Clearingcentralen ska
under 2021 inkludera
ett nytt temaområde
om covid-19 och vilka
konsekvenser det �ör
med sig �ör �lyktingar
och invandrare.
Projektet fokuserar
särskilt på �öljderna av
en �örändrad
arbetsmarknad.

Två rapporter har tagits fram i samarbete med Nordregio,
Integrating immigrants into the Nordic labour markets – The
impact of the Covid-19 pandemic och Who is left behind –
The impact of place on the possibility to follow Covid-19
restrictions. Båda rapporterna tar upp konsekvenser av
pandemin, som är årets temaområde. Ett nätverksmöte
med civilsamhället genom�ördes i september med fokus på
pandemin och dess konsekvenser �ör det integrationsarbete
de bedriver. Mötet resulterade i en rapport som publiceras
2022.

Ja

Nordisk statistik och
kartor kommer att
uppdateras löpande i
samarbete med
Nordregio.

Kartor och statistik uppdateras löpande på webben. Ja

 

Särskilda projekt och insatser

1. Kommunikation

Mål:

NVC:s kommunikation syftar till att sprida kunskap och bidra till att
verksamhetens resultat sprids till de�inierade målgrupper. För att
lyckas med uppdraget och få en effektiv spridning i �ör målgrupperna
relevanta kanaler utvecklar NVC den kommunikativa tillgängligheten
i både form och innehåll och i enlighet med den nordiska visionens
mål.

Resultatmål i beviljningsbrev
2021

Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

Nordens väl�ärdscenter ska
utveckla såväl den interna som
externa informationen så kan
den �örstås och nyttjas av alla
människor oavsett
funktions�örmåga.

Intranätet är omgjort och uppdaterat och fyller
syftet som en intern kommunikationsplattform där
samtliga dokument som behövs �ör arbetet �inns att
tillgå. På intranätet �inns också interna nyheter, där
till exempel nyheter från sekretariatet kan
kommuniceras.

Externa hemsidan har uppdaterats under året så att
den uppfyller 95 procent av de krav som ställs enligt
Tillgänglighets-direktivet.  

Ja

Kommunikationen skal
understøtte de resultatmål,
der sættes på
virksomhedsområderne og
sikrer, at de spredes på olika
språk til relevante aktører i
Norden.

NVC:s evenemang är ofta �lerspråkiga och på NVC:s
webbplats �inns �lera språkversioner. Förekommande
debattartiklar och vissa nyhetsbrev översätts till de
nordiska språken. Sökordsoptimering sker på
samtliga språk i syfte att uppnå bättre
målgruppsrelevans.  

Ja
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2. Nordisk väl�ärdsforskning

Mål:

NVC bidrar till att nordisk forskningsbaserad kunskap avseende
väl�ärdspolitik ökar.

Bakgrund och �inansiering: NVC inititerat 2015. Finansieras genom
basbeviljning samt �inansiering från Fafo. 

Resultatmål i
beviljningsbrev 2021

Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

Nordens väl�ärdscenter
fortsätter att i samarbete
med den norska
forskningsinstitutionen
Fafo ge ut den
vetenskapliga tidskriften
Nordisk väl�ärdsforskning
med två nummer 2021.

Nordiskt väl�ärdsforskningstidskriften kom ut med tre
nummer under 2021. I dessa tre nummer har totalt 15
vetenskapliga artiklar publicerats, totalt ca 200 sidor.
För att ytterligare öka tidskriftens vetenskapliga
kvalitet har det under året formerats en sk. editorial
board, bestående av 13 forskare, mestadels professorer
från universitet i Norden.

Ja

 

3. Internationellt arbete

Mål:

NVC ska sprida nordiska väl�ärdspolitiska lösningar och erfarenheter
till relevanta internationella aktörer och i Nordens närområde.
Institutionen deltar i relevanta internationella organisationers arbete
�ör att främja erfarenhetsutbyte.

Finansieras genom basbeviljning.
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Resultatmål i beviljningsbrev 2021 Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

NVC bidrar i samarbete med Nordiska
ministerrådets kontor i Estland, Lettland
och Litauen till nordiskt-baltiskt samarbete
samt utbyte av kunskap och erfarenheter
mellan aktörer på social- och
folkhälsoområdet.

NVC har deltagit i upp�öljningen av
nordiskt-baltiskt samarbete inom S-
sektorn i samarbete med �inska
ord�örandeskapet och Nordiska
ministerrådets baltiska kontor. NVC har
haft många baltiska deltagare i
webbinarier och projektledarna har
medverkat i aktiviteter i Baltikum.

