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Resumé av verksamheten 2018 

2018 har varit ett intensivt år för Nordens välfärdscenter (NVC). Genom publikationer, konferenser, 
nätverk och expertmöten har NVC bidragit till att kunskapen inom det nordiska välfärdsområdet 
stärkts. Centrala teman under året har varit hur man i Norden anpassar samhället till en åldrande 
befolkning, nyanlända invandrare och personer med funktionsnedsättning samt hur man skapar mer 
jämlikhet i hälsa. Generellt sett har det handlat om att hitta lösningar på de utmaningar som den 
nordiska välfärdsmodellen ställts inför. 

Arbetet inom området funktionshinderhar tagit ytterligare steg framåt genom att den andra 
handlingsplanen, Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinder 2018-22, antogs. 
Aktiviteterna inom områdena mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fri rörlighet har 
påbörjats. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, ministerrådets rådgivande organ för 
vilket NVC är sekretariat, fick ett förlängt mandat för samma period. Under året hölls ett 
funktionshinderpolitiskt möte på Grönland för att öka kunskapen om förhållandena för personer 
med funktionsnedsättning. Det blev ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan företrädare för 
organisationer, regeringar och förvaltningar. Vidare har NVC genomfört seminarier om 
studentmobilitet, arbetsmarknad och funktionshinder samt även om funktionshinder, HBTQ och 
sexuella rättigheter. Under året avslutades det fleråriga projektet Personer med funktionsnedsättning 
och med samisk bakgrund. Sammantaget har NVC medverkat till ny kunskap och därmed givit 
underlag till hur politik och tjänster kan utformas för att ge bättre förutsättningar för personer med 
funktionsnedsättning att delta i samhället. NVCs dövblindverksamhet har också bidragit till ökad 
kunskap. Genom ett flertal utbildningsinsatser, seminarier, kurser och nätverk samt genom 
lanseringen av boken Hvis du kan se det, kan du understøtte det: en bok om taktilt språk (2018) har 
kunskapsbasen stärkts. 

NVCs arbete inom folkhälsa har varit intensivt under 2018. NVC har koordinerat nordiska 
folkhälsoarenans möten och dessutom i egen regi bedrivet ett flertal projekt inom området. 
Projekten har handlat om jämlik hälsa, alkohol, tobak, cannabis och psykisk hälsa bland 
skolungdomar. Arbetet har resulterat i ny kunskap och tolv rapporter har producerats under året. Till 
exempel har nya indikatorer tagits fram och de används numera i samtliga nordiska länder för att 
följa utvecklingen av skolelevers psykiska hälsa. Här bör också nämnas att NVC arrangerade 
konferensen Health Equity in the Nordic Region vid vilken forskare och experter fick tillfälle att ta del 
av varandras kunskaper och olika perspektiv på jämlik hälsa. NVC arrangerade också de 
traditionsenliga forskardagarna samt ett par expertseminarier om till exempel övervikt bland barn 
och rökfria platser. Kunskapen om alkohol- och narkotika har utvecklats genom att NVC koordinerat 
ett forskarnätverk. NVC har även givit ut tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) och i 
de sex nummer som har publicerats under 2018 har två varit temanummer om blandmissbruk 
respektive folkhälsa. NVCs andra vetenskapliga tidskrift, Nordisk välfärdsforskning, har för tredje 
året i rad publicerat artiklar om välfärdspolitik. Det nummer som kommit ut under året fokuserade 
på brukarmedverkan och inflytande i välfärdstjänster.  

Insatserna för att stödja de nordiska ländernas arbete kring integration av flyktingar och invandrare 
har tagit ytterligare steg under året genom att Clearingcentralen har vidareutvecklats. 
Clearingcentralen är en plattform för kunskap och lärande. I samarbete med Nordregio har 
kunskapssammanställningar tagits fram om segregerade städer samt om insatser för att främja 
flyktingars integration i arbetslivet.  Rapporterna Ny i Norden – Vägen till arbete (2018) och State of 
the Nordics – Immigration and Integration edition (2018) har publicerats. Dessa summerar forskning 
och presenterar nordiska initiativ för att korta vägen till arbete respektive redovisar fakta och 
statistik om migration och integration av nyanlända i Norden. Rapporterna låg till grund för 
konferensen Ny i Norden som genomfördes under året. Dess syfte var att underlätta kunskapsutbyte 
och nätvärkande mellan aktörer på området. Ett nytt sätt att sprida kunskap utgörs av de 
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webbinarier som i samarbete med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL ) har startat under året. 
De har bidragit till att NVC utökat sin meny av arbetssätt för att sprida kunskaper om integration. 
Initiativet har varit lyckosamt och det bidrar till att kunskapen om nordisk integration kan spridas till 
grupper som vanligtvis inte deltar på de etablerade arenorna för kunskapsförmedling. Som exempel 
kan nämnas att webbinarier når de som är verksamma i glesbygdsområden.  

NVC har uppmärksammat att ett antal nordiska kommuner har anslutit sig till WHOs nätverk Age-
friendly cities and communities. Nätverkets syfte är att främja erfarenhetsutbyte och lärande mellan 
städer och samhällen i hela världen. Fokus är ett aktivt och hälsosamt åldrande. I NVCs publikation 
En bättre plats att åldras på – arbete för åldersvänliga städer i Norden (2018) beskrivs dessa nordiska 
kommuners arbete. Skriften har fått stor spridning både i och utanför Norden. Vid NVCs konferens 
Skapa åldersvänliga städer i Norden samlades experter, politiker, forskare och representanter för 
pensionärsorganisationer för att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Syftet med konferensen 
var att bana väg för ett starkt nordiskt nätverk som kan arbeta med dessa frågor under kommande 
år.  

En annan central verksamhet är det erfarenhetsutbyte inom demensområdet som förekommer 
mellan myndigheter, departement och experter. På uppdrag av Nordiska ministerrådet koordinerar 
NVC Nordiskt demensnätverk som arbetar för att bidra till bättre kvalitet, säkerhet, innovation och 
forskning. Under 2018 har NVC arrangerat seminariet Urfolk och demens: Jämlika förutsättningar och 
villkor? Seminariet satte fokus på ett hittills okänt område, nämligen situationen för samer och 
inuiter med demens och deras anhöriga i Sverige, Norge, Finland och Grönland. 

Inom området välfärdsteknologi har under året en rapport publicerats med rekommendationer från 
NVCs tankesmedja How can welfare technology work better across sectors in the nordic welfare 
model? Vidare har en Nordic Masterclass genomförts, dvs. ett heldagsseminarium på Aarhus 
University som även websändes med över 700 deltagare på distans. Projektet Vård och omsorg på 
distans (VOPD) påbörjades på initiativ av det svenska ordförandeskapet där NVC driver arbetet i 
samarbete med Glesbygdsmedicinskt centrum och Nordregio.  

På uppdrag av Nordiska ministerrådet arrangerade NVC i samarbete med Socialdepartementet i 
Sverige konferensen Nordiskt välfärdsforum. Den samlade ett stort antal centrala aktörer från hela 
Norden. Deltagarna fick möjligheter att diskutera och ta del av ny kunskap och pågående initiativ för 
att möta de utmaningar som den nordiska välfärdsmodellen står inför.  

Bemanningen på NVCs kontor i Stockholm och Helsingfors har under året varit något större än 
tidigare då NVC haft flera externa projekt. Här kan också nämnas att tjänsten som NVCs direktör 
fick en ny innehavare i början på hösten. Som framgår av de detaljerade årsräkenskaperna är NVCs 
ekonomi god.  

Under 2018 har NVC tagit del av Nordiska ministerrådets genomlysning på det sociala området. 
Utredningen Viden som virker i praksis – Styrket nordisk samarbejde på socialområdet har bidragit till 
att NVC påbörjat ett internt förändringsarbete med fokus på nuvarande arbetssätt, organisation och 
kommande utmaningar. Ett utvecklingsarbete har inletts med sikte på en mer kunskapsbaserad och 
efterfrågestyrd institution.  
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Alla NVCs möten, konferenser, nätverk, projekt och publikationer har som övergripande syfte att 
stärka kunskapen om välfärd och den nordiska välfärdsmodellen. Verksamheten ska bidra till 
politiska och praktiska förändringar och utgöra underlag till politiker, beslutsfattare och 
medborgare. I en tid av utmaningar och osäkerhet är det viktigt att öka den nordiska nyttan genom 
att lära och inspireras av de nordiska ländernas framgångar och innovationer. Intresset för NVCs 
arbete är stort och har mött uppskattning i vida kretsar. Det är vår starka förhoppning att NVC också 
framöver ska ha en betydelsefull roll i utvecklingen av välfärden i Norden.  

Stockholm den 15 februari 2019 

 

Eva Franzén 

Direktör  
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Personal-, organisations- och arbetsmiljöutveckling 

Nordens välfärdcenter (NVC) återfinns i Sverige och Finland. NVC leds av en gemensam direktör. 
För driften av NVC Finland ansvarar en verksamhetsledare.  

Nordens välfärdscenter har en gemensam styrelse som bidrar med fackmässig och strategisk input 
samt bidrar med nationell förankring i länderna. 

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i projektform. För varje projekt finns en utsedd ansvarig 
projektledare. NVC har regler och riktlinjer för hur projektarbetet ska gå till och hur 
ansvarsfördelningen ser ut. 

Direktören har stöd av en ledningsgrupp i ledningsarbetet. Ledningsgruppen bestod 2018 av, 
förutom direktören, verksamhetschefen för Finland, administrationschefen, kommunikationschefen 
och fram till och med oktober av chefen för funktionshinderområdet. NVC fick en ny direktör under 
året och den nya startade sitt uppdrag 1 augusti.  

Den sista december 2018 hade NVC totalt 30 anställda ,20 anställda i Sverige och 10 i Finland, varav 
26 personer hade nordiskt kontrakt, 1 fast tillsvidareanställning, 1 projektanställningar och 2 
vikariat. Det är två personer färre anställda jämfört med föregående årsskifte.  

Personalens utbildningsbakgrund, erfarenheter och kompetenser varierar men huvuddelen av den 
fackliga personalen har en akademisk bakgrund inom samhällsvetenskap. 

NVC eftersträvar att ha anställda från alla de nordiska länderna. Den sista december 2018 hade NVC 
anställda från Sverige, Finland, Danmark och Norge. Dessutom hade NVC en praktikant från Island 
under hösten.  

NVC strävar också efter en jämn könsfördelning.  Trots det fortsätter könsfördelningen att vara 
ojämn i såväl Sverige som Finland. Vid årsskiftet bestod personalen av 80 procent kvinnor. 

Medelåldern hos de anställda är ca 46 år.  Detta är naturligt att medelåldern är relativ hög mot 
bakgrund av att stor ämnesexperts och därmed lång arbetslivserfarenhet ofta krävs av 
medarbetarna. 

Nio anställningar har avslutats och sex har påbörjats under 2018. 

Andelen sjukfrånvaro av möjlig arbetstid 2018 uppgår till 4,7 procent, vilket är ungefär en halv 
procentenhet högre än under 2017. Sjukfrånvaron är på samma nivå i Sverige och i Finland och det 
förekommer inga skillnader mellan män och kvinnor. En analys över sjukfrånvaron krävs framledes 
där orsaker undersöks och där eventuella åtgärder för att motverka sjukfrånvaro kan vidtas.  

