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Resumé av verksamheten 2019
Under år 2019 beslutade de nordiska samarbetsministrarna att Norden ska bli världens mest hållbara och
integrerade region. Enligt den nya nordiska Vision 2030 ska länderna i Norden visa vägen för att hitta
lösningar på de utmaningar som många välfärdsländer i dag står inför. Med gemensamma ansträngningar
ska de nordiska länderna medvetet arbeta för en grön omställning och tillväxt samt för ett inkluderande och
jämlikt samhälle. På Nordens välfärdscenter har vi under året haft särskilt fokus på hur samhället bör
anpassas till en åldrande befolkning, till ett samhälle med ett relativt stort antal nyanlända invandrare samt
ett samhälle där ojämlikheten i hälsa bland befolkningen ökar. Vi har presenterat erfarenheter och lösningar
som kan bidra till ett inkluderande samhälle. I linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har vi
redovisat exempel som syftar till att främja en socialt hållbar samhällsutveckling.
För att klara den demografiska utvecklingen behöver de nordiska länderna vidta en rad åtgärder. Här är
införandet av välfärdsteknologilösningar centrala. I rapporten Vård och omsorg på distans – 24 praktiska
exempel från Norden, presenterade Nordens välfärdscenter väletablerade lösningar runt om i Norden.
Dessa har gett inspiration och har fått stor uppmärksamhet. Under 2019 har vi också initierat samarbete
inom forskning samt benchmarking av välfärdsteknologi. Vi har vidare fortsatt samarbetet med WHOs
närverk Age friendly cities and communities. Inom ramen för detta arbete har vi tagit fram en podserie som
behandlar olika teman som är viktiga för att utveckla ett samhälle som passar alla. En annan äldrefråga
handlar om demens. Genom Nordiskt demensnätverk, ett nätverk som Nordens välfärdscenter koordinerar,
har myndigheter och expertinstitutioner i länderna haft erfarenhetsutbyten kring insatser, strategier och
kunskapsutveckling. Mot bakgrund av att personer med intellektuell funktionsnedsättning lever allt längre,
och en relativt stor del drabbas av demens har vi, i samarbete med Aldring og helse i Norge och norska
Sametinget, lanserat ett webbverktyg specialdesignat för målgruppen. Materialet är unikt och har rönt
uppmärksamhet. Under året har Nordens välfärdscenter också haft fokus på urfolk och demens och
publicerat en rapport på området som utgör underlag för vidare samarbeten på nordisk nivå. Sammantaget
har Nordens välfärdscenters arbete med äldrefrågor rönt stor uppskattning såväl inom som utom Norden.
Bland annat presenterades vårt arbete med äldrefrågor för en större internationell publik på 27th European
Social Services Conference i Milano.
Nordisk samverkan om integration (Clearingcentralen) syftar till att stärka samarbete mellan de nordiska
länderna om flyktingars och invandrares integration i samhället. Inkludering på arbetsmarknaden är
huvudspåret i projektet och ett särskilt fokus har varit kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Genom
konferenser och rapporter har vi belyst områden som förebyggande insatser mot segregation,
civilsamhällets betydelse för nyanländas etablering i samhället samt tidiga insatser till nyanlända barn och
familjer. Inom kunskapsområdet integration har vi också satsat på webbinarier vilket har medfört att vi nått
ut till nya målgrupper, ökat interaktionen och fått större geografisk spridning bland deltagarna.
Nordens välfärdscenter ansvarar för sekretariatet för Nordiska ministerrådets funktionshindersråd. I
uppgiften ingår att följa upp och driva på aktiviteterna i ministerrådets handlingsplan för verksamheten
under perioden 2018–22. Rådet har vid sina möten utbytt erfarenheter om innovationer och universell
utformning, gränshinder, ledarskap som verktyg för förändring och vad som främjar och hindrar barn och
ungas psykiska hälsa.
Nordens välfärdscenter ansvarar för genomförande av flera aktiviteter i ministerrådets handlingsplan. Ett
exempel är att främja och följa upp integrering av funktionshindersperspektiv i ministerrådets verksamhet.
Uppföljningen 2019 visar att de flesta politikområden har tagit med funktionhindersperspektivet,
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tillgänglighet eller inkludering i sina styrdokument och finansierar konkreta aktiviteter. Ett annat exempel är
en seminarieturné om studentmobilitet och funktionshinder, som organiserades i alla nordiska länder samt
Åland och Färöarna. Nordens välfärdscenter leder ett projekt om delaktighet hos barn och unga med
funktionsnedsättning där ett expertnätverk kartlägger nyckelaktörer och exempel på praxis. Inom projektet
Universell utformning, delaktighet och demokrati, kartläggs implementeringen av fem delmål i Agenda
2030. 2019 genomförde Nordens välfärdscenter på uppdrag av och i samarbete med den svenska regeringen
och Nordiska ministerrådet ett sidoevenemang till statspartsmötet för FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning i New York på temat barn och unga med funktionsnedsättning.
Nordiska experter och företrädare för funktionshindersorganisationer medverkade också vid det
internationella nätverket Internatonal Initiative for Disability Leadarships (IIDL) möten om ledarskap inom
funktionshinderområdet i Washington.
Dövblindverksamheten på Nordens välfärdscenter har som uppdrag att främja nordiskt samarbete på ett
område som är relativt litet i varje enskilt land. Förutom flera expertmöten har två publikationer getts ut
under 2019, en publikation om taktilt språk samt en manual för diagnostisering av taktilt arbetsminne.
Norden välfärdscenter har organiserat utbildningar och seminarier, bland annat ett seminarium i Riga med
syfte att höja medvetenhet och sprida kunskap i Baltikum.
Nordens välfärdscenter är sekretariat för den Nordiska folkhälsoarenan, som har i uppgift att stärka det
nordiska folkhälsosamarbetet och minska hälsoskillnader mellan nordborna. Under 2019 har Nordens
välfärdscenter publicerat elva rapporter från folkhälsoarenans projekt och delat med sig av de nya
kunskaperna. Rapporten What´s new about adolescent drinking in the Nordic countries, gav underlag till en
debattartikel, vilken publicerades i fem länders dagspress. Under året har även rapporten
Smagstilsætningers betydning for brug af snus og e-cigaretter fått stort genomslag och använts som
underlag för Danmarks handlingsplan mot barn och ungas rökning. På uppdrag av det norska
Helsedirektoratet har projektet Brug af alkohol og andre rusmidler under graviditeten initierats. Det
nordiska samarbetet har bland annat lett till en nordisk online-plattform och etablering av ett nordiskt
forskningsnätverk.
Nordens välfärdscenters vetenskapliga tidskrift, Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD), har under året
haft en positiv utveckling vad gäller antalet nerladdade artiklar; i oktober hade NAD-artiklar laddats ned
över 100 000 gånger under året. Under 2019 publicerades sex nummer av NAD, varav ett var ett
specialnummer om nordisk spelpolitik. Under 2019 slöts ett samarbetsavtal mellan Nordens välfärdscenter
och Helsingfors universitet och tidskriften får därmed en tydligare akademiska anknytning. Nordisk
välfärdsforskning, Nordens välfärdscenters andra vetenskapliga tidskrift, har utkommit med två nummer
under året, ett med fokus på välfärdsteknologi och det andra på ungdomars mentala hälsa.
Under året har Nordens välfärdscenter fortsatt det förändringsarbete som initierades av utredningen Viden
som virker i praksis – Styrket nordiskt samarbejde på socialområdet. Nordens välfärdscenter har bidragit
med underlag till det arbete som leds av Nordiska ministerrådet och som ska utmynna i ett nytt strategiskt
mandat. Nordens välfärdscenter har också bedrivit ett internt metodutvecklingsarbete samt utvecklat
interna arbetsprocesser för att öka förutsättningarna att svara upp mot de krav som ställs utifrån på
institutionen. Här bör också nämnas att ledningen för Nordens välfärdscenter systematiskt har undersökt
och under året försökt att möta de anställdas krav på en bättre arbetsmiljö.
Som framgår av de detaljerade årsräkenskaperna är Nordens välfärdscenters ekonomi god.
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De nordiska länderna delar många av de utmaningar som världen står inför. Utvecklingen ställer höga krav
på ländernas förmåga att möta invånarnas behov under olika förutsättningar och faser i livet. Genom
erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna och genom att ta del av varandras innovationer ökar
förutsättningarna att bibehålla en god välfärd. Det är vår förhoppning att Nordens välfärdscenter ska vara
en betydelsefull aktör också framöver i utvecklingen av ett socialt hållbart Norden.