Ja

I enlighet med Handlingsplanen �ör nordiskt
samarbete om funktionshinder bidrar NVC
till andra aktuella internationella
samarbeten, exempelvis genom att
tillsammans med ord�örandelandet, eller
annat nordiskt land, arrangera ett
sidoevenemang i samband med
statspartsmötet �ör FN:s konvention om
rättigheter �ör personer med
funktionsnedsättning.

Funktionshindersrådet gjennomførte en
workshop om EU`s webtilgjengelighets-
direktiv og pågående arbeid med
tilgjengelighetsdirektiv med blant andre
Inmaculada Placencia Porrero, fra EU-
kommissionen. NVC gjennomførte et
sideevenement  ved FN sitt
statspertsmøte om  CRPD. Finland,
Danmark og Nordisk ministerråd var
vertskap for møte.

Ja

NVC bidrar med nordiska perspektiv och
metoder samt bevakar internationella
initiativ genom Dea�blind Internationals
(DbI) styrelsearbete och medverkar på olika
konferenser i dess regi.

Ingen konferens pga coronapandemin,
men NVC har deltagit på fem digitala
styrelsemöten.

Ja

Inom alkohol och drogområdet deltar NVC i
�öljande expertgrupper i syfte att bland
annat främja gemensamt nordisk agerande
i internationella sammanhang: Expertgrupp
om alkohol-, tobaks- och narkotikafrågor
ASA EG inom Northern Dimension
Partnership in Public Health and Social
Well-being (NDPHS),  den nordiska
alkoholtjänstemannagruppen och Nordiskt
narkotikaforum.

NVC har i samarbejde med
Sundhedsstyrelsen i Danmark, a�holdt
det første møde i det uformelle nordiske
netværk om Health Literacy (HL). De
nordiske lande har endvidere bidraget
med at kvalitetssikre landespeci�ikke
sider i rapporten om HL, som
udkommer i 2022.

Ja

 

4. Nordisk väl�ärdsforum 2021

Mål:

NVC genom�ör den uppskjutna konferensen Nordiskt väl�ärdsforum
under 2021.

Finansiering: Basbeviljning.

Resultatmål i beviljningsbrev 2021 Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt
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NVC utarbetar i samarbete
med det �inska
ord�örandeskapet ett
övergripande �örslag och
inriktning på konferensen och
stämmer av innehållet med ÄK-
S.

Nordens väl�ärdscenter har tillsammans med det
�inländska ord�örandeskapet samt efter avstämning
med ÄK-S planerat och genom�ört Nordiskt
väl�ärdsforum 2021. Pga pandemin �ick konferensen
i ett sent länge planeras om till ett webbinarium.

Ja

 

5. Effektiv �örvaltning och sakmässigt utbyte mellan
institutionerna i Stockholm

Mål:

Att undersöka möjligheter �ör utökat administrativt samarbete
mellan de nordiska institutionerna i Stockholm.

Resultatmål i
beviljningsbrev 2021

Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

Sammen med Nordregio
evaluere samarbejdet og se
efter mulighederne til
yderligere fælles løsninger
vedrørende IT, økonomi og
HR, der kan opstå i
forbindelse med NVCs
�lytning til nye lokaler på
Skeppsholmen.

Nordens väl�ärdscenter och Nordregio har under året
tagit ytterligare steg �ör att öka det administrativa
samarbetet. Institutionerna kommer från 2022 att ha
en gemensam administrativ chef och en HR specialist.
Institutionerna har sedan tidigare en gemensam
anställd IT samordnare. Därutöver har institutionerna
under året tagit initiativ �ör att under 2022 �ärdigställa
en gemensam studio. 

Ja

 

6. Brugerinddragelse

Supplerande beviljningsbrev nr. 2 2020

Resultatmål i beviljningsbrev 2021 Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

NVC arbejder i overensstemmelse
med Supplerende bevillingsbrev nr. 2
2020 NVC, med opstart og
koordinering af nyt nordisk netværk
om brugerinddragelse.

Projektet påbörjades i slutet av 2021. Inbjudan
till referensgrupp och upphandling av
leverantör av kunskapssammanställning
påbörjades i början av 2022. Projektet kommer
att slut�öras i oktober 2022.