En viktig del i NVCs personalpolicy är att personalen ska känna delaktighet med NVCs verksamhet. 
Var tredje vecka har NVC Sverige kontorsmöte (där kontoret i Finland deltar på video). NVC Finland 
har kontorsmöte varje vecka. Ledningen och personalens fackklubb i Sverige har samverkansmöte 
tio gånger per år. Hela personalen har en verksamhetsplaneringsdag i juni och ett 
personalseminarium på hösten. Två till tre gånger per år genomförs projektgenomgångar med varje 
projektledare. Projektledarna har månatliga projektledarmöten. Dessutom har funktionshinder-, 
kommunikations- och administrationsgruppen planering och uppföljningsmöten.  

På NVC genomförs årliga utvecklingssamtal på våren och lönesättande samtal på hösten enligt 
mallar som tagits fram i samarbete mellan arbetsgivaren och den lokala fack-klubben.  
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På NVC finns en personalhandbok, som beskriver personalens rättigheter och skyldigheter och vilka 
rutiner och policys som gäller. Det finns också en samlad beskrivning av hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska gå till samt en beredskapsplan i händelse av hot och kriser. Dokumenten gås 
igenom minst en gång per år och uppdateras vid behov.  
 
Av beskrivning av det systematiska arbetsmiljöarbetet framgår vilka lagar, avtal och 
överenskommelser som styr arbetsmiljöarbetet på NVC. För att säkerställa att de överenskomna 
aktiviteterna som ingår i arbetsmiljöarbete blir av finns ett schema som visar när aktiviteten senast 
genomfördes, hur ofta de ska genomföras samt när det är dags för nästa gång.  
 

Under året har vi tagit fram en medarbetarplattform som beskriver vilka värdegrunder som gäller för 
medarbetare på NVC. Den praktiska användningen av plattformen ska utvecklas under 2019. 
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Årets aktiviteter och resultat 

Nedan beskrivs NVCs verksamhet under 2018 med utgångspunkt från målbeskrivningen i 
beviljningsbrevet, inklusive två supplerande beviljningsbrev, för 2018.  

Aktiviteter och resultat jämförs med beviljningsbrevets målformuleringar. Resultatredovisningen 
följer samma disposition som beviljningsbrevet. Därefter lämnas en kort redovisning av projekt som 
finansierats med externa medel och inte ingår i beviljningsbrevet.  

Verksamhetsområde 1: Folkhälsa 

Delmål 1. NVC fungerar som sekretariat för Nordisk folkhälsoarena under åren 2016-2018 samt 
kartlägger och bistår nordiska projekt och aktiviteter med målet att minska ojämlikhet i hälsa och 
förebygga ohälsa.   
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
NVC utför uppgiften som sekretariat 
utifrån det mandat som är beslutat av 
ÄK-S, enligt följande: 
 

1. NVC har i uppgift att förbereda 
den Nordiska folkhälsoarenans 
möten och dagordningar i dialog 
med ordförandeskapet samt att 
skriva mötesprotokoll och 
kommunicera dessa. Som 
sekretariat ska NVC även 
förbereda och koordinera 
projektförslag som behandlas av 
arenan. NVC ansvarar för 
projektadministration för de 
projekt som Nordiska 
ministerrådet beslutar att ge 
NVC i uppdrag att utföra. NVC 
ansvarar för att i samarbete med 
folkhälsoarenans 
ordförandeskap förbereda och 
följa upp arenans arbete. NVC 
rapporterar om verksamheten i 
Nordisk folkhälsoarena till 
Ämbetsmannakommittén för 
social- och hälsopolitik (ÄK-S) 
och Ministerrådet för social- och 
hälsopolitik (MR-S). 

 
 

2. NVC kommer under 2018 att 
koordinera arbetet med 
folkhälsoarenans projekt ”Jämlik 
hälsa – Förutsättningar på 
nationell nivå”. Projektet består 

 
 
 
 
1.NVC har tillsammans med ordförandeskapets 
representant arrangerat två möten för 
folkhälsoarenan under 2018. Mötena har bland 
annat behandlat folkhälsoarenans projekt, 
jämlik hälsa, unga mäns hälsa, NRMS:s 
utvärdering av folkhälsoarenan, behov av 
nordiskt samarbete inom folkhälsa samt 
förnyat mandat för folkhälsoarenan. 
NVC har projektlett och koordinerat projekten 
om jämlik hälsa samt utfört projekt om alkohol, 
cannabis, psykisk hälsa bland skolungdomar 
och tobak. 
NVC har lämnat underlag till, och deltagit i 
diskussioner om folkhälsoarenans framtida 
mandat. 
Rapportering av folkhälsoarenans arbete 
överlämnas till ÄK-S i slutet av januari 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.NVC har projektlett och koordinerat projektet 
Jämlik hälsa - förutsättningar på nationell nivå. 
Under 2018 har NVC bland annat arrangerat ett 
projektledarmöte i samband med projektens 
halvtidsrapportering samt en konferens om 

 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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av fyra delprojekt med utförare 
från olika nordiska länder. 

 
 

 
3. NVC kommer att genomföra ett 

expertseminarium om 
barnfetma. Seminariet ska bland 
annat behandla det 
framgångsrika arbete som har 
gjorts i Seinäjoki i Finland för att 
minska andelen överviktiga barn. 

 
NVC kommer att genomföra ett 
seminarium för att sammanfatta 
och sprida kunskap från 
folkhälsoarenans arbete 
 

 
 

 
Mätning: Enkät där minst 80% av 
deltagarna uppger att de haft 
nytta av innehållet i sitt arbete. 
 

 
 
 
NVC har av ÄK-S fått i uppdrag att utföra 
följande folkhälsoprojekt:  
 

4. NVC slutför ett projekt på 
tobaksområdet där rapporten 
om god praxis vad gäller 
rökavvänjning ska spridas och ett 
expertseminarium om rökfria 
platser anordnas. I projektet 
genomförs även en analys vad 
gäller smaktillsatsers betydelse 
för bruk av snus och e-cigaretter 
hos unga och nya användare. 

 
 

5. NVC skall kartlägga forskning om 
ungas och äldre personers 
dryckesvanor i de nordiska 
länderna. Arbetet skall resultera i 
en rapport. 

 
 

 

jämlik hälsa, där projekten presenterade sina 
preliminära resultat.  
 
 
 
3.NVC arrangerade den 2 – 3 oktober ett 
expertseminarium om hälsosamma livsvillkor 
för barn i Reykjavik. Seminariet arrangerades i 
samarbete med det nordiska expertnätverket 
för hälsosam vikt bland barn - PromoKids. 
Arbetet i Seinäjoki presenterades under ett 
seminarium. 
 
NVC arrangerade konferensen Health Equity in 
the Nordic region i Stockholm den 22 – 23 
november. Forskare och experter från de 
nordiska länderna föreläste och gav olika 
perspektiv på jämlik hälsa. Folkhälsoarenans 
projekt om jämlik hälsa presenterade sina 
preliminära resultat på parallella seminarier. 
 
 Mätning: I utvärderingen uppgav 100 % av de 
deltagare som svarade på enkäten (58 av totalt 
ca 130 besökare) att de upplevde konferensens 
innehåll som nyttigt/delvis nyttigt för deras 
arbete. 
 
 
 
 
 
4.Rapporten  om rygeafvænning i de nordiske 
lande, blev udgivet i marts og derefter spredt i 
netværk, på sociale medier mv. Et 
ekspertseminar om ”røgfrie pladser” blev 
afholdt i september i forlængelse af nordisk 
tobaksnetværksgruppes møde i Island. En 
rapport  med udgangspunkt i den relevante 
forskning som findes om smagstilsætningers 
betydning for brug af snus og e-cigaretter, med 
særlig fokus på unge og Norden udgives og 
spredes i januar 2019.  
 
5. Ett temahäfte har publicerats om alkohol och 
äldre samt en forskningsöversikt på engelska 
om ändrade dryckesvanor bland unga. Ett 
slutseminarium hölls i augusti 2018 i Oslo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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6. NVC skall kartlägga nordiska 
cannabiskonsumtionstrender, 
praxis gällande rättsliga 
konsekvenser för innehav och 
bruk av cannabis och vård av 
cannabismissbruk i Norden. 
Projektets resultat ges ut i en 
rapport. 

 
7. NVC genomför ett projekt om 

Skolelevers positiva psykiska 
hälsa i Norden. NVC samarbetar 
med ett nordiskt forskarnätverk 
som arbetar med den 
internationella WHO- studien: 
”Health Behaviour of School–
aged Children (HBSC). NVC ska 
publicera en rapport med goda 
exempel i Norden – där man har 
lyckats skapa skolmiljöer som är 
hälsofrämjande. 

 
8. Inom projektet ”Jämlik hälsa - 

Förutsättningar på nationell 
nivå” är NVC förvaltningsorgan 
för två delprojekt och har 
kontrakterat externa forskare för 
att utföra dessa delprojekt. NVC 
ansvarar för att administrera 
delprojekten härunder att de 
genomförs enligt beslut i ÄK-S 
och att deras resultat förmedlas 
vidare: 
• Ett delprojekt behandlar hur 

de nordiska länderna arbetar 
på nationell, policyskapande 
nivå för att öka jämlikheten i 
hälsa. Delprojektets resultat 
ska ges ut i en rapport. 

• Ett andra delprojekt 
behandlar 
framgångsfaktorer för 
tvärfunktionell samverkan på 
departementsnivå. 
Delprojektets resultat ska 
ges ut i en rapport. 

 

6. Två rapporter om cannabis har producerats 
under året men utkommer i början av 2019, en 
om konsumtionstrender och vård och en om 
rättsliga påföljder för cannabisbruk. På våren 
2018 arrangerades ett nordiskt expertmöte och 
ett öppet seminarium om cannabis i 
Helsingfors. 
 
 
7. Projektet har resulterat i nya indikatorer för 
skolelevers positiva psykiska hälsa som 
utvecklats och testats under året. De nya 
indikatorerna i 2018 års enkät har använts i alla 
fem nordiska länder. Resultaten presenteras i 
tidskriften Nordisk Välfärdsforskning i början 
på 2019.En forskningsansökan har förberetts i 
syfte att i en framtida studie undersöka och 
förstå utvecklingen av psykisk hälsa bland 
skolungdomar. Ett temahäfte om skolan som 
arena för stöd till psykisk hälsa har producerats 
under året men utkommer i början av 2019. 
 
8.NVC har koordinerat och administrerat de två 
delprojektet som NVC är förvaltningsorgan för 
inom projektet Jämlik hälsa – förutsättningar 
på nationell nivå. Projektresultaten har 
utmynnat i två rapporter. 
NVC har även tagit fram kortare, 
populärvetenskapliga sammanfattningar om 
projektens slutsatser och kommer under 2019 
arbeta med att sprida projektresultaten.  
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 

Nordisk nytta  

B = Verksamhet som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet 
C = Verksamhet som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft 
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Delmål 2. NVC bidrar till att stärka ländernas arbete med att förebygga alkohol- och narkotikaproblem 
genom att koordinera forskningsprojekt som kartlägger skadeverkningar, riskgrupper och politiska 
insatser, samt gör nordiska jämförelser om alkohol- och narkotikapolitiska frågor.  
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
 

1. NVC koordinerar projektet ”Från 
vaggan till graven: sambandet 
mellan alkoholskador och social 
ojämlikhet under livsloppet”. Två 
möten för de deltagande 
forskarna genomförs med syftet 
att arbeta vidare på de 
forskningsprojekt som startats 
under år 2017. 
 