Stockholm den 10 februari 2020

Eva Franzén
Direktör
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Personal-, organisations- och arbetsmiljöutveckling
Nordens välfärdcenter (NVC) har kontor och verksamhet i Sverige och Finland. NVCs direktör är ansvarig för
institutionens verksamhet, personal och ekonomi.
Direktören har stöd av en ledningsgrupp i arbetet med att leda och styra institutionen. Ledningsgruppen
består sedan i början av 2019 av två verksamhetsledare, administrationschef och kommunikationschef.
Tidigare fanns det en verksamhetsledare för NVC Finland och en chef för funktionshindergruppen. Den
under året genomförda organisationsförändringen syftar till att stärka det interna kvalitetsarbetet samt
bidra till en tydligare organisationsstruktur. Verksamhetsledarna ansvarar för verksamheterna inom
tilldelade verksamhetsområden. De samordnar, stödjer och följer upp verksamhetsområdenas projekt.
Nordens välfärdscenter styrelse har inte något juridiskt eller formellt ansvar för de olika nordiska ländernas
välfärdsinsatser men bidrar med fackmässig och strategisk input till länderna.
Huvuddelen av verksamheten bedrivs i projektform. För varje projekt finns en utsedd ansvarig
projektledare. NVC har regler och riktlinjer för hur projektarbetet ska genomföras samt för befogenheter
och ansvarsfördelning. Under 2019 har projektarbetes regler och rutiner omarbetats, ett arbete som
implementeras och utvecklas vidare under 2020.
Den sista december 2019 hade NVC totalt 28 anställda, 20 i Sverige och 8 i Finland. 27 medarbetare hade
nordiskt kontrakt och en medarbetare har fast tillsvidareanställning. NVC har två färre anställda jämfört
med föregående årsskifte.
Personalens utbildningsbakgrund, erfarenheter och kompetenser varierar men huvuddelen av personalen
har en akademisk samhällsvetenskaplig utbildningsbakgrund.
NVC eftersträvar att ha anställda från alla de nordiska länderna. Den sista december 2019 hade NVC
anställda från Sverige, Finland, Danmark och Norge.
NVC strävar också efter en jämn könsfördelning. Trots det fortsätter könsfördelningen att vara ojämn i såväl
Sverige som Finland. Vid årsskiftet bestod personalen av 79 % kvinnor.
Medelåldern hos de anställda är drygt 48 år. Den relativt höga medelåldern förklaras i hög grad av att
institutionen efterfrågar medarbetare med stor ämnesexpertis., vilket ofta kräver lång arbetslivserfarenhet.
Åtta anställningar har avslutats och sex har påbörjats under 2019.
Andelen sjukfrånvaro av möjlig arbetstid 2019 uppgår till 2,5 %, vilket kan jämföras med 4,7 % för år 2018.
Under 2019, och även 2018, var sjukfrånvaron på samma nivå för män och kvinnor.
En viktig del i NVCs personalpolicy är att personalen ska känna delaktighet i NVCs hela 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 minst åtta
gånger per år. Hela personalen har en verksamhetsplaneringsdag i juni och ett personalseminarium på
hösten. I samband med styrdialogmöten med Nordiska ministerrådets sekretariat görs projektuppföljningar
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med varje projektledare. Projektledarna har därutöver också projektmöten med verksamhetsledarna.
Dessutom har kommunikations- och administrationsgruppen planerings- 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 fackklubben.
På NVC finns en personalhandbok som beskriver personalens rättigheter och skyldigheter samt gällande
rutiner och policy. Det finns också en samlad beskrivning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
genomföras samt en beredskapsplan i händelse av hot och kriser. Dokumenten är föremål för behandling
minst en gång per år och uppdateras vid behov.
Av beskrivningen 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
arbetsmiljöarbetet genomförs finns ett schema som visar när aktiviteten senast genomfördes, hur ofta de
ska genomföras samt tidsplan för de kommande aktiviteterna.
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Årets aktiviteter och resultat
Nedan beskrivs NVCs verksamhet under 2019 med utgångspunkt från målbeskrivningen i beviljningsbrevet,
inklusive två supplerande beviljningsbrev, för 2019.
Aktiviteter och resultat jämförs med beviljningsbrevets målformuleringar. Resultatredovisningen följer
samma disposition som beviljningsbrevet. Dessutom lämnas en kort redovisning av projekt som finansierats
med externa medel och inte ingår i beviljningsbrevet

Verksamhetsområde 1: Äldre
Nordiskt nätverk inom ramen för WHO-nätverket för åldersvänliga städer
Mål:
NVC stimulerar städer/kommuner i Norden att arbeta för ett aktivt och hälsosamt åldrande där ett
tvärsektoriellt perspektiv är centralt.
Resultatmål beviljningsbrev 2019
Resultat
Uppfyllt
mål
NVC etablerar ett nordiskt nätverk inom
Nätverket för åldersvänliga städer är
Ja,
ramen för WHO-nätverket för
etablerat och består av elva nordiska städer
åldersvänliga städer (Age-friendly cities
som tillhör också WHO:s globala nätverk Ageand communities).
friendly cities and communities. Alla nordiska
länder är representerade. Två möten har
organiserats 2019.
En statusrapport om arbetet ska ingå i
institutionens årsrapport.