Försenat
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7. Ensamhet och isolation i ett Covid 19 perspektiv

Supplerande beviljningsbrev nr. 3 2021

Resultatmål i
supplerande
beviljningsbrev 2
2021

Aktiviteter och resultat 2021 Uppfyllt

Diskussion af hvilke
udsatte og sårbare
befolkningsgrupper
der er af særlig
interesse for
landene at
undersøge i forhold
til ensomhed og
isolation under
covid-19-
pandemien.

Under året har nordiskt kunskapsutbyte pågått med forskare
och experter och material har samlats in.

Ja

Kortlægning af
hvordan
ovenstående
udsatte og sårbare
befolkningsgrupper
påvirkes af
situationen under
covid-19. Det
foreslås, at
eksisterende
netværk inddrages
i projektet.

Erfarenheterna av isolering och ensamhet under pandemin har
diskuterats på olika nätverksmöten med bl.a.
funktionshindersrådet, nätverket �ör kommunikativa relationer
inom dövblindsamarbetet, demensnätverket och nordiska
expertgruppen om ensamhet och social isolering bland äldre. En
nordisk referensgrupp med forskare har tillsatts som stöd �ör
projektet. Ett publikt webbinarium om ensamhet under
pandemin hos äldre arrangerades 26 oktober. En
kunskapssammanställning som ges ut 2022 �örbereddes och
upphandlades.

Ja

Opsamling og
udveksling af best
practice for gode
løsninger på
forebyggelse af
isolation og
ensomhed blandt
udsatte og sårbare
grupper i. 

Insamlingen och utbytet av goda lösningar och policy har pågått
parallellt bland annat under alla möten, och kommer att
sammanställas i en publikation 2022.

Ja
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Bilaga 2: Evenemang 2021

Evenemang

Januari

1. Tactile Working Memory Scale; supervisor training
seminar series

2. Tactile Language Part 1: A circle model

Februari

3. How to implement welfare technology

4. Tactile Language Part 2: Partners’ contribution to
language development

5. Om negativ social kontroll och heders�örtryck ur ett
nordiskt perspektiv

Mars

6. Tactile Language Part 3: When Trine says GRANDMA…
What is on her mind?

7. Health and welfare technology for children, adolescents
and young adults with intellectual disabilities

8. Nordic Baltic workshop dementia

9. See, listen and include! Participation for children and
young people with disabilities in the Nordic region

10. Nordic co-operation, promoting equal rights to
participation for children and youth with disabilities

April

11. Humour and playfulness within social cognition

12. Tactile Language Part 4: Language must be sensorily
accessible

13. Indigenous people and dementia assessment

14. Interventioner �ör att motverka ensamhet och social
isolering bland de äldre vuxna i Norden

Maj

15. New results of Master and PhD-studies on dea�blindness
at the University of Groningen

16. Who is left behind in the Covid-19 pandemic

17. Tactile Language Part 5: Language development through
outdoor activities

18. Inclusive future of work

19. Förvärvad dövblindhet och familjeliv

Juni
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20. Climbing the wall: Assessment of cognition through video
analysis

21. Åldersvänliga städer i coronapandemin – utmaningar och
nya lösningar

22. Preschool in the Nordic countries – an arena for the
inclusion of parents and children with a refugee and
immigrant background

Augusti-september

23. Nordic seminar: Indigenous peoples: language, culture, and
life cycle

September

24. Tactile Language Part 6: From bodily experiences to
meaning construction

25. Civilsamhällets insatser i integrationen – i skuggan av
pandemin, expertmöte

26. Today’s knowledge for tomorrow’s actions

Oktober

27. Etiska problemställningar vid tidiga genetiska utredningar

28. Loneliness and social isolation among the older adults
during the coronavirus pandemic

29. Proactive health and welfare technology use in care
solutions and processes: end-users and informal
caregivers

November

30. Tactile Language Part 7: Illustrations of multi-party
communication

31. Äldre vuxna i ett åldersvänligt, hållbart och
hälsofrämjande samhälle – utmaningar och lösningar i
Norden

December

32. Nordic Welfare Forum 2021: The Nordic model and social
sustainability

33. Tactile Language Part 8: We hear with our brains

Fysiska evenemang

September

34. Seminarium om mobilitet och teckenspråk i Norden,
Köpenhamn

November

35. Tactile Working Memory Scale, Köpenhamn

36. Integration på den nordiska arbetsmarknaden – i skuggan
av pandemin, Stockholm.

December
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37. Konsekvenser av coronakrisen �ör barn och ungas rätt att
bli hörda i skolan och på fritiden i Norden, Stockholm,
expertmöte

 

Bilaga 3: Publikationer 2021

Vetenskapliga tidskrifter

Nordisk väl�ärdsforskning | Nordic Welfare Research utkom med tre
nummer under 2021.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, NAD, utkom med sex nummer
under 2021.