 

2. NVC ordnar nordiska alkohol- 
och drogforskardagarna 
(NADRA) i augusti i Oslo.  

  
 
 
 

Mätning: Enkät där minst 80% av 
deltagarna uppger att de haft 
nytta av innehållet i sitt arbete. 
 

 
3. NVC skall producera en 

populärvetenskaplig skrift om 
alkoholpolitik i Norden 

 

 
1.NVC har arrangerat två arbetsmöten för 
forskarnätverket där de gemensamma och 
forskningsprojekten har slutförts under året. 
Resultaten publiceras i vetenskapliga 
tidskrifter. Detta sker under 2019 pga den långa 
tid som krävs för vetenskaplig publicering. 
 
 
 
 
 
2. NVC ordnade de traditionsenliga 
forskardagarna i Oslo där ett sjuttiotal forskare 
från alla nordiska länder deltog. Teman var 
bland annat alkoholpolitik och forskningens 
roll, etnografi som metod samt nya metoder 
för enkätundersökningar.  
 
Mätning: Utvärderingen visar att 81% av svarar 
(35 av 43 som svarat) att de har haft nytta eller 
stor nytta av konferensen för sin egen 
forskning. 
 
3.På grund av de många extern finansierade 
projekten som skulle slutföras under 2018 fanns 
det inte personella resurser att jobba på en 
skrift om alkoholpolitik i Norden under året. 

 
 
 
JA  
 
 
 
 
 
 
 
 
JA  
 
 
 
 
 
 
JA  
 
 
 
 
NEJ  
 

 

Nordisk nytta  

A =Verksamhet som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås genom 
gemensamma nordiska lösningar 
B = Verksamhet som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet 
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Delmål 3. NVC främjar innovation och forskning i de nordiska ländernas forskningsmiljöer om alkohol, 
narkotika och tobak genom att förstärka forskningsstrukturer och förmedla relevant forskning genom 
tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD), den populärvetenskapliga webbplatsen PopNAD 
samt projekt och seminarier. NAD ska fortsätta vara en gratis open access-tidskrift. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
 

1. Tidskriften Nordic Studies on 
Alcohol and Drugs utkommer 
med sex nummer. Tidskriften 
anordnar en workshop om 
redaktionellt arbete för yngre 
forskare. 

 
2. PopNAD, den 

populärvetenskapliga 
webbportalen för nordisk 
beroendeforskning fortsätter 
publicera artiklar på de 
skandinaviska språken och 
finska. Varje vecka publiceras 
minst en artikel. PopNAD ska 
starta ett strategiskt samarbete 
med relevanta nationella 
webbplatser i Norden. PopNAD 
arrangerar minst ett PopNAD-
café samt fortsätter att publicera 
nordisk alkoholstatistik. Fortsatt 
fokus ska ligga på ökad synlighet 
i sociala medier. 

 
Mätning: Andelen artiklar som 
berör tobak och gambling ska 
öka med 20 procent 

 

 
1.Tidskriften har utgivit sex nummer under 
året, varav två temanummer, ett om polydrug 
use och ett om folkhälsa. Tidskriften har ordnat 
två workshops om redaktionellt arbete för 
yngre forskare.  
 
 
2. PopNAD har publicerat ca. 55 artiklar under 
2018 och arrangerade ett ”PopNAD café” om 
cannabis i Helsingfors i april. Alkoholstatistiken 
har uppdaterats med nya siffror. Antal följare i 
sociala medier har ökat under året och uppgår 
nu till dryga 500 följare i både facebook och 
twitter. Det har inte funnits möjlighet att 
slutföra planerna om strategiskt samarbete 
med nationella webbplatser då redaktören gått 
på föräldraledigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Mätning: Andelen artiklar om tobak och 
gambling ökade inte med 20 procent dock 
kommer ett temanummer om gambling ges ut i 
februari 2019.   

 
 

JA 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEJ 
 
 
 
 

Nordisk nytta  

C = Verksamhet som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft 
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Supplerande beviljningsbrev 1. Hälsosam livsstil för barn 
 
NVC är förvaltningsorgan för projektet Hälsosam livsstil för barn i samarbete med nätverket PromoKids 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
Arrangerar ett expertseminarium på 
Island i september 2018 

Expertseminarium arrangerades på Island den 2-3 
oktober 2018. Seminariet arrangerades tillsammans 
med PromoKids, ett nordiskt nätverk för experter 
inom barns livsvillkor och hälsa. På seminariet deltog 
experter från hela Norden. Även europeiska experter 
och experter från WHO deltog som föreläsare under 
seminariet.  
 

 
JA 

 

Nordisk nytta 
A= de nordiska länderna delar i hög utsträckning samma utmaningar kopplat till barns hälsa och 
gemensam kunskapsutveckling är därmed av stort värde. 
 B= de nordiska länderna delar även samma höga ambitioner är det gäller barns hälsa och livsvillkor 
och området manifesterar genom detta nordisk samhörighet. 
 C= Erfarenhetsutbytet ökar den nordiska kompetensen. Arbetet med barns hälsa stärker också den 
nordiska konkurrenskraften, vilket bland annat bekräftades av WHO:s stora intresse av att deltaga 
på seminariet. Arbete som görs i Norden inom detta området får internationell uppmärksamhet. 

 
 

 
Supplerande beviljningsbrev 2. Kommunikationsinsatser jämlik folkhälsa 
 
Göra kunskap från folkhälsoarenans satsning på folkhälsa och jämlik hälsa mer tillgänglig för fler 
människor i Norden.  
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål 
1. Producera korta 

populärvetenskapliga 
sammanfattningar på svenska, 
finska och isländska 
 

 
 
 
 
 

2. Filma keynote- presentationer 
 
 
 
 

1. Populärvetenskapliga versioner av tre rapporter 
inom folkhälsoarenans projekt för jämlik hälsa har 
producerats. Populärvetenskapliga versioner har 
tagits fram av följande rapporter: Education Policy 
for Health Equality: Lessons for the Nordic Region, 
Cross-sectoral cooperation at the ministerial level - 
with focus on health inequalities, Policies to 
address the social determinants of health in the 
Nordic countries. 
 
2. Samtliga keynote-presentationer under 
konferensen Health Equity in the Nordic region 
filmades och finns tillgängliga på NVC:s Youtube 
kanal. 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 

JA 
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3. Producera film från konferensen 
om jämlik hälsa 

 
4. Erbjuda tolkning till engelska.  

3. Konferensen filmades. 
 
 
4. I samråd med föreläsarna fattades beslutet att 
hålla samtliga presentationer på engelska då 
föreläsarna i hög utsträckning har engelska som 
arbetsspråk. Tolkning ansågs därför inte behövas. 
Målet om att alla ska kunna ta del av konferensen 
på lika villkor, oavsett språk, uppfylldes.  Istället 
lades medlen till att filma samtliga föreläsningar, 
interaktivitet med publiken i form av röstning med 
mentometer samt en professionell moderator. 

 
 

Delvis 

 

 

Verksamhetsområde 2: Integration 

Delmål 1. Clearing centralen stödjer de nordiska ländernas arbete kring integration av flyktingar och 
invandrare genom att sprida lärande exempel, samla relevant forskning och genom att underlätta 
erfarenhetsutbyte inom integrationsområdet mellan departement, myndigheter, kommuner och civil 
samhället i Norden. 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
 

1. Verksamheten inriktad på tre 
temaområden: Etablering på 
arbetsmarknaden med särskilt 
fokus på kvinnors etablering, 
segregation samt tidiga insatser 
till nyanlända barn och familjer.  

 
 

 
 

2. Clearing centralen skal have 
særligt fokus på opsummering af 
viden om god praksis og 
virksomme metoder i landenes 
integrationsindsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Tre nya temaområden har lanserats under 
2018 på Clearing centralen; kvinnors etablering 
på arbetsmarknaden, tidiga insatser till familjer 
och barn samt segregerade områden. 
Temaområdet om segregerade städer i Norden 
resulterade i en kunskapssammanställning som 
togs fram av Nordregio samt ett arbete pågår 
med att ta fram nordiska exempel på initiativ 
som motverkar segregation i bostadsområden. 
 
2. Nordregio har under året tagit fram en 
kunskapsöversikt på uppdrag av Clearing 
centralen; ”Policies and measures for speeding 
up labour market integration of refugees in the 
Nordic region”.  
Rapporten ”Ny i Norden – vägen till arbete” 
summerar forskning och presenterar olika 
nordiska initiativ för att korta vägen till arbete.  
Publikationen ”State of the Nordic region- 
immigration and integration edition” 
sammanställer fakta och forskning om Norden. 
Expertgrupperna har löpande tagit fram lärande 
exempel om verksamma metoder som 
publicerats på www.integrationnorden.org  
 

 
JA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.integrationnorden.org/
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3. Koordinera och genomföra 
nordiska expertgruppsmöten. 
 
 

4. Vidareutveckling av hemsidan 
samt sociala medier med syftet 
att öka kännedomen om 
projektet 
 
 Mätning: Antalet besökare på 
hemsidan och antalet följare på 
Twitter ska öka med 10 % under 
2018. 
 
 

 
 
 
 

5. Vidareutveckla samarbetet med 
övriga institutioner i NMR som är 
involverade i 
samarbetsprogrammet.   

 
 

 
 

6. Clearing centralen och Nordiska 
ministerrådets sekretariat ska 
samarbeta om att arrangera en 
nordisk integrationskonferens 
hösten 2018. Konferensen ska 
förmedla kunskap från 
Samarbetsprogrammet för 
integration av flyktingar och 
invandrare. 
 

7. Genomföra minimum två 
konferenser utöver konferensen 
ovan 

a. En konferens ska ha 
fokus på segregation/ 
parallellsamhällen/utsatt
a områden. 

b. En konferens/ett 
seminarium ska som 
tema ha 
arbetsinkludering bland 
annat med fokus på god 
metodik och god 
praxis/goda exempel. 
 

3.Fyra expertgruppsmöten har genomförts under 
2018 varav två med studiebesök i olika nordiska 
länder. 
 
4.Webbsidan har under året förbättrats för att 
göra den mer användarvänlig. En engelsk sida 
har utvecklats.   
 
 
Mätning: En ny versionen av integrationswebben 
kom igång under sommaren 2018. Först kring 
vecka 35 var funktionaliteten på den nya webben 
i någorlunda jämförbart skick med den gamla 
versionen. Antal besökare på vecka 35–52 uppgår 
till 3661 vilket motsvarar en 20 procentig ökning 
jämfört med samma period 2017. Twitterkontot 
startade i mars 2017 och har 2019-01-11 492 
följare. 
 