Det har publicerats en podcast-serie med
teman som ålderism, delaktighet,
välbefinnande, tillgänglighet och boende.

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.
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På
annat
sätt

X

Nordiska åldersintegrerade mötesplatser
Mål:
NVC stimulerar ländernas arbete med att utforma innovativa lösningar för att motverka ofrivillig
ensamhet.
Resultatmål beviljningsbrev 2019
Resultat
Uppfyllt
mål
NVC sprider kunskap om hur kommuner
En websida har etablerats med syfte att samla
Delvis
och regioner i Norden skapat
goda exempel om åldersintegrerade
åldersintegrerade mötesplatser/
mötesplatser i Norden.
verksamheter t.ex.
generationsövergripande
Det har etablerats ett nätverk som består av
bostadslösningar.
experter både inom äldrefrågor och
välfärdsteknologi. Syftet är att diskutera och
samla på exempel på välfärdsteknologiska
lösningar som motverkar ensamhet. Två
möten harhållits 2019.

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet

X

Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

Verksamhetsområde 2: Demens
Mål:
NVC faciliterar utväxling av strategiska erfarenheter inom demensområdet och kunskap om vård,
omsorg och livskvalitet för kvinnor och män med demens.
Resultatmål beviljningsbrev 2019
Resultat
Uppfyllt
mål
Nordens välfärdscenter
Ja
-koordinerar ett nordiskt demensnätverk
Två möten har hållits i Nordiskt
för relevanta myndigheter och experter i
demensnätverk med strategiskt
länderna.
erfarenhetsutbyte kring dagverksamhet för
personer med demens och yngre personer
med demens, teman som länderna själva valt
att prioritera.
-samordnar ett årligt möte för
kunskapsutvecklande nätverk inom
demens och utvecklingsstörning, inom
demens och etnisk minoritetsbakgrund
samt inom demens och urfolk.

Följande möten har ägt rum: temanätverken
för demens och intellektuell
funktionsnedsättning, demens och urfolk
samt , demens och etniska minoriteter . I
samarbete med NVC samlar och sprider
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Ja

temanätverken ny kunskap om forskning och
insatser kring målgrupperna.
-bidrar, genom seminarier, publikationer,
digitalt kunskapsmaterial eller medverkan
på konferenser, till att nordiska
erfarenheter och aktuell forskning sprids
till ansvariga på policynivå,
verksamhetsledare inom myndigheter,
regioner, kommuner samt praktiker.

Webbsidan ”Vad är demens” har lättläst
information på fem nordiska och tre samiska
språk. Den finns också på engelska och har
rönt stort intresse även utanför Norden. Det
har varit samarbete med «Aldring og helse» i
Norge samt norska Sametinget.

Ja

Under 2019 har forskare och praktiker i
temanätverket för demens och etniska
minoriteter tagit fram en handbok som
bygger på den senaste europeiska
forskningen inom området. Handboken
publiceras under våren 2020.
Rapporten ”Urfolk och demens i Norden” har
publicerats. Den innehåller slutsatser från den
första nordiska konferensen om urfolk och
demens 2018 samt underlag för nya lokala
eller nationella insatser och nya nordiska
samarbeten. Rapporten presenterades på ett
webbinarium, mycket passande
kommunikationskanal eftersom majoriteten
av intressenter är lokaliserade i Nord-Norge,
Nord-Sverige, Nord-Finland och på Grönland.
-sprider, genom att ge ut ett nordiskt
nyhetsbrev, aktuell kunskap om demens
till ansvariga på policynivå,
verksamhetsledare inom myndigheter,
regioner, kommuner samt det civila
samhället.

Nyhetsbrevet har publicerats med två
utgåvor, i september och december.

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

12

Ja

X

X

Verksamhetsområde 3: Välfärdsteknologi
Mål:
NVC bidrar med konkreta lösningar till ländernas arbete med utveckling och genomförande av
välfärdsteknologi. NVC förmedlar nordiska erfarenheter och främjar innovation.
Resultatmål beviljningsbrev 2019
Resultat
Uppfyllt
mål
NVC driver en nordisk tankesmedja inom
välfärdsteknologi där två möten
genomförs och en publikation tas fram
med rekommendationer inom 2019: års
tema ensamhet och välfärdsteknologi.

Ett första möte i mars och ett i september
med fokus ”Välfärdsteknologi och social
isolation”. Rapport med utmaningar, hinder
och rekommendationer presenteras på NVC:s
web.

Ja

NVC genomför Nordisk Masterclass i
samarbete med Århus kommun i
anslutning till konferensen Careware 2019.
Mål med Nordisk Masterclass är ett utökat
nordiskt erfarenhetsutbyte inom
välfärdsteknologi.

Masterclass genomfört enligt plan i samband
med såväl möte tankesmedja som AAL Forum
med ca 25 deltagare på plats i Aarhus och 359
deltagare online.
Filmer med presentationerna ligger på NVC:s
web samt Youtube sedan 10/10 2019.

Ja

NVC genomför en informationsinsats i
form av workshops på externt arrangerade
nationella konferenser under temat
”CONNECT – andra vågen”. Målet är att
öka kännedom och användning av
verktyget CONNECT i de nordiska
kommunerna.

Informationsinsats genomfört enligt plan med
presentation om CONNECT på 5 konferenser
och seminarier

Ja

NVC etablerar under 2019 en nordisk
arbetsgrupp välfärdsteknologi med
representanter från myndigheter i de
nordiska länderna. Målet är att säkerställa
att NVC:s pågående och kommande
satsningar inom välfärdsteknologi är
relevanta och rätt prioriterade utifrån
ländernas efterfrågan av nordiska
aktiviteter inom välfärdsteknologi.

Delvis genomfört då arbetet har övergått i att
etablera delar av befintlig styrkommitté inom
projektet Vård och omsorg på distans (VOPD)
samt delar av arbetsgrupp VOPD i en
arbetsgrupp efter att projekt VOPD avslutas.

Delvis

NVC genomför en kartläggning av
befintliga nordiska nätverk inom
välfärdsteknologi och e-hälsa som NVC
idag inte har kontakt med, t.ex.
ergoterapeutföreningarna och
branschorganisationer som arbetar med
välfärdsteknologi. Mål 2019 är att
kartlägga och etablera kontakt med
prioriterade nätverk. Arbetet ska i de delar
det är lämpligt göras i samverkan med

Följande nätverk har identifierats:
Nordic Research Network about Health and
Welfare Technology (HWT).Kommer att
etableras under 2020.
Nordiska Sjuksköterskeföreningarnas
samarbete inom eHälsa/informatik.
Nordic Gerontological Federation
Nordic Associations of Physiotherapists.
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Ja

ordförandeskapsprojektet Lösningar för
vård och omsorg på distans (VOPD).