 

Nordens väl�ärdscenters rapporter

Februari

Se, lytte og inkludere – Deltakelse for barn og unge med
funksjonsnedsettelser i Norden

Mars

Ny teknik och digitala lösningar �ör ökad inkludering i arbetslivet:

Maj

Rådet �ör nordiskt samarbete om funktionshinder – Årsrapport 2020

How is left behind in the COVID-19 pandemic

Executive summary – Who is left behind? The impact of place on the
ability to follow Covid-19 restictions

Juni

Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden:
Børnehave – Päiväkoti – Leikskóli – Barnehage – Förskola

Nordic indicators for cooperation on disability – Monitoring the
implementation of UNCRPD and Agenda 2030

Juli

Den inkluderende arbeidsplassen – en verktøykasse

Augusti

Digitala och tekniska lösningar �ör ökad inkludering i arbetslivet – en
exempelsamling:

https://nordicwelfare.org/valfardspolitik/publikationer/tidskrift-om-valfardsforskning/
https://nordicwelfare.org/folkhalsa/publikationer/nad-vetenskaplig-tidskrift-om-alkohol-och-droger/
https://nordicwelfare.org/nb/publikationer/se-lytte-og-inkludere-deltakelse-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser-i-norden/
https://nordicwelfare.org/publikationer/ny-teknik-och-digitala-losningar-for-okad-inkludering-i-arbetslivet/
https://nordicwelfare.org/publikationer/radet-for-nordiskt-samarbete-om-funktionshinder-arsrapport-2020/
https://bit.ly/3E0c8ct
https://bit.ly/3GKir4w
https://nordicwelfare.org/nb/publikationer/barnehage-en-arena-for-barn-og-foreldres-integrering-i-norden-bornehave-paivakoti-leikskoli-barnehage-forskola/
https://nordicwelfare.org/publikationer/nordic-indicators-for-cooperation-on-disability-monitoring-the-implementation-of-uncrpd-and-agenda-2030/
https://nordicwelfare.org/publikationer/den-inkluderende-arbeidsplassen-en-verktoykasse/
https://nordicwelfare.org/publikationer/digitala-och-tekniska-losningar-for-okad-inkludering-i-arbetslivet-en-exempelsamling/
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Ett nordiskt samarbete �ör alla – Funktionshindersintegrering i
Nordiska ministerrådets verksamhet 2021

September

Framtidens arbetsliv – teknik och digitalisering �ör ökad inkludering

Young refugees in Nordic countries - health, education and
employment in an equity perspective, september

Oktober

Integrating immigrants into the Nordic labour markets - the impact
of the Covid-19 pandemic, oktober

November

Individanpassat stöd och service �ör personer med
funktionsnedsättning

 

Debattartiklar i dagspress

Dagens Medicin 21 april 2021: Brist på arbetskraft är ett hot mot den
nordiska väl�ärdsmodellen

 

Sociala medier

Twitter: 2 700 �öljare

Facebook: 3 300 �öljare

Linkedln: 800 �öljare

Youtube: 16 600 visningar

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Nordens väl�ärdscenter: 10 nummer, 5080
prenumeranter

Nyhetsbrev från folkhälsoområdet: 7 nummer, 1324 prenumeranter

Nyhetsbrev från dövblindområdet: 4 nummer, svensk version 664
prenumeranter, �insk version 85 prenumeranter, engelsk version 301
prenumeranter

Nyhetsbrev om aktivt åldrande: 4 nummer, 460 prenumeranter

Nyhetsbrev från integrationsområdet: 5 nummer, 1688

https://nordicwelfare.org/publikationer/ett-nordiskt-samarbete-for-alla-funktionshindersintegrering-i-nordiska-ministerradets-verksamhet-2021/
https://nordicwelfare.org/publikationer/framtidens-arbetsliv-teknik-och-digitalisering-for-okad-inkludering/
https://bit.ly/3IXKJuu
https://bit.ly/3tdTXNx
https://nordicwelfare.org/publikationer/individanpassat-stod-och-service-for-personer-med-funktionsnedsattning-modeller-i-norden/
https://nordicwelfare.org/nyheter/debatt-brist-pa-arbetskraft-ar-ett-hot-mot-den-nordiska-valfardsmodellen/
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prenumeranter
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