5.NVC har ett löpande samarbete med Nordregio 
som sammanställer kunskap, tar fram statistik 
och kartor. Vi har också ett samarbete med 
NMRs informationskontor och med NMRs kontor 
i Baltikum. Dessutom har det genomförts två  
webbinarier med NVL-nätverket med start i 
december. 
 
6.En nordisk integrationskonferens genomfördes 
i Köpenhamn i samarbete med ministerrådets 
sekretariat den 20 november.  
 
 
 
 
 
 
 
7. 

a) Konferensen om segregation kommer 
att genomföras 3 april 2019 i samråd 
med sekretariatet då rapporten är 
lanserad. 

b) En konferens om inkludering på 
arbetsmarknaden genomfördes i Malmö 
den 17 oktober. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senarelagd 
 
 

      JA 
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Mätning: Enkät där minst 
80% av deltagarna uppger 
att de haft nytta av 
innehållet i sitt arbete. 

 

Mätning: 94% av de svarande uppger att de haft 
nytta av innehållet i sitt arbete 
 
 
 

JA 

 
 
Nordisk nytta  

B = Verksamhet som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet. 
C = Verksamhet som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft. 
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Delmål 2. NVC bidrar till de nordiska ländernas arbete med att förhindra marginalisering av utsatta pojkar 
och flickor och familjer genom att samla och sprida kunskap. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
 

1 Koordinera och etablera en 
nordisk expertgrupp, som har 1-2 
möten under året, inom området 
tidiga insatser, inkludering och 
integration av nyanlända barn, 
unga och familjer. 
 
 
 
 

2 Producera en rapport med 
forskningsresultat och lärande 
exempel om tidiga insatser för 
barn, ungdomar och familjer 
med koppling till inkludering och 
integration. 

 
 
 

3 Nordisk turné tillsammans med 
en forskare och en eller två 
praktiker. 
 

 
 

Mätning: Enkät där minst 80% av 
deltagarna uppger att de haft nytta av 
innehållet i sitt arbete. 

 

 
1. Två expertgruppsmöten har hållits: 15 mars i 
Stockholm och 12-13 november i Köpenhamn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Insamling av data och metoder/arbetssätt har 
gjorts under 2018 men rapport har inte producerats.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Arrangerat/planerat ett turnéstopp i samverkan 
med Clearingcentralen.   
  
Har inte deltagit eller arrangerat något turnéstopp i 
Norge eller Danmark under 2018. 
 
Mätning 86% svarade ”bra” eller ”mycket bra” på 
enkätfråga om vad de tyckte om innehållet på 
seminariet på Socialchefsdagarna-Sverige. 

 
 
JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delvis 
 
 
 
 
 
Delvis 
 

Nordisk nytta  

B = Verksamhet som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet. 
C = Verksamhet som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft. 
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Verksamhetsområde 3: Funktionshinder 

Delmål 1. NVC bidrar till ländernas implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning samt till ett mer hållbart universellt utformat samhälle.   
Resultatmål i beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål 
 
1.Utifrån nyckelaktörers behov skapa 
plattformar för erfarenhetsutbyte och 
utveckling av effektiva instrument för 
implementering av FN-konventionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. NVC undersöker möjligheterna att med 
hjälp av statistik jämföra ländernas 
arbete inom funktionshinderområdet. 
Arbetet resulterar i en förstudierapport. 
 
3.Tillsammans med Rådet för nordiskt 
samarbete om funktionshinder bidra till 
utformningen av Nordiska ministerrådets 
nya handlingsplan för 
funktionshinderssamarbetet. 
 

 
1. Samtliga aktiviteter under delmål 1 bidrar till 
genomförandet av Nordiska ministerrådets 
handlingsplan för funktionshinderområdet. 
 
1.1 Ett seminarium med rubriken ”Stöd och 
service utifrån behov och rättigheter – oavsett 
var man bor ” genomfördes i Sisimiut, 
Grönland i augusti med bl.a. medverkan av 
Grönlands socialminister. Delar av seminariet 
websändes. Tema glesbygd och urfolk 
belystes. Seminariet fick uppmärksamhet i 
nationell press.  
 
1.2. NVC har följt upp konferensen ”Bryt tabut” 
på Färöarna hösten 2017 med ett nordiskt 
samtal på Europride House i Stockholm. Detta 
resulterade bland annat i att sju 
sexualrådgivare på Färöarna har utbildats vilka 
ska stödja personer med allvarliga 
funktionsnedsättningar i deras sexualitet. 
Tidigare fanns inte den här funktionen på 
Färöarna. 
 
1.3. Ett expertseminarium om arbetsmarknad 
och funktionshinder har genomförts med fokus 
på näringsliv och arbetsgivare.  
 
2. Eftersom en rad olika förutsättningar 
förändrades under året fanns det inga  
möjligheter att ta genomföra planerat 
uppdrag. 
 
 
3. Handlingsplanen finns beslutad och 
genomförandet av aktiviteterna har påbörjats.  

 
 
JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEJ 
 
 
 
 
 
JA 
 

 
 
 
 
 

https://nordicwelfare.org/evenemang/stod-och-service-utifran-behov-och-rattigheter-oavsett-var-man-bor/
https://nordicwelfare.org/evenemang/stod-och-service-utifran-behov-och-rattigheter-oavsett-var-man-bor/
https://nordicwelfare.org/evenemang/stod-och-service-utifran-behov-och-rattigheter-oavsett-var-man-bor/
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Delmål 2. NVC bidrar till att främja lika möjligheter och deltagande i samhället för personer med 
dövblindhet genom att samla in, utveckla och förmedla kunskap om t.ex. orsaker till dövblindhet,      
(re-)habilitering, kommunikation och förståelse av dövblindhet generellt till praktiker, myndigheter 
och forskningsmiljöer. 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
 

1 Arrangera 5 - 6 
kurser/seminarier med olika 
teman inom området. 
 
 
 
Mätning: Enkät där minst 80% 
av deltagarna uppger att de 
haft nytta av innehållet i sitt 
arbete. 
  

2 Arrangera minst två online-
föreläsningar med ny forskning 
inom området för 
professionella som arbetar med 
personer med dövblindhet. 

 
3 Samordna möten för fyra 

kunskapsutvecklande nätverk 
med två möten vardera.  

 
4 Ta fram tre publikationer med 

teman: Taktil språklighet, 
kognition och medfödd 
dövblindhet samt 
kommunikativa relationer.  
 

5 Arrangera det årliga nordiska 
mötet ”Nordiskt ledarforum för 
dövblindfrågor”. 

 
6 Arrangera fyra möten med två 

nordiska arbetsgrupper inom 
områdena poänggivande 
utbildning och metoder för 
identifiering av personer med 
dövblindhet.  
 

7 Arrangera två aktiviteter för att 
sprida information om, och 
konsekvenser av, dövblindhet. 
 

 

 
1. Två kurser och fyra seminariedagar för 
personal som arbetar med stöd och insatser till 
personer med dövblindhet (bland annat 
pedagoger, psykologer och rådgivare) har 
genomförts.  
 
Mätning: 94 % uppger att de har nytta av 
innehållet i sitt arbete.  
 
 

 
2. Två av seminarierna streamades live och 
kunde följas via videolänk. Ytterligare en 
föreläsning är inspelad och finns på NVC:s 
hemsida. 

 
 
3. Fyra kunskapsutvecklande nätverk 
genomfördes, varav ett av dessa var ett 
videomöte.  
 
4. En bok om taktilt språk, ’Hvis du kan se det, 
kan du understøtte det, har getts ut. Under året 
har arbete pågått med en publikation om 
kognition.  
 
 
5. Nordiskt ledarforum för dövblindfrågor ägde 
rum under två dagar i Malmö. 
 
 
6. Arbetsgruppen om metoder för identifiering 
av personer med dövblindhet hade två fysiska 
möten och tre videomöten. Arbetsgruppen om 
poänggivande utbildning har arbetat på distans. 

 
 
 

7. Information om dövblindhet har spridits vid ett 
flertal tillfällen under året, bland annat vid besök 
på Grönland, till alltingsrepresentant (Island) 
samt till statssekreterare från Lettland. 
Informationen har gett konkreta resultat genom 
t.ex. att baltiska tjänstemän senare deltagit vid 
NVCs seminarier om dövblindhet.  

 
JA 

 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 

JA 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 

JA 
 
  
 
 
 
 
 

JA 
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Nordisk nytta  

1. Kurser och seminarier. 
A =Verksamhet som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås genom 
gemensamma nordiska lösningar. 
2-7 Övrigt 
B = Verksamhet som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet. 
C = Verksamhet som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft. 

 
Delmål 3. NVC underlättar och stödjer nordiskt samarbete mellan civila samhällets organisationer 
genom att inneha sekretariatsfunktionen för Stödordningen för funktionshindersorganisationernas 
nordiska samarbete. 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt mål  

 
På ett säkert och effektivt sätt uppfylla 
sekretariatsfunktionen samt bidra till 
stödordningens vidareutveckling.   

 
 

NVC har genomfört en extern utvärdering av 
Stödordningen. Från och med 2018/19 har 
riktlinjerna ersatts av en enkel handbok. Syftet 
med stödordningen och placeringen som ett 
instrument inom ramen av det nordiska 
funktionshindersamarbetet har förtydligats. 
Handboken och alla elektroniska ansöknings- 
och rapporteringsformulär finns numera på 
skandinaviska och engelska. 2017/2018 delades 
det ut 1 594 500 SEK till 35 olika samarbeten, 
som alla har rapporterat till NVC. 
Rapporteringsrutinerna har förenklats och 
förbättrats, så att NVC från och med 2018 enkelt 
kan ta fram rapporter som visar resultat av 
stödet som ges. En sammanställning av 
rapporterna presenteras för Rådet för nordiskt 
samarbete om funktionshinder under våren 
2019.  
 

 
JA  

 
Nordisk nytta  

A =Verksamhet som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås genom 
gemensamma nordiska lösningar. 
B = Verksamhet som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet. 
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Delmål 4. NVC innehar sekretariatsfunktionen för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och 
är en resurs för det officiella nordiska samarbetet på detta område.  
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
 

1. NVC udfører sekratriatsfunktionen 
for Rådet for nordiskt samarbete 
om funktionshinder i henhold til 
nyt mandat besluttet af Nordisk 
Ministerråd.  

 
 
 

 
2. Minst två rådsmöten ska hållas. 

 
 

3. NVC understøtter Rådet i at give 
indspil til handlingsplanen for 
nordisk samarbejde om 
funktionshinder. Handlingsplanen 
specificerer konkrete aktiviteter, 
der blandt andet udføres af NVC. 

 
1. Gott resultat utifrån omständigheterna då 
de första rådsmedlemmarna var klara först i 
mars/april och rådet var komplett först i maj. 
Uppföljning av politikområden och 
implementeringen av 
funktionshindersperspektiv i NMRS 
försenades och komplicerades pga av 
processer inom NMRS. 
 
2. Rådsmöte 1 29-31 maj i Stockholm, 
Rådsmöte 2 22-24 augusti i Sisimiut. 
 
3. Handlingsplanen behandlades och 
godkändes i sin helhet i mars innan rådet fått 
några medlemmar. Handlingsplanen 
utvecklades utifrån inspel från rådet 2017 och 
aktiviteter vidareutvecklades i dialog med 
rådet under 2018. Samtliga aktiviteter 
kommer att vara finansierade och igångsatta 
under 2019. 