Nätverket bakom den vetenskapliga
tidningen ”Scandinavian Journal of
Occupational Therapy”

NVC undersöker under 2019 möjligheten
att genomföra kvantitativ uppföljning av
de nordiska kommunernas
implementeringstakt gällande
välfärdsteknologi med utgångspunkt i
Svenska Socialstyrelsens årliga
kartläggning ”E-hälsa och välfärdsteknik i
kommunerna”.

Förutsättningarna är kartlagda vad gäller
Danmark, Norge, Sverige och Island.
Samarbete har inletts med respektive lands
datainsamlingsansvarig. Mål om att 2021
presentera kartläggning för 2020 års data
gällande fyra tjänster; GPS-tracking, digital
nattilssyn, digitala medicindispenser och
digitalt trygghetslarm.

Ja

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

X

Verksamhetsområde 4: Folkhälsa
Stärka ländernas folkhälsopolitik och folkhälsoarbete
Mål:
NVC bidrar till att stärka ländernas arbete för att nå en god och jämlik hälsa genom att koordinera
projekt och nätverk, och sammanställa nordiska jämförelser som kan ingå i den nationella
förmedlingen av kunskap på området.
Resultatmål beviljningsbrev 2019

Resultat

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and
Drugs fortsätter att publiceras med sex
nummer per år.

Under 2019 har NAD publicerade sex
nummer, varav ett specialnummer om
nordisk spelpolitik. Ett samarbetsavtal har
slutits mellan Nordens välfärdscenter och
Helsingfors universitet gällande utgivning av
NAD.

Ja

Webbplatsen PopNAD publicerar
alkoholstatistik och en till två artiklar i
veckan med aktuella forskningsrön och

PopNAD publicerade cirka 80 nyhetsnotiser,
artiklar och blogginlägg på de skandinaviska
språken samt på finska och engelska.

Ja
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Uppfyllt
mål

nyheter inom ämnesområdena alkohol,
narkotika, tobak, dopning och gambling.

Alkoholnyheterna kommer att uppdateras i
januari 2020.

NVC koordinerar forskar- och
myndighetsnätverk inom NVC:s
ämnesområden som producerar ny
kunskap, sammanställer nordiska
översikter och delar erfarenheter.

Nordens välfärdscenter har koordinerat en
framgångsrik forskningsansökan om ungas
förändrade alkoholvanor med ett nordiskt
forskarnätverk.

Ja

NVC ger ut ett nordiskt nyhetsbrev 10
gånger om året.

Nyhetsbrevet utkom 10 ggr och ändrade
namn till nyhetsbrev inom folkhälsa.

Ja

NVC fördjupar och fortsätter att sprida
kunskap från NVC:s tidigare projekt om
cannabis respektive ungas och äldres
alkoholkonsumtion.

Kunskapen har spridits bl.a. på konferenser
och evenemang.

Ja

NVC sprider resultat från de av
folkhälsoarenan initierade projekten om
jämlik hälsa till relevanta målgrupper.

Kunskapen har spridits bl.a. på konferenser
och evenemang.

Ja

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet

X

Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

Projekt som inte finns med i beviljningsbrevet
Projekt
På opdrag fra Helsedirektoratet i Norge,
igangsatte Nordens Velfærdscenter i
marts 2019 projektet Brug af alkohol og
andre rusmidler under graviditet – i et
nordisk perspektiv med fokus på brug af
alkohol og andre rusmidler under
graviditeten, og de skader det kan
medføre for det ufødte barn.

Resultat
NVC har afholdt et ekspertmøde, for inviterede
eksperter på FASD-området fra hele Norden.
Ekspertmødet har bl.a. ført til øget konkret fokus på
forskningssamarbejdet på FASD/FAS området mellem
de nordiske lande, oprettelsen af en fælles nordisk
webportal om FASD i Norden og et ønske om en
nordisk workshop under den europæiske konference
om FASD, som afholdes i september 2020.

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.
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X
X
X

Verksamhetsområde 5: Funktionshinder
Implementering af FN’s handicapkonvention
Mål:
NVC bidrar till ländernas genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning samt till ett mer hållbart universellt utformat samhälle.
Resultatmål beviljningsbrev 2019
Resultat
Uppfyllt
mål
Skapa plattformar för erfarenhetsutbyte
och utveckling av effektiva instrument för
genomförande av FN-konventionen, som
exempelvis rapporter, rundabordssamtal
och seminarier, utifrån nyckelaktörers
behov.

Under 2019 fortsatte NVC utveckla webbsidor
för att kunna följa rapportering mellan de
nordiska länderna och FN gällande
konventionen. NVC genomförde ett flertal
möten om utbildning, högre utbildning och
funktionshinder. NVC tog upp arbetet med
jämförbar statistik på
funktionshindersområdet. Inom projekttet
om barn och unga och delaktighet har NVC
NVC kartlagt dialogerna mellan länderna och
FN gällande specifika artiklar i UNCRPD.

Ja

Genomföra och bidra till viss verksamhet
inom ramen för Handlingsplan för nordiskt
samarbete om funktionshinder 2018-2022
i samarbete med sekretariatet för Rådet
för nordiskt samarbete om
funktionshinder.

NVC genomförde tillsammans med Sverige
och Nordiska ministerrådet ett nordiskt
sidoevenemang i det 12:e statspartsmötet för
UNCRPD i New York. UNICEF och
Världsbanken var medarrangörer.
Tillsammans med Danmark genomfördes
även en nordisk nätverkslunch.
Under 2019 har NVC genom
sekretariatsfunktionen för Rådet för nordiskt
samarbete om funktionshinder följt upp och
drivit på genomförandet av aktiviteterna i
handlingsplanen. NVC har projektledaransvar
för aktiviteterna 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1
samt 3.2 (projektet avslutades 2019).
Samtliga löper på enligt plan med mindre
avvikelser som inte bedöms påverka
slutresultatet.
Funktionshinderssamarbetet redogjordes för
Nordiska rådet vid sessionen i Stockholm.

Ja
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Dövblindverksamhet
Mål:
NVC bidrager til at fremme lige muligheder og deltagelse i samfundet for personer med døvblindhed
ved med koordinering til den nationale formidling på området at indsamle, udvikle og formidle viden
om fx årsager til døvblindhed, (re-)habilitering, kommunikation og forståelse af døvblindhed generelt
til praktikere, myndigheder og forskningsmiljøer.
Resultatmål beviljningsbrev 2019

Resultat

Nordens välfärdscenter:
koordinerar fyra nordiska
kunskapsutvecklande nätverk för
relevanta experter och praktiker i
länderna.

Fyra kunskapsutvecklande nätverk
genomförde varsitt fysiskt möte. Två av dem
hade ytterligare vardera ett videomöte.

Uppfyllt
mål
Ja

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
förutsättningar för en kunskapsutveckling
inom området.