 
JA 

 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 

JA 

Nordisk nytta  

A =Verksamhet som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås genom 
gemensamma nordiska lösningar. 
B = Verksamhet som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet. 
C = Verksamhet som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft. 
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Verksamhetsområde 4: Välfärdspolitik 
 

Delmål 1. NVC faciliterar utväxling av strategiska erfarenheter inom demensområdet och kunskap om 
vård, omsorg och livskvalitet för personer med demens. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
1. NVC koordinerar ett nordiskt 

demensnätverk för relevanta 
myndigheter och experter i 
länderna som ska mötas ca två 
gånger under året. 
 
 

 

2. NVC arrangerar ett nordiskt 
seminarium om nationella 
demensstrategierna. NVC bidrar 
till att kunskap från seminariet 
sprids till ansvariga på policynivå 
och praktiker. 
 

 

 
3. NVC samordnar ett 

kunskapsutvecklande 
nätverksmöte inom demens och 
utvecklingsstörning 

 
 

 

1. Nordiskt demensnätverk har haft två möten. 
Alla nordiska länder samt Färöarna, Grönland 
och Åland är representerade. Nätverket har 
genomfört strukturerat erfarenhetsutbyte om 
nationella registerdata, ländernas rapportering 
till WHO:s Global Dementia Observatory, samt 
palliation för patienter med demens. Nätverket 
har genomfört möten med Alzheimer Europe 
och myndigheten Health Improvement.  
 
2. I samråd med Nordiskt demensnätverk, valdes 
urfolk och demens som tema, med avstamp i 
Norges, Finlands, Sveriges och Grönlands 
demensstrategier. Utvärdering visar att över 90 
% av de 92 deltagarna tror att de kommer ha 
nytta av konferensen i sitt arbete. NVC publicerar 
2019 en konferensrapport som översätts till 
engelska och samiska språk. Konferensen 
uppmärksammades i media.  
 
3. Temanätverket för demens och intellektuell 
funktionsnedsättning har haft ett möte. 
Nätverket har medlemmar från Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige, och utgör 
projektgrupp för ett samarbete mellan NVC och 
norska Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 
og helse om att ett kunskapsmaterial i form av 
en webbsida med anpassad information om 
demens, riktad mot personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Lanseras på alla nordiska 
språk under 2019 och är förankrat i Nordiskt 
demensnätverk.  

 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 

 
Nordisk nytta  

A =Verksamhet som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås 
genom gemensamma nordiska lösningar. 
B = Verksamhet som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet. 
C = Verksamhet som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft. 
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Delmål 2. NVC samlar in och utvecklar kunskap om effektiva metoder som ökar livskvaliteten för äldre 
kvinnor och män  
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
1. NVC publicerar ett 

inspirationshäfte om hur ett 
antal kommuner i de nordiska 
länderna arbetar med att öka 
livskvaliteten för äldre kvinnor 
och män genom arbete inom 
följande områden: möjlighet till 
fysisk aktivitet, goda matvanor, 
social gemenskap, 
sysselsättning, delaktighet och 
inflytande.  
 

2. Nordisk turné om ökad 
livskvalitet för äldre kvinnor och 
män. 

 
 
 

 
 
 
 
3. Etablera ett nordiskt nätverk 

bestående av forskare inom 
äldreområdet samt 
pensionärsorganisationer. Syftet 
med nätverket är att samla in 
kunskap och definiera viktiga 
framtidsfrågor inom 
äldreområdet. Arrangera ett 
möte med nätverket under året. 

1. Skriften ”En bättre plats att åldras på – arbete 
för åldersvänliga städer i Norden” publicerades i 
februari 2018. I denna beskrivs arbetet i ett antal 
nordiska kommuner som valt att ansluta sig till 
världshälsoorganisationens (WHO) nätverk Age-
friendly cities and communities. Skriften har fått 
stor spridning och har tryckts i flera upplagor 
under året. Den har även spridits utanför Norden, 
som exempel på hur man kan arbeta. Skriften har 
publicerats på WHO:s webbplats.  
 
 
 
2.Nordens välfärdscenter har samarbetat om 
arrangemang i Trondheim, Bryssel (samarbete 
med Oslo kommun), Stockholm, Göteborg och 
Mariehamn (Alandica Debatt). Har även 
medverkat på Äldremässan i Stockholm, där 
många kommuner var representerade. Vid 
arrangemangen har flera nordiska kommuner 
medverkat. Dock har inte hela den nordiska 
turnén kunnat genomföras under året.   
 
 
3. Då ett forskarnätverk inom äldreområdet 
sedan flera år redan finns inom Nordforsk så har 
inget ytterligare startats inom NVC. Däremot har 
samarbete med forskare skett inom ramen för 
projektet om åldersvänliga städer. Detta 
kommer fortsätta och ambitionen är att knyta 
fler forskare till detta arbete.  
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delvis 
 
 
 
 
 
 
 
NEJ  

 
Nordisk nytta  
B = Verksamhet som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet. 
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Delmål 3. NVC bidrar med konkreta lösningar till ländernas arbete med utveckling och implementering 
av välfärdsteknologi. NVC förmedlar nordiska erfarenheter och främjar innovation. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  

1. NVC driver en nordisk tænketank 
velfærdsteknologi. Temaet i 
2018: Ensomhed og 
velfærdsteknologi. Tænketanken 
har to møder, og på baggrund 
heraf udarbejdes en publikation 
med anbefalinger. 
 
 

2. Nordic Masterclass om sikkerhed 
i hjemmet med embedsmænd og 
politikere som målgruppe. 
Temaet er valgt på baggrund af 
indspil fra Nordisk råd 
(rekommandation 25/2016 om 
faldulykker).  
 

3. Fem nordiske workshops om at 
uddanne personale i brugen af 
CONNECT værktøjskassen.  

 

1. Tænketank tema ensamhet är 
uppskjutet och flyttat till 2019 då 
tidigare projektledare avslutade sin 
tjänst sommaren 2018 och ersättare 
inte bedömdes ha tid och möjlighet 
att genomföra. 
 
 
 

2. Genomfördes 9 april 2018, på 
Aarhus University samt websänt 
med över 700 deltagare. 
 

 

 
3. Denna aktivitet utgår då tidigare 

projektledare avslutade sin tjänst 
sommaren 2018 och ersättare inte 
bedömdes ha tid och möjlighet att 
genomföra uppdraget. 

 

 
 

NEJ 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEJ 

 
Nordisk nytta 
B = Verksamhet som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet. 

 
 
 
 

Supplerande beviljningsbrev 1 - Förstärkt samarbete välfärdsteknologi  
Främja export av kunskap om välfärdsteknologi 
 
Resultatmål (supplerande) 
beviljningsbrev 2018 

Resultat Uppfyllt 
mål  

1. Identifiera relevanta intressenter 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Danska och svenska företag, Public 
Intelligence, Processio samt Swedish Care 
International AB har etablerat affärskontakter 
med myndigheter, universitet och företag i 
Sydkorea. Under 2019 kommer Innovation 
Center Denmark följa upp med ett projekt 
kallat “Welfare Technologies” för nordisk-
koreansk utveckling inom området. 
 

JA 
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2. Ge ut en publikation om nordisk 

styrkeposition inom 
välfärdsteknologi. 

 
3. Genomföra ett internationellt 

evenemang där vi framhåller 
nordisk kunskap inom 
välfärdsteknologi 

 

 
2. Manus till publikation färdigställdes i  

december 2018. Rapporten ”Nordic Ambient 
Assisted Living” publicerades i januari 2019. 

 
3. Evenemanget genomfört 30-31 oktober i Seoul 

enligt plan där nordisk kunskap inom 
välfärdsteknologi presenterats med stöd av 
bl.a. danska och svenska ambassaderna i Seoul 
med inledningstal av den svenska 
ambassadören. Exportfokuserad 
”speedating/workshop” mellan nordiska 
företag och koreanska intressenter 
genomfördes även. 

JA 
 
 
 
 

JA 
 

Nordisk nytta  
C = Verksamhet som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft. 

Delmål 4. Nordisk välfärdsforum. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  

1. Nordiskt välfärdsforum 
arrangeras 2018 som en-dags 
konferens och en 
deltagarutvärdering görs.  

 

1. Konferensen ”Nordiskt 
välfärdsforum 2018 – Framtida 
utmaningar för den nordiska 
välfärdsmodellen” genomfördes i 
december i Stockholm där 180 
personer från hela Norden deltog. 
Utvärderingen visar att 95 % är 
nöjda med dagen (baserat på 42 
procentig svarsfrekvens).  

JA 

 
 

Nordens välfärdcenter ger ut tidskriften Nordens välfärdsforskning.  
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
1. Nordens välfärdscenter ska ge ut två 
nummer av den nordiska akademiska 
poänggivande tidskriften Nordisk 
välfärdsforskning under 2018.  

 

1. Tidskriften har under året gett ut ett 
nummer med fokus på 
brukarmedverkan av välfärdstjänster.  

Delvis  
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Särskilda projekt och fackmässiga insatser 

Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 
mål 

Norden i Fokus 
NVC fungerar som nationellt förvaltningsorgan för 
Norden i Fokus. Norden i Fokus er et 
kommunikationsprojekt under Nordisk Ministerråds 
Kommunikationsafdeling, der har til formål at 
synliggøre de visioner og programmer, som der skal 
arbejdes med indenfor det officielle nordiske 
samarbejde. I samarbejde med 
Kommunikationsafdelingen skal Norden i Fokus 
opfange og indgå i den nationale debat og gennem 
debatmøder og seminarer bidrage til at sætte en 
nordisk dagsorden i det enkelte land. Norden i Fokus 
varetager ved behov kommunikationsopgaver for 
Kommunikationsafdelingen i forbindelse med 
nordiske møder og konferencer i Sverige 
(Stockholm). Norden i Fokus’ virksomhed i hele 
Norden koordineres og ledes af NMRS/KOMM.  
.  

 
NVC fungerar som nationellt 
förvaltningsorgan för Norden i Fokus. 
 
Norden i Fokus lämnar in en 
årsrapport till NMRS 
kommunikationsavdelning där 
verksamheten 2018 redovisas. 

JA 
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Tvärgående insatser och strategier 
 

NVC bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen genom att sammanställa och sprida aktuell 
och relevant kunskap om välfärden i Norden. Det gör vi genom seminarier och konferenser, våra 
publikationer, våra nätverk samt marknadsföring och olika spridningsinsatser så som exempelvis webb 
och sociala medier. 
 
Resultatmål beviljningsbrev 2018 Resultat Uppfyllt 

mål  
1. Nordens välfärdscenters slutför 

projekt med ny webbplats. Den 
har uppdaterats för att nya och 
befintliga målgrupper ska kunna 
hitta relevant och tillgänglig 
information, utifrån deras 
förutsättningar och vårt uppdrag. 
Både den primära webbplatsen 
nordicwelfare.org moderniseras 
och de sekundära sajterna 
popNAD samt Integration 
Norden får nytt utseende i linje 
med vår digitala samtid och 
NMR:s visuella identitet.  

Mätning:  
Totalt sett vill vi under 2018 öka antal 
besökare med 15 % efter ett år på 
respektive webbplats. Det görs en 
nollmätning före lansering. 

 
 
 
 

Mobil användning (huvudwebben) 
Förändring hos antal mobila besökare, 
mäts efter 6 månader.  
Total ökning: 10 % (nollmätning görs 
innan lansering). 
 
Sidor/besök: 2 (idag 1,76 - nollmätning 
görs innan lansering). 
Tid på sidan: 1:00 (idag 00:44- 
nollmätning görs innan lansering). 

 
 

2. En digital strategi färdigställs 
under året. I samband med att 
webben görs om utvecklar vi vår 
digitala närvaro. Det gör vi 
genom strategier för sociala 
medier, bild & film samt genom 
riktade nyhetsbrev. Våra 
målgrupper rör sig i de digitala 

1. En ny modern webbplattform 
lanserades i april 2018 med olika 
språkversioner. Såväl huvudsajt som de 
sekundära sajterna popNAD och 
Integration Norden fick då ett nytt 
utseende. Även intranätet har gjorts 
om. Arbetet har utförts i linje med vår 
digitala samtid och NMRs visuella 
identitet. 

 
 
 
 
 
 
Mätning 
1 maj – 31 december (Ny webb lanserades 4 
april men alla funktionaliteter fungerade inte 
från början). 
Antalet besökare har under mätperioden ökat 
från 35 492 (år 2017) till 45 525, dvs. med 29 
procent.  
 
Mobil användning för 2018 är totalt 187 000 
visningar (ingen motsvarande mätning gjordes 
2017). 
 
 
 
Antalet sidor per besök minskade under 
mätperioden från 3,10 till 2,72. 
Tid på sidan ökade dock från 2,25 minuter till 
2,37 minuter. 
 
 
2. NVC har under året färdigställts en sociala 
medier-strategi, vilken har fokus på NVCs  
marknadsföring av publikationer. 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Troligtvis 
(olika 

mätperider) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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kanalerna, som dessutom har 
räckvidd i hela Norden. 

 
Mätning:  
Antal följare på Facebook ökar med 20 
%. 2400 videovisningar i samma kanal 

 
 
 
Mätning 
Antalet följare på Facebook har under 2018 
ökat från 1 367 till 2 413, dvs. med 76 procent.  
Videovisningar för 2018 är totalt 187 000 
visningar. 
Antalet följare på Twitter har under 2018 ökat 
från 1 460 till 1 740, dvs. med drygt 20 procent. 
 
Huvudsyftet med att NVC är aktiv på sociala 
medier är att styra in följarna till NVCs webb för 
att där få djupare kunskap om verksamhet och 
resultat.  

 
Nordisk nytta  

C = Verksamhet som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft. 
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NVC ska sprida nordiska välfärdspolitiska lösningar och erfarenheter till relevanta internationella 
aktörer och i Nordens närområde. NVC deltar i relevanta internationella organisationers arbete för att 
främja erfarenhetsutbyte. 
Verksamhet och resultatmål 2018: Resultat Uppfyllt 

mål 
1 NVC är medlem och deltagare i 

European Social Network (ESN) 
evenemang. NVC arrangerar 
Nordic day, som är ett 
sidoevenemang till ESNs årliga 
socialchefskonferens   
 

2 Inom Funktionshinderområdet 
avser NVC att tillsammans med 
Sverige eller annat nordiskt land 
arrangera ett sidoevenemang i 
samband med statspartsmötet 
för FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

 
3  NVC har observatörsstatus i 

Europarådets kommitté för 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning samt 
deltar i expertgrupper.  
 

 
 
 

4 NVC bevakar relevanta 
samarbetsområden inom EU, 
däribland förslaget till 
tillgänglighetsdirektiv.  
 
 
 
 
 

5 NVC har en plats i Deafblind 
Internationals styrelse. 
 
 

6 Inom alkohol och drogområdet 
deltar NVC i den nordliga 
dimensionens expertgrupp ASA 
EG, i europeiska alkoholpolitiska 
nätverkets (APN) styrgrupp i 
alkoholtjänstemannagruppen 
och i Nordiskt narkotikaforum, i 
syfte att främja gemensamt 

1. NVC är medlem och deltagare i European 
Social Network (ESN) evenemang. NVC 
arrangerar Nordic day, som är ett 
sidoevenemang till ESNs årliga 
socialchefskonferens. Årets konferens 
genomfördes i Spanien.  
 
2. Det fanns inte möjligheter för 
ordförandeskapet att prioritera detta. 
 
 
 
 
 
 
 
3.Under året har kommittén lagts ned. 
 
 
 
 
 
 
 
4.Inom ramen för projektet ”A Nordic region 
for all” arrangerade NVC tillsammans med 
sekretariatet för Funktionshindersrådet och 
svenska ordförandeskapet seminariet ”A 
Region for All – disability cooperation”  med 
syftet att stärka det nordiska och europeiska 
samarbetet kring funktionshinderfrågor. 
Många nya kontakter knöts på mötet. 
 
 
5.NVC har aktivt deltagit i Deafblind:s arbete 
under året och har en plats i styrelsen.   
 
 
6. NVC har aktivt deltagit i både alkohol- och 
narkotikatjänstemannamötena, ASA-EG, samt 
varit med planerat ett internationellt 
symposium med APN och WHO i Edinburgh. 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 

NEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEJ 
 
 

 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
 
 
 
 
 

JA 
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nordiskt agerande i EU, WHO 
och FN.  
 

7 Tidskriften NAD är 
internationellt aktiv som 
rådgivare om hur 
beroendeforskning publiceras. 
 

 

 
 
 
7. NAD spelar en aktiv roll internationellt i 
beroendeforskning och publicering, t.ex. 
innehar NVC posten som vice-ordförande i 
ISAJE (International Society for Addiction 
Journal Editors). 

 
 
Jämställdhet, barn- och unga samt hållbar utveckling 
Nordens välfärdscenter arbetar systematiskt med att integrera perspektiven jämställdhet, barn- och 
unga och hållbarhet i vår verksamhet.  
Nordens välfärdscenter har en arbetsplan för jämställdhetsintegrering i NVCs verksamhet för     
2018-20. Arbetsplanen innehåller en rad åtgärder för att säkerställa att könsperspektiv inkluderas i 
de olika verksamheterna samt beskriver hur NVC ytterligare ska kunna implementera 
jämställdhetsintegrering i organisationen. NVC har lagt till en obligatorisk beskrivning av ett 
projekts jämställdhetsaspekt (kan vara att jämställdhetsaspekten inte är relavant i projektet) vid 
projektstart, som sedan följs upp vid projektgenomgångar. 

Inom området Barn – och unga så berör de flesta av NVCs projekt helt eller delvis målgruppen, så 
NVC som institution kan redan sägas arbeta mot perspektivet barn- och unga. Som exempel kan på 
några av NVCs projekt 2018 är arbetet med samhällets mottagande av ensamkommande i Norden, 
arbete med skolan som grund för lyckat inkludering av nyanlända barn och unga, projektet Ungas 
psykiska hälsa. Dessutom läggs ett stort fokus på barn och unga inom NVCs dövblindverksamhet 
och ett starkt engagemang i arbete med ungas alkoholvanor utifrån ett folkhälsoperspektiv.  

Inom Hållbar utveckling så har NVC utifrån sin verksamhetsidé främst arbetet med den sociala 
dimensionen av Hållbar utveckling, där NVC förvaltar och utvecklar den nordiska välfärdsmodellen. 
NVCs långtgående fokus på barn- och unga är i sig ett arbetet mot hållbar utveckling. NVCs arbete 
inom Funktionshinderområdet utgår från FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning vilket innebär att samtliga aktiviteter genererar en utveckling mot det globala 
hållbarhetsperspektivet. Hållbar utveckling är också en av de tre fokusområden i NMRs 
handlingsplan för funktionshinderområdet för 2018-22 vars aktiviteter NVC kommer vara 
involverade i de kommande åren.  
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Genomförda projekt som inte ingår i beviljningsbrevet 
 

A Nordic Region for all 
Nordens välfärdscenter fick i uppgift av Nordiska ministerrådet att inom ramen för det 
internationella profileringsarbetet arrangera möten om funktionshinderssamarbete och relevanta 
teman i FN, Europarådet och EU samt producera filmer på samma tema. Under 2018 har två möten i 
Bryssel arrangerats och en film med tre viktiga perspektiv producerats. Filmen sprids i sociala 
mediekanaler under 2019. Projektet genomfördes i samarbete med Myndigheten för delaktighet i 
Sverige, Vammaisfoorumi (Handikappforum) i Finland och Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) i Norge. 
 
Politik för jämlikhet för personer med funktionsnedsättning 
Nordens välfärdscenter fick i uppgift av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge att 
göra en kartläggning av hur funktionshinderspolitik är organiserad och hur den koordineras i 
Norden. Medlemmarna i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder bidrog till kartläggning 
och kvalitetssäkring. Rapporten levererades till Bufdir i september och gick som bilaga till det 
underlag som Bufdir lämnade till regeringen för utformning av landets strategiplan för området. 

Vård och omsorg på distans (VOPD)  
VOPD är ett prioriterat projekt av det svenska ordförandeskapet 2018 där Nordens välfärdscenter, 
Nordregio och Glesbygdsmedicinskt centrum driver arbetet. NVC:s arbete i projektet 2018-2019 
omfattar ansvar för kartläggning av implementerade välfärdsteknologilösningar inom kommunal 
socialsektor där 20 case i Norden kommer att väljas ut och presenteras i en rapport under våren 
2019. Projektet påbörjades genom en kick-off konferens i Storuman, Sverige i slutet av november 
med ca 85 deltagare från samtliga nordiska länder.  
 
Delprojekt inom ramen för det svenska ordförandeskapsprojektet Nabo 
Nordens välfärdscenter har under året påbörjatett samarbete avseende det svenska 
ordförandeskapsprojektet Nabo (Ungas sociala inkludering i Norden) som   Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ansvarar för. Nordens välfärdscenter kommer i 
delprojektet att fokusera på att ta fram 1-2 lärande exempel om ungas sociala inkludering per 
nordiskt land under perioden 2018-2019.   
Fokus är ungas inflytande och delaktighet på platser som definieras som socioekonomiskt utsatta 
områden i stad eller landsbygd.  
 
Kunskapsplattform Integrate Neets  
Föreningen Norden finansierar och ansvarar för projektet Integrate Neets som är en del av ett större 
flagggskeppsinitiativ under  School to Work-projektet, för vilket Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) är projektansvarig. Nordens välfärdscenter har efter en upphandlingsprocess ansvar för att 
bistå Föreningen Norden med  sammanställning av forsknings- och projektresultat, stödja 
projektets utvecklingsarbete, utföra analysarbete samt besöka verksamheter i Östersjöregionen.  
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Styrning och kontroll av verksamheten 

Under 2018 påbörjades ett utvecklingsarbete, internt och externt, som syftar till att utveckla 
styrning och kontroll av Nordens välfärdscenters verksamhet. Nya rutiner och processer kommer 
med anledning av resultatet av detta arbete att införas under 2019. Nedan beskrivs översiktligt hur 
nuvarande styrnings- och kontrollprocesser och rutiner ser ut. 