Två kurser och ett seminarium genomförda.
En utbildningsdag i Riga har genomförts
riktad till nyckelpersoner inom
funktionshinderarbetet.
Två utbildningsdagar organiserades på
Färöarna, bland annat för att starta
dövblindverksamhet.
Två publikationer har utgivits, den ena
presenterades på den internationella
dövblindkonferensen i Australien.
Två nya olika föreläsningspaket finns
publicerade på NVCs hemsida.

Ja

koordinerar arbetsgrupper, dels med
temat poänggivande utbildning, dels med
temat metoder för identifiering av
dövblindhet.

Bådagrupperna har haft videomöten.
Gruppen om högre utbildning deltog även på
NVC:s möte ”Nordiskt samarbete om
utbildning och funktionshinder”.

Ja

samordnar och genomför det årliga mötet
’Nordiskt Ledarforum inom
dövblindområdet’ för att förankra och
kvalitetssäkra arbetet.

Nordiskt Ledarforum inom dövblindområdet
ägde rum under två dagar i Reykjavik.

Ja

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

Fyra Nyhetsbrev är utgivna under 2019.

Ja

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.
17

X
X
X

Sekretariatsfunktionen för Stödordningen för funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete
Mål:
NVC underlättar och stödjer nordiskt samarbete mellan civila samhällets organisationer genom att
inneha sekretariatsfunktionen för Stödordningen för funktionshinderorganisationernas nordiska
samarbete.
Resultatmål beviljningsbrev 2019

Resultat

NVC ska på ett säkert och effektivt sätt
uppfylla sekretariatsfunktionen samt bidra
till stödordningens vidareutveckling

2018 genomfördes en extern utvärdering och
som konsekvens har den digitala lösningen
och handboken reviderats och
vidareutvecklats under 2019. Det har delats ut
1,6 miljoner svenska kronor till 35 olika
samarbeten och projekt.

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet

Uppfyllt
mål
Ja

X
X

Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder
Mål:
NVC innehar sekretariatsfunktionen för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och är en
resurs för det officiella nordiska samarbetet på detta område.
Resultatmål beviljningsbrev 2019
Resultat
Uppfyllt
mål
NVC udfører sekretariatsfunktionen for
Två möten har organiserats under 2019, det
Rådet för nordiskt samarbete om
ena i samband med toppmötet om barn- och
Ja
funktionshinder i henhold til mandatet
ungdomars psykiska hälsa i Reykjavik och det
besluttet af Nordisk Ministerråd.
andra i samband med Nordiska rådets session
i Stockholm. Medlemmarna har medverkat till
utveckling och genomförande och uppföljning
av aktiviteter i ministerrådets handlingsplan.
Egen årsrapport publiceras under februari
2020.
Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.
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X
X
X

Projekt enligt supplerande beviljningsbrev
Projekt
Delaktighet för Barn och unga med
funktionsnedsättning

Aktiviteter 2019
Oppstart av arbeidet og første møte i ekspertgruppen ble
gjennomført i København august 2019. Innhenting av
innspill til to rapporter, samt bilaterale møter ble foregikk i
november/desember 2019. Siste ekspertmøte ble avhold i
Helsinki i samarbeid med THL januar 2020. Det ble avholdt
workshops for å innhente innspill fra ungdom i Norden og
Baltikum.

Universell utformning och tillgänglighet delaktighet och demokrati

Förberedelser av skapandet av fem nordiska nätverk av
nationella aktörer genom kontakter med nationella
myndigheter. I augusti genomfördes ett första
förberedande möte och därefter har bilaterala och digitala
möten genomförts

Bättre förutsättningar för mobilitet för
personer med funktionshinder

Planeringsmöte för ett seminarium om
teckenspråkstolkning och mobilitet hölls i oktober.
Seminariet kommer att hållas hösten 2020.

Framtidens nordiska arbetsmarknad för
personer med funktionsnedsättning

Förberedelser av upphandling till forskningsmiljö i Norden
att kartlägga forskning och kunskap om digitala och
tekniska lösningar som ökar inkluderingen av personer
med funktionsnedsättning i arbetslivet samt projektets
övriga delar som verktygslåda och exempelsamling.

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.
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X
X
X

Verksamhetsområde 6: Integration
Indsatser for nyankomne børn og unge og deres familier
Mål:
NVC skal bidrage til at styrke landenes indsatser for nyankomne børn og unge og deres familier,
herunder uledsagede børn.
Resultatmål beviljningsbrev 2019
Resultat
Uppfyllt
mål
-NVC skal i samspil med centrale aktører i
En rapport om tidiga insatser för nyanlända
Ja
landene samle, udvikle og sprede
barn, unga och föräldrar i Norden. Rapporten
forsknings- og praksisbaseret viden om
är färdig och publiceras på NVCs webb i jan
indsatser for nyankomne børn og unge og 2020. Hänvisning till beviljningsbrev 2018.
deres familier, herunder uledsagede børn.
NVC har koordinerat en nordisk expertgrupp
Ja
inom området tidiga insatser, inkludering och
-NVC koordinerer en nordisk
integration av nyanlända familjer. Fem
ekspertgruppe inden for området tidlige
expert/nätverksmöten har hållits under 2019.
indsatser, inklusion og integration af
nyankomne børn, unge og familier.
-NVC udarbejder en oversigt over viden
om uledsagede flygtningebørns
sundhedssituation med vægt på mental
sundhed. Oversigten skal desuden
indeholde en oversigt over virksomme
indsatser for at fremme målgruppens
mentale sundhed.

En kartläggning om ensamkommande och
hälsa, med fokus på psykisk hälsa utkommer i
början på 2020.

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.
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Ja

X
X

Clearingcentral for integration i Norden
Mål:
Clearingsentralen skal støtte de nordiske lands arbeid med integrering av flyktninger 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 tildelingsbrevet.
Resultatmål beviljningsbrev 2019
Resultat
Uppfyllt
mål
-I 2019 skal Clearingsentralen fortsatt ha
Under året har Clearing centralen arbetat
Ja
fokus på arbeidsinkludering av flyktninger med fokus på arbetsinkludering, segregerade
og innvandrere. I tillegg skal sentralen ha
bostadsområdet, civilsamhällets roll för
fokus på segregerte/utsatte boområder,
nyanländas inkludering och tidiga insatser för
nyankomne barn og unge, inkludert
barn och familjer. Nordiska konferenser och
enslige mindreårige, og frivillighetens og
sammanställningar av forskning/lärande
sivilsamfunnets rolle i integreringen.
exempel har genomförts enligt plan.
Clearingsentralen skal ha særlig fokus på
metodeutvikling, inkludert oppsummering
av kunnskap om god praksis og hva som er
effektive metoder i integreringspolitikken.

Åtta policybriefs om etablering på
arbetsmarknaden och en sammanfattning av
nordisk registerstudie om resultat av
etableringsprogrammen har tagits fram.
Dessutom har Nordregio ansvarat för en
kunskapssammanställning om insatser mot
segregation i städer.