För att NVC ska nå uppställda mål och förväntat resultat enligt strategiskt mandat och 
beviljningsbrev finns rutiner för verksamhetsplanering, styrning och uppföljning  

NVC har en årlig planeringsdag där hela personalen deltar. Planeringsdagen är en del i processen 
med att arbeta fram ett underlag till inspel till beviljningsbrev och budget för nästkommande år. 
Planeringen utgår från pågående verksamhet och inspel från styrelsen, ÄK-S, NMRS och 
projektledarna. Projekt- och aktivitetsförslag stäms av med NVCs beräknade budgetramar och 
personalresurser för nästkommande år. I början av hösten skickas NVCs underlag till beviljningsbrev 
till NMRS. 

Under hösten pågår en intern process som leder fram till en preliminär verksamhetsplan och budget. 

Beviljningsbrevet fastställs i början av december, varefter projektens budgetramar uppdateras efter 
behov. Projektledarna lämnar in en sammanfattande projektbeskrivning, en projektlogg, av 
projektets mål, syfte, målgrupp, riskanalys, könsperspektivet, budget och bemanning. Till 
Projektloggen bifogas en aktivitetsplan, en kunskapsdeklaration (som anger vilken typ av kunskap 
som krävs i projektet och på vilket sätt kunskapen ska säkras) samt senare en kommunikationsplan.  

NVCs ledning har projektgenomgång med varje projektledare minst tre gånger om året. 
Projektgenomgångarna syftar till att säkra att projektet fortskrider planenligt och enligt budget. 
Projektledaren kan då även ta upp eventuellt behov av extra resurser eller stöd. 

Kontroll av bokföringen och budget 
Projektledare och andra budgetansvariga är, förutom att hålla sig inom budget, ansvariga för att 
anmäla poster som har blivit felaktigt bokförde på sina projekt (och motsvarande). De har tillgång 
till en Excel-databas med budgetuppföljningsrapporter och komplett bokföring. Databasen 
uppdateras löpande, minst två gånger i månaden.  
Redovisningsansvarig stämmer av alla balanskonton varje månad. 
 
Åtgärder som vidtagits 2018 med anledning av Riksrevisionens granskning 
NVC har infört att det krävs två attester för utbetalningar i banken för NVC Finland i likhet med 
rutinerna för NVC Sverige. Denna rutin fungerar dock inte för e-fakturor i Finland. Detta beror på att 
det saknas detta alternativ för godkännande för e-fakturor för den finländska banken.  
 
Övriga upplysningar som är kända och kan ha betydelse för NVCs framtida ekonomiska 
ställning 
Nordens välfärdscenter är inblandade i en skadeståndstvist rörande ett ramavtal. En så kallad 
mellandom (en övergripande tvistepunkt som avgör om övriga tvistepunkterpunkter 
överhuvudtaget är relevanta eller ej) kommer troligtvis under våren 2019. Eventuella överklaganden 
av domen och/eller att övriga punkter i tvisten kommer att prövas i domstol kan komma att 
innebära att domslut dröjer.  
NVC har internt reserverat 1,5 miljoner SEK av eget kapital med anledning av tvisten (se även not 4 
till balansräkningen i årsräkenskapen). 
  
 



32 
 

Årsräkenskap 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Nordiska Ministerrådets Handbok för Institutioner, 
Ekonomireglementet och i enlighet med god redovisningssed för att ge en rättvisande bild av 
Nordens välfärdscenters ekonomiska ställning och resultat. 
Projektintäkter och kostnader bokförs enligt periodiseringsprincipen (bokföringsmässiga 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 bokförs som projektfordring. 

Poster i utländsk valuta i balansräkningen värderas till balansdagens valutakurs. När posterna i 
balansräkningen regleras bokförs differensen mellan den uppbokade posten och verkligt betald 
summa som valutakursvinst eller valutakursförlust i resultaträkningen under Övriga finansiella 
intäkter eller Övriga finansiella kostnader. 

Anläggningstillgångar aktiveras inte i balansräkningen utan inköpen kostnadsförs direkt. 

Beloppsgräns för periodiseringar är 10 000 SEK.  

Konsolidering 
Vid konsolideringen av NVC Sverige och NVC Finland har de interna skulderna och fordringarna 
eliminerats och justering för växelkursförändringar €/SEK gjorts.  
Växelkursförändringarna påverkar resultat- och balansräkning på tre sätt: omvärdering av resultat i 
Finland från den genomsnittliga transaktionskursen till balansdagens kurs, interna transaktioner 
som är bokförda till faktisk växelkurs som blir värderade till genomsnittlig kurs vid konsolideringen 
och förändringen av värderingen av ingående balans för eget kapital som beror på kursförändringen 
2017-12-31 jämfört med 2018-12-31. Växelkurseffekten vid konsolideringen redovisas på särskild rad 
i resultaträkningen. Se vidare not 5 Växelkurseffekt.  
De justeringar som är orsakade av konsolideringen av NVC Finland och NVC Sverige bokförs inte 
utan redovisas direkt i resultat- och balansräkning.  

Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat 
Årets resultat 2018 visar på ett överskott med nästan 1,4 miljoner SEK, vilket är 3 ,4 miljoner bättre 
än budgeterat. Anledningen till det ekonomiska överskottet är till största delen lägre kostnader än 
budgeterat, främst personalkostnader. De lägre personalkostnaderna beror på högre 
personalomsättning än budgeterat samt sjukskrivningar. Dessutom har en större andel av 
personalkostnaderna finansierats med särskilda projektmedel än budgeterat.  
 
En följd av personalomsättningen och sjukskrivningar är att antalet årsarbeten är drygt två färre än 
budgeterat. Det har lett till att vissa aktiviteter utgått eller skjutits upp med lägre 
projektomkostnader (ingår i varor och tjänster) som följd.   

De periodiserade projektintäkterna från NMR har varit lägre än budget (pga. lägre 
projektomkostnader) medan andra externa projektmedel har varit högre än budgeterat. Övriga 
intäkter avser till stor del vidarefakturerade kostnader och påverkar därför inte resultatet. 

Finansiella intäkter och kostnader består huvudsakligen av valutakursdifferenser.   
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Resultaträkning  
Tusen SEK        

    Budget 
Utfall 
2018 

    
  

Utfall 
2017 

  
Not 2018 

Finland Sverige 
Justering 

* Totalt 
  

Intäkter 1          
NMRs ordinarie budget 5 25 534 3 898 21 685 -48 25 534 25 104 
Nationella bidrag   3 525 0 3 497 0 3 497 3 511 
Projektmedel från NMR   20 659 4 595 13 706 0 18 301 14 494 
Andra externa projektmedel   1 607 1 029 437 0 1 466 2 725 
Övriga  intäkter    70 78 529 0 607 523 
Övriga finansiella intäkter    0 0 387 0 387 327 
Totala intäkter   51 395 9 600 40 241 -48 49 793 46 684 
Kostnader           
Personalkostnader   27 341 5 449 20 374 0 25 823 25 646 
Varor och tjänster 2 24 178 3 400 17 152 0 20 552 20 074 
Bidrag till externa projekt   1 850 0 1 829 0 1 829 1 392 
Finansiella kostnader   0 15 255 0 271 153 
Växelkurseffekt  5 0 0 0 -48 -48 23 
Totala kostnader   53 369 8 865 39 610 -48 48 427 47 288 
              0 
Resultat före justering av 
växelkurseffekt  -1 975 735 630 0 1 365 -603 
Växelkurseffekt eget kapital 5 0 1 0 0 1 48 
Årets resultat   -1 975 736 630 0 1 366 -556 
* Justering beroende på växelkurseffekt på interna transaktioner, se vidare not 5.   

 
Ekonomisk ställning per den sista december 2018 
Nordens välfärdscenters har en god ekonomisk ställning den sista december 2018.  
Det egna kapitalet har ökat med 1,4 miljoner SEK under året och uppgår till drygt 11 miljoner den 
sista december 2018. Det egna kapitalet räcker till att täcka tre månaders drift och att betala ut 
stödordningens under 2018 beslutade bidrag. Eget kapital räcker också till att reservera 1,5 miljoner 
SEK för skadestånd i det fall att NVC förlorar den tidigare nämnda tvisten (se vidare not 4). 
Kassa och bank är på samma nivå som förra årsskiftet.  Risken för att NVC får likviditetsproblem 
under 2018 är mycket liten. 
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Balansräkning 
Tusen SEK       

    

2018-12-
31 

  
    

2017-12-31 

  Not Finland Sverige Eliminering * Totalt 
Tillgångar         
Kundfordringar mm  23 55  78 248 
Projektfordringar  0 688  688 694 
Övriga kortfristiga fordringar  2 723 196 -2 677 242 241 
Förutbet kostnader/upplupna 
intäkter  2 808  810 1 189 
Kassa och bank  1 235 18 544  19 779 20 157 
Summa tillgångar   3 983 20 291 -2 677 21 597 22 528 
Skulder och eget kapital         
Leverantörsskulder mm  397 1 542  1 939 1 147 
Projektförskott 3 417 3 929  4 346 7 510 
Övriga projektförpliktelser 3 0 688  688 960 
Övriga kortfristiga skulder  164 3 624 -2 677 1 111 1 126 
Upplupna kostnader/förutbet 
intäkter  551 1 593  2 144 1 853 
Balanserad vinst 4 1 646 8 285  9 931 10 487 
Årets resultat  4 736 630  1 366 -556 
Växelkurseffekt eget kapital 4,5 72   72 0 
Summa skulder och eget kapital   3 983 20 291 -2 677 21 597 22 528 
*Eliminering av NVC-interna 
skulder/fordringar       

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

Not 1 
Nordens Välfärdscenter har ingen fri hyra, gratis personal eller andra fria driftskostnader. 
 