Ja

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

Olika insatser för att utöka antalet följare på
webbsidan och i sociala medier har
genomförts. Tre kortfilmer om
integrationnorden.org har tagits fram för att
användas i sociala medier. Två konferenser,
fem expert/nätverksmöten och tre
webbinarier har genomförts för att sprida
kännedom om projektet och ny kunskap som
tagits fram.

Ja

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.
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X
X
X

Projekt som inte ingår i beviljningsbrevet.
Vård och omsorg på distans (VOPD)
Mål:
VOPD är ett prioriterat projekt av Svenska ordförandeskapet 2018 i Nordiska ministerrådet där
Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) och Nordens välfärdscenter (NVC) projektleder arbetet med
stöd av Nordregio. Projektet ska kartlägga användandet av distanslösningar för vård och omsorg i
nordiska kommuner och regioner, samt utveckla användandet av verktyg som implementeringsstöd
av nya lösningar. I syfta att öka implementeringstakten av gällande digitala distanslösningar inom vård
och omsorg. Projektet avslutas 2020.
Resultatmål 2019
Resultat
Uppfyllt
mål
Projektet ska kartlägga, sammanställa och Genomfört enligt plan, där 24 case
presentera totalt 20 ”case” med
presenteras i den tryckta publikationen Vård
Ja
representans från alla nordiska länder
och omsorg på distans – 24 praktiska exempel
omfattade exempel på implementerade
från Norden. Resultat av kartläggningen har
och väletablerade distanslösningar inom
även presenterats på seminarium och
region och kommun. De metoder som
konferenser i samtliga nordiska länder.
casen använt för implementering ska
presenteras.
Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

X

Best practice mot hemlöshet
Mål:
Samla exempel från de nordiska länderna hur man kan förebygga hemlöshet och lindra situationen för
dem som har hamnat i hemlöshet med i första hand att ha ett barn- ungdomsperspektiv. Vad kan man
göra för att förebygga att barn blir hemlösa? Vad kan man göra i en situation där barn och deras familj
står utan fast bostad? Hur kan man upprätthålla kontakt med en förälder som lever i hemlöshet eller är
i riskzonen för att hamna där. Projektet finansieras av NVCs basbeviljning.
Resultatmål 2019

Resultat

Producera en rapport som kan öka
kunskapen och viljan att minska
hemlösheten, att särskilt lyfta barnets
perspektiv, också utifrån att barn drabbas
när de har en förälder som är hemlös.

Rapporten har inte blivit helt klar under 2019,
men kommer att vara klar senast i februari
2020. Målet kommer att uppnås.
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Uppfyllt
mål
Ja, i
februari
2020

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet

X
X

Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

NABO
NVC har under 2019, i förtid, pga. personalavgång, avlsutat NVCs del av det svenska
ordförandeskapsprojektet NABO. Projektmedel har under 2019 använts till att den 3 april arrangera en
gemensam konferens med MUCF i Stockholm, Segregation i Norden, om inkludering, unga och politik. Alla
kostnader har stämts av med MUCF.
Kunskapsplattform Integrate Neets
Föreningen Norden är projektledare för projektet Integrate Neets som är en del av ett större
Flagggskeppsinitiativ som heter School to Work . Nordens välfärdscenter har fått i uppdrag, upphandlat i
konkurrens, av föreningen Norden att bistå projektet med en sammanställning av forsknings- och
projektresultat, stödja gruppernas utvecklingsarbete, utföra analysarbete samt att besöka verksamheter i
Östersjöregionen. Projektet är helt externt finansierat.
Uppdraget har till största del slutförts under 2019 och kommer att vara helt avslutat under våren 2020.
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Särskilda projekt och fackliga insatser
Norden i Fokus
Resultatmål beviljningsbrev 2019

Resultat

Norden i Fokus er en kommunikationsindsats under
Nordisk Ministerråds Kommunikationsafdeling, der
har til formål at synliggøre de visioner og
programmer, der arbejdes med indenfor det
officielle nordiske samarbejde. Norden i Fokus
bidrager til at sikre kommunikationsplatforme for
medlemmer af og institutioner i det nordiske
samarbejde. I samarbejde med
Kommunikationsafdelingen skal Norden i Fokus
opfange og indgå i den nationale debat og gennem
kommunikationsindsatser, arrangementer og events
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 Norden. Norden i
Fokus’ virksomhed i hele Norden koordineres og
ledes af NMRS/KOMM. NVC fungerer som nationalt
forvaltningsorgan for Norden i Fokus, Sverige.

Uppfyllt
mål
Ja

NVC fungerar som nationellt
förvaltningsorgan för Norden i
Fokus.
Norden i Fokus lämnar in en
årsrapport till NMRS
kommunikationsavdelning där
verksamheten 2019 redovisas.

Kommunikation
Mål:
NVC bidrager til landenes nationale udviklingsarbejde ved at formidle aktuelt bedste viden om
indsatser og målgrupper.
Resultatmål beviljningsbrev 2019

Resultat

NVC’s kommunikation om resultaterne af
viden fra projekter i NVC tilrettelægges,
så den har sammenhæng til de centrale
nationale kanaler for formidling af aktuelt
bedste viden på socialområdet.

NVC sprider kunskap dels genom sina nätverk
och arbetsgrupper, dels via publikationer,
konferenser, webb och sociala medier. NVC
samarbetar också med relevanta
organisationer i de nordiska länderna, som
publicerar delar av vår kunskap. Dessutom
finns ett samarbete med den svenska
plattformen Kunskapsguiden för ökad
spridning av NVC rapporter mm.

NVC undersöker alternativa
marknadsföringskanaler till Facebook.

NVC har under året undersökt alternativ till
Facebook och har kommit fram till att börja
använda LinkedIn och Twitter i högre grad.
Där finns de flesta av våra viktiga målgrupper.
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Uppfyllt
mål
Ja

NVC arbetar vidare med att öka antalet
besökare på NVC:s webplatser.

År 2019 var antalet följare på Facebook 2901
(jmf 2443 år 2018). På Twitter är siffrorna 2181
(jmf 1743). Twitter pop-NAD hade 621 följare
(jmf 566).
Under 2019 hade vi 41 292 användare på vår
hemsida. Det är 1278 fler unika användare jmf
med år 2018. Drygt en tredjedel hittar oss via
sökord, nästan en tredjedel söker direkt på vår
webbadress och resten kommer i huvudsak in
till vår webbplats via sociala medier.
Besökare från Sverige är i majoritet, följt av
Norge, Finland, Danmark, USA, Island och
Storbritannien. Totalt var det besökare från
147 länder som någon gång under 2019
besökte vår webbplats.

Ja

NVC utvecklar det kommunikativa
inslaget i NVC:s evenemang, exempelvis
genom att digitalisera och införa mer
interaktivitet.