Not 2. Hyra och leasing      

 2018 2019 2020 2021 2022 
Hyra för Kontorslokal      
 NVC Sverige 2938 2396 2396 0 0 
 NVC Finland kurs 10,2567 464 441 441 441 441 
Leasingavtal       
NVC Sverige 0 0 0 0 0 
NVC Finland kurs 10,2567 0 0 0 0 0 
Summa 3401 2837 2837 441 441 
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Not 3: Förpliktelser i institutionens program- och projektverksamhet 

 

  
  

Projekt/konto/land IB 2018 Förändring UB 2018-12-31
NMR Externt Summa

2451 ProjektProjektförskott Sverige
20205 Samer med funktionsnedsättning 125 -125 0 0
40510 Cannabis 323 -323 0 0
40511 Alkoholkonsumtion 323 -323 0 0
40508 Tobaksområdet 615 -615 0 0
50100 Folkhälsoarenan 832 -832 0 0
50101 Skolelevers psykiska hälsa.. Se NVC SVE 1719 -1242 477 477
50102 Delprojekt om jämlik hälsa - rekommendatione 655 -655 0 0
50103 Delprojekt-tvärsektoriell samverkan SE NVC SV 409 -409 0 0
60529 Barn och ungas psykiska hälsa 195 -195 0 0
98100 Integration 1471 708 2179 2179
99520 NIF från 2017 144 241 385 385
20523 Rådet för funktionshinder 0 34 34 34
20527 A Nordic region for all 0 25 25 25
20529 Seminarieturné studentmobilitet och funktions 0 335 335 335
50105 NABO 0 345 345 345
70700 Välfärdsforum 2018 0 124 124 124
80110 Kunskapsexport VT 0 25 25 25

Summa 2451 Projektförskott Sverige 6811 -2882 3584 345 3929

2451 Projektförskott Finland (växelkurs 10,2753)
40510 Cannabis 471 -379 91 91
40508 Tobaksområdet 139 -139 0 0
40511 Alkoholkonsumtion 119 -119 0 0
50100 Folkhälsoarenan 0 326 326 326

Summa 2451 Projektförskott Finland (växelkurs 10,2753 729 -311 417 0 417

Totalt 2451 Projektförskott 7 540 -3 193 4 001 345 4 346

2453 Övriga projektförpliktelser (Sverige)
40508 Tobaksområdet 126 -126 0 0
50101 Skolelevers psykiska hälsa i Norden 331 -331 0 0
40511 Förändrade dryckesvanor bland unga älder i No 53 -53 0 0
40510 Cannabis 185 -185 0 0

Kartläggning ensamkommande barn (500000DKK) 0 688 688 688
Summa 2453 Övriga projektförpliktelser 694 -6 688 0 688

Totalt Projektförpliktelser 8 234 -3 200 4 689 345 5 034
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Not 4: Eget kapital  
Tusen SEK  
Eget kapital 31/12 2018 11 369 
Tre månaders drift 

 

Löne-, lokal-och övriga kontorskostnader  7 980 
Intern reservation 

 

 Stödordningen, bidrag 2018 beslutade 2017 1 113 
Skadeståndstvist 1 500 
Oreserverat 776 

Summa 11 369 
 

Not 5: Växelkurseffekt    
  Tusen € Växelkurs Tusen SEK 
Växelkursjustering i balansräkning för    

IB Eget kapital2018-01-01Finland  
  

Växelkurs 17-12-29 (bokslut 2017) 167 9,8497 1 646 
Växelkurs 18-12-28 (bokslut 2018) 167 10,2753 1 718 
Växelkurseffekt på Eget kapital i balansräkning Finland  71 

    
Kursskillnad balansräkningen och resultaträkning 2018 Finland   
Växelkurs 18-12-28 (balansräkning) 72 10,2753 737 
Genomsnittskurs 2018 (resultaträkning) 72 10,2567 735 
Kursskillnad balansräkningen och resultaträkning 2018 Finland  1 

 
  

 

Växelkursjustering i resultaträkning vid överföring basanslag från Sverige till 
Finland   
Resultaträkning (genomsnittskurs 2018)  380 10,2567 3 898 
Faktisk (bokförd) genomsnittskurs 380 10,3834 3 946 
Växelkursjustering i resultaträkning vid överföring basanslag från Sverige till 
Finland 

 -48 
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Funktions-/ verksamhetsområde indelade kostnader  
Tabellen med specifikation nedan visar hur NVCs kostnader fördelar sig per verksamhetsområden. 

Tusen SEK    

  Budget 2018 2017 
Gemensamma kostnader 6 339 7 118 5 762 
Administrativa kostnader 7 392 5 660 5 711 
Verksamhetsområdeskostnader*    
Basaktivitet 15 452 13 811 16 861 
Egna bidrag till externa projekt 1 850 1 879 1 309 
Externt finansierade projektkostnader 22 335 19 959 17 646 
Totala kostnader 53 368 48 426 47 290 

    
*Kostnader per verksamhetsområde    
1. Folkhälsa 11 461 11 265 8 770 
Basaktivitet 3 071 2 184 2 454 
Externt finansierade projektkostnader 8 390 9 081 6 316 
2. Integration 7 596 5 363 5 365 
Basaktivitet 1 265 845 1 408 

Externt finansierade projektkostnader 6 331 4 518 3 957 
3. Funktionshinder 7 873 7 364 9 274 
Basaktivitet 4 605 3 542 4 068 
Egna bidrag till externa projekt 1 550 1 619 1 309 
Externt finansierade projektkostnader 1 718 2 204 3 897 
4. Välfärdspolitik 6 110 5 484 5 007 
Basaktivitet 2 153 2 828 3 393 
Egna bidrag till externa projekt 300 260  
Externt finansierade projektkostnader 3 657 2 395 1 614 
6. Kommunikation 4 358 4 411 5 538 
Basaktivitet 4 358 4 411 5 538 
Externt finansierade projektkostnader 0 0 0 
9. NIF 2 239 1 760 1 863 
Basaktivitet 0 0 0 
Externt finansierade projektkostnader 2 239 1 760 1 863 
Totalt verksamhetsområdeskostnader 39 637 35 648 35 816 

 

    
Stockholm 15 februari 2019   

 

Eva Franzén    
Direktör     
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      Bilaga 1 
 
Publikationer producerade 2018 
 
Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities, 2 februari 2018 
 
Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk, 28 november 2018 
 
Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) #1 (ss. 1–76), februari 2018 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) #2 (ss. 77–146), april 2018 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) #3 (ss. 147–234), juni 2018 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) #4 (ss. 235–321), augusti 2018 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) #5 (ss. 322–396), oktober 2018 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) #6 Thematic issue: Polydrug use (ss. 397–448), dec 2018 
 
Nordic Think Tank for welfare technology,6 november 2018 
 
Nordisk välfärdsforskning, Nordic Welfare Research # 1 2018 
 
Nordiskt samarbete om högre utbildning och forskning om funktions-hinder och mänskliga 

rättigheter, 7 mars 2018 
 
Ny i Norden. Vägen till arbete, 16 okt 2018 
 
Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund – policyrekommendationer, 20 feb 2018 
 
Rökavvänjning i Norden, 5 apr 2018 
 
Röster från immigranter i Norden – om att bli en del av samhället, 28 aug 2018 
 
Smagstilsætningers betydning for brug af snus og e-cigaretter – med fokus på unge og Norden, 28 

januari 2019 
 
State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition, 11 april 2018 
 
Tidskrift - Magasin 2018, 26 april 2018  
 
Äldre och alkohol – Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden,26 november 2018 

 

Under utgivning  

Cannabis policy and legislation in the Nordic countries. A report on the control of cannabis use and 

possession in the Nordic legal systems 

Cross-sectorial cooperation at the ministerial level - with focus on health inequalities. A qualitative 

study in three Nordic countries 

Education Policy for Health Equality: Lessons for the Nordic Region 

Indicators for health inequality in the Nordic countries 

Jämlik hälsa i Norden - En rapport från konferensen Health Equity in the Nordic Region 
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Policies to address social determinants of health 

Policy briefs, health equality 

Summary: Education Policy for Health Equality: Lessons for the Nordic Region 

Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries 

Unga mäns hälsa i de nordiska länderna 

What’s new about adolescent drinking in the Nordic countries? 
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      Bilaga 2 
 

Större evenemang under 2018 som NVC genomfört i egen regi eller i samarbete med andra aktörer 
 

Datum Evenemangets namn Plats Verksamhetsområde 
24-01-18 Cognition in relation to congenital 

deafblindness 
Sense Scotland's Glasgow 
office, Glasgow, Scotland 

Funktionshinder 

23-03-18 Ett Norden för alla? - fakta om 
integration och migration 

Stockholm Integration 

09-04-
18 

Careware Nordic Masterclass - Safety at 
home 

Aarhus University, 
Aarhus, Denmark 
(auditorium Jeppe 
Vontillius) 

Välfärdspolitik 

24-04-18 Hvordan kan vi sammen skape en 
aldersvennlig by? 

Rådhuset i Trondheim 
(Storsalen) 

Välfärdspolitik 

25-04-18 Jämlik hälsa i Norden  Stockholm Folkhälsa  
25-04-18 What’s the Nordic way concerning 

cannabis? Recent developments in 
control, policy and treatment 

Nordic Culture Point Folkhälsa 

25-04-18 Seminarium om nordiska perspektiv på 
cannabis  

Helsingfors Folkhälsa  

27-05-18 Nordic Day 2018: Early intervention 
contributes to successful integration 

Barceló Sevilla 
Renacimiento, Seville, 
Spain 

Integration 

30-05-18 Nordic Leadership Forum of 
Deafblindness 2018 

Radisson Blu Hotel Malmö Funktionshinder 

02-07-18 Myter om integration – vad är sant och 
inte?, 2 juli Almedalen 

Almedalen Integration 

29-08-
18 

Nordiska alkohol- och 
drogforskardagarna (NADRA) 2018  

Oslo Folkhälsa  

28-08-18 Seminarium om dryckesvanor bland 
unga och äldre i Norden  

Oslo Folkhälsa  

24-08-18 Stöd och service utifrån behov och 
rättigheter – oavsett var man bor 

Kulturcentret Taseralik, 
Sisimiut, Grönland 

Funktionshinder 

19-09-18
  

Seminar on smoke-free places Hveragerði, Iceland Folkhälsa 

25-09-18 Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- 
och hörselnedsättning 

Eikholt, Drammen, Norge Funktionshinder 

01-10-18 Hur skapar vi tillsammans åldersvänliga 
Göteborg? 

Trädgår'n, Göteborg, 
Sverige 

Välfärdspolitik 

02-10-18  Healthy Life for Children  Reykjavik Folkhälsa  
03-10-18 Urfolk och demens: Jämlika 

förutsättningar och villkor? 
Clarion Hotel Grand, 
Östersund, Sverige 

Välfärdspolitik 

15-10-18 Skapa åldersvänliga städer i Norden Radisson Blu Royal Park 
Hotel 

Välfärdspolitik 

17-10-18 Ny i Norden – vägen till arbete Clarion Hotel & Congress 
Malmö Live 

Integration 
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07-11-18 CHARGE seminarium Statped, kurssal A101, 
Oslo, Norway eller via 
videolänk 

Funktionshinder 

15-11-18 Student mobility and disability in the 
Nordic countries - Reykjavik 

Nordic house in Reykjavik Funktionshinder 

19-11-18 A region for all – cooperation on disability Permanent 
Representation of 
Sweden to the EU 

Funktionshinder 

21-11-18 Projekt "Vård och omsorg på distans". 
Medarrangörer av 
uppstartskonferens/kickoff i . 

Storuman Välfärdspolitik 

04-12-18 Nordiskt välfärdsforum 2018 Scandic Continental Välfärdspolitik 
05-12-18 Bodily-Tactile Languaging Congenital 

Deafblindness 
Statped, Oslo, Norway or 
via video link 

Funktionshinder 

05-12-18 Det tredje nordiska expertseminariet om 
arbetsmarknad och funktionshinder 

Uppsala Konsert & 
Kongress 

Funktionshinder 

 





Nordens välfärdscenter
Box 1073, SE-101 39 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 30
Tel: +46 8 545 536 00
info@nordicwelfare.org

Nordens välfärdscenter
c/o Institutet för hälsa och välfärd
PB 30, FI-00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 168 B
Tel: +358 20 741 08 80
helsingfors@nordicwelfare.org
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