Under året inledde NVC samarbete med
Nordregio. Det innebär att vi delar licens och
webbplattform för att kunna genomföra
webbinarier som en ny mötesform. Under året
genomfördes fyra webbinarier; Integration 3
och Demens 1. Inför det nya året har vi
utvecklat rutiner och arbetsfördelning för att
fortsätta och utöka antalet webbinarium.

Ja

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet

X

Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

X
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Nordisk välfärdsforskning
Mål:
NVC bidrar till att nordisk forskningsbaserad kunskap avseende välfärdspolitik ökar.
Resultatmål beviljningsbrev 2019

Resultat

Nordens välfärdscenter ger ut den
nordiska akademiskt poänggivande
tidskriften Nordisk välfärdsforskning med
två nummer 2019.

Två nummer av den vetenskapliga tidskriften
har utkommit under året. Nr 1 hade fokus på
välfärdsteknologi, nr 2 på barn och ungas
mentala hälsa. Sammantaget har ca 3100
visningar/läsningar gjorts av 2019 års
publicerade artiklar. Totalt sett har ca 9600
visningar/läsningar gjorts av tidskriftens
samtliga artiklar, dvs. artiklar publicerade
under åren 2016-2019.

Uppfyllt
mål
Ja

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet

X

Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

Internationell verksamhet
Mål:
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.
Resultatmål beviljningsbrev 2019

Resultat

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.

Heldagsseminarium, i samarbete med NMR:s
kontor i Lettland samt Strazdumuiža skolan
(även kompetenscenter), om dövblindhet och
dess konsekvenser för att skapa medvetenhet
om funktionsnedsättningen och vilka insatser
som behövs. 160 deltagare från
myndigheter,departement, skolor,
institutioner och brukarorganisationer.
Heldagsseminarium om nordisk-baltiskt
samarbete om funktionshinder i samarbete
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Uppfyllt
mål

Ja

med NMR:s kontor i Tallin, Riga och Vilnius.
Målgrupper var experter från nationella
regeringskanslier, myndigheter och NGO:er
inom det nordiska samarbetet samt från de
tre baltiska länderna. 30 deltagare från
Estland, Lettland, Litauen, NVC, Sverige,
Norge, Grönland och Finland deltog i mötet
I enlighet med Handlingsplanen för
nordiskt samarbete om funktionshinder
bidrar NVC till andra aktuella
internationella samarbeten, exempelvis
att tillsammans med ordförandelandet,
eller annat nordiskt land, arrangera ett
sidoevenemang i samband med
statspartsmötet för FN:s konvention om
rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Under 2019 har NVC genom
sekretariatsfunktionen för Rådet för nordiskt
samarbete om funktionshinder följt upp och
drivit på genomförandet av aktiviteterna i
handlingsplanen. NVC har också
projektledaransvar för aktiviteterna 1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 samt 3.2 (projektet
avslutades 2019). Samtliga löper på enligt
plan med mindre avvikelser som inte bedöms
påverka slutresultatet.
Funktionshinderssamarbetet redogjordes för
Nordiska rådet vid sessionen i Stockholm.

NVC bidrar med nordiska perspektiv och
metoder samt bevakar internationella
initiativ genom Deafblind Internationals
(DbI) styrelsearbete och medverkan på
DbI:s världskonferens.

DbI:s världskonferens, samt styrelsemöte,
ägde rum i Australien där NVC deltog aktivt
på styrelsemötena som pågick i två dagar.
NVC presenterade även det nordiska
samarbetet under en workshop på
konferensen samt hade en poster för boken If
you can see it, you can support it. Det finns ett
stort internationellt intresse för det nordiska
samarbetet, speciellt de olika nätverken och
expertgrupperna.

Inom alkohol och drogområdet deltar NVC
i följande 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);
styrgruppen för Alcohol Policy Network
(APN); den nordiska
alkoholtjänstemannagruppen; Nordiskt
narkotikaforum och International
Confederation of Alcohol, Tobacco and
Other Drugs Research Association
(ICARA).

NVC har under året deltagit i ett ASA-EG
möte, samt både alkoholtjänstemannamöte
och Nordiskt narkotikaforum på Island. ICARA
är inte aktiv för närvarande. NVC har aktivt
deltagit i APN styrgrupp och bland annat
hållit presentationer på nationellt
alkoholseminarium i Ukraina.

Ja

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and
Drugs är internationellt aktiv som

Tidskiften NADs chefredaktör är
styrelsemedlem i ISAJE (International Society
of Addiction Journal Editors) och har i

Ja
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Ja

Ja

rådgivare om hur beroendeforskning
publiceras.

NVC är medlem och deltagare i European
social network (ESN) och evenemang.
NVC arrangerar the Nordic Day, som är ett
sidoevenemang till ESNs årlig
socialarbetarkonferens.

egenskap av vice ordförande deltagit i
organisationens månatliga videomöten.
NADs redaktörer deltog och höll
presentationer på ISAJEs årliga möte.
NVC anordnade och genomförde en
förkonferens i samband med den europeiska
socialchefskonferensen (27th European Social
Services Conference) på vilken det deltog ca
250 europeiska deltagare. Förkonferensen
hade fokus på äldrefrågor och behandlade
teman som den demografiska utvecklingen i
Norden, demens och digitala lösningar.

Nordisk nytta
Verksamheter som annars skulle drivas i nationell regi, men där positiva effekter uppnås
genom gemensamma nordiska lösningar
Verksamheter som manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
Verksamheter som ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

Ja

X
X
X

Effektiv förvaltning och fackmässigt utbyte mellan institutionerna i Stockholm
Mål:
Att undersöka möjligheter för utökat administrativt samarbete mellan de nordiska institutionerna i
Stockholm.
Att undersöka möjligheter för en samlokalisering av NVC och Nordregio, samt konsekvenser av detta.
Resultatmål beviljningsbrev 2019

Resultat

Att utifrån en god beskrivning av
möjligheter och konsekvenser föra en
konstruktiv dialog dels mellan
institutionerna, och dels med Nordiska
ministerrådets sekretariat (vid
styrningsdialogmöte 2 och 3).
Att senast till styrningsdialogmöte 3 ta
fram en plan för hur det administrativa
samarbetet ska utvecklas.

NVC och de andra svenska nordiska
institutionerna har ett löpande administrativt
samarbete.

Att senast vid styrningsdialogmöte 3
tillsammans med Nordiska ministerrådets
sekretariat ta ställning till eventuell vidare
process för samlokalisering av
institutionerna i Stockholm.

NVC har långt framskridna planer på att inom
kort skriva kontrakt med Statens
fastighetsverk om kontorslokaler som ligger
nära Nordregios lokaler.

Uppfyllt
mål

Ja

NVC har tagit fram ett dokument som visar
vilka administrativa samarbeten NVC och
Nordregio har, provat men förkastat samt
kommer att pröva senare. Dokumentet
presenterades för NMRS i samband med
halvårsrapporten och styrdialogmöte 2 2019.
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Ja

Horisontella perspektiv – jämställdhet, barn och unga samt hållbar utveckling
Samarbetsministrarna har beslutat att de horisontella perspektiven jämställdhet, barn och unga samt
hållbar utveckling ska integreras i all nordisk verksamhet. I planläggning och genomförande av aktiviteter,
ska institutionen därför värdera aktiviteterna i förhållande till de överordnade målsättningarna knutna till
dessa tre områden (inklusive Barn och unga i Norden – en tvärsektoriell strategi för Nordiska Ministerrådet
2016–2022, den nordiska strategin för hållbar utveckling Ett gott liv i ett hållbart Norden, samt Agenda
2030), och verkställa tilltag som bidrar till att dessa målsättningar uppfylls. Institutionerna uppfordras till att
etablera ett långsiktigt system för att värdera innehåll, konsekvenser och risker knutna till jämställdhet,
barn och unga samt hållbar utveckling.
Nordens välfärdscenter arbetar systematiskt med att integrera perspektiven jämställdhet, barn- och unga
och hållbarhet i verksamheten. I mallen för projektplanen 2020 finns en separat fråga gällande alla tre
perspektiven.
Nordens välfärdscenter har en arbetsplan för jämställdhetsintegrering i institutionens verksamhet för 2018–
20. Arbetsplanen innehåller en rad åtgärder för att säkerställa att könsperspektiv inkluderas i de olika
verksamheterna samt beskriver hur Nordens välfärdscenter ytterligare ska kunna implementera
jämställdhetsintegrering i organisationen.
I flera av Nordens välfärdscenters projekt är huvudtemat barn- och unga. Som exempel kan nämnas arbetet
med tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden, ensamkommandes hälsosituation, ungas
alkoholkonsumtion, arbetet med barn som lever med fosterskador pga alkohol eller andra droger samt
delaktighet för barn med funktionsnedsättning. Dessutom läggs ett stort fokus på barn och unga inom
Nordens välfärdscenters dövblindverksamhet.
Nordens välfärdscenter bidrar till en hållbar utveckling genom att framförallt stärka den sociala dimensionen
av detta perspektiv. Vi har som huvuduppdrag att bidra till att stärka de nordiska ländernas samarbete inom
välfärdsområdet. Vårt arbete med välfärdsteknologi handlar i stort om att hitta hållbara lösningar på
utmaningen att leverera sociala tjänster till olika målgrupper (äldre, glesbygdsbefolkning etc.). Arbetet inom
funktionshinderområdet utgår från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
vilket innebär att samtliga aktiviteter strävar efter en utveckling mot det globala hållbarhetsperspektivet. I
handlingsplanen för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–2022, finns tre fokusområden, Mänskliga
rättigheter, Hållbar utveckling och Fri Rörlighet, med flera aktiviteter under respektive område. Samtliga
aktiviteter ska integrera ett jämställdhetsperspektiv, beakta barn och ungas delaktighet och bidra till en
hållbar utveckling. Arbetet syftar till att främja nordiskt samarbete om universell utformning och
tillgänglighet för alla. Nordens välfärdscenter arbetar också med ett projekt om framtidens arbetsmarknad
för personer med funktionsnedsättning. Projektet ska bidra till att stärka möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och i arbetslivet samt att stärka den nordiska kompetensen och
konkurrenskraften. Även institutionens arbete med åldersvänliga städer, hemlöshetsarbete, ökad delaktighet
för barn med funktionsnedsättning, arbete för att främja en jämlik hälsa samt för att förbättra folkhälsan
stärker förutsättningarna för en hållbar utveckling.
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Styrning och kontroll av verksamheten
Under 2019 intensifierades utvecklingsarbetet, som påbörjades 2018, som syftar till att utveckla styrning
och kontroll av Nordens välfärdscenters verksamhet. Nya rutiner och processer har utvecklats, vissa har
implementerats, under 2019. Implementeringsarbetet fortsätter även efter årsskiftet. Nedan beskrivs
översiktligt hur de processer och rutiner som utvecklats under 2019 förväntas att se ut alla har
implementerats.
För att NVC ska uppnå ställda 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, EK-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 sedan 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 då 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 lite senare en kommunikationsplan.
NVCs ledning har projektgenomgång med varje projektledare två till tre gånger om året.
Projektgenomgångarna syftar till att säkra projektet fortskrider planenligt och enligt budget. Projektledaren
kan då även ta upp eventuellt behov av extra resurser eller stöd.

Kontroll av bokföringen och budget
Ledningen genomför två gånger per år projektuppföljning. Då stäms projektens planerade aktiviteter etc.
och projektens ekonomiska utfall av jämfört med aktivitetsplan och budget.
Projektledare och motsvarande har tillgång till löpande uppdaterade budget utfallsrapporter. De ska snarast
möjligt kontakta redovisningsansvarig när de upptäcker felaktigt bokförda poster.
Alla balanskonton stäms av varje månad av redovisningsansvarig.
Förutom halv- och helårsbokslut görs det förenklade kvartalsuppföljningar av NVCs ekonomiska läge.

Åtgärder som vidtagits 2019 med anledning av Riksrevisionens granskning.
NVC redovisar nu tillkommande och avgående projektförskottsbelopp var för sig i not 3 istället för tidigare
nettoförändring. NVC använder nu en schablon på 50% pålägg för sociala avgifter vid bokning av
semesterlöneskuld istället för 35,9% som används i det statliga lönesystemet. Övriga påpekande var bundna
till bokslutet 2018 och är inte längre aktuella.
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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 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 2018-12-31 jämfört med 2019-12-31.
Dessutom uppstår en växelkurseffekt vid överföring av basanslag mellan faktisk växelkurs och årets
genomsnittskurs som används i resultaträkningen. Se vidare not 5.
Växelkurseffekterna bokförs inte utan justeras direkt i balans- och resultaträkning.

Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat
Utfallet 2019 för kostnader, intäkter och resultat motsvarar de budgeterade värdena väl. Det ekonomiska
underskottet blev knappt 150 tusen SEK större än budgeterat men klart mindre än prognosen.
Prognosen som gjordes i samband med halvårsrapporten förutsåg ett underskott på 1,6 till 2,2 miljoner
SEK. Det stora prognostiserade underskottet berodde främst på obudgeterat höga pensionskostnader,
köpta tjänster (arbetsmiljöutredning, förlängd lönehanteringstjänst) och inköp av digitalt
fakturahanteringssystem.
Anledningen till att underskottet blev mindre än det beräknade underskottet i prognosen är främst
återbetalning av semesterersättning för föräldraledighet i Finland samt minskad semesterlöneskuld i
Finland. Till det kommer lägre personalkostnader under det sista kvartalet i Sverige.
Finansiella intäkter och kostnader består huvudsakligen av valutakursdifferenser beroende på
kursförändring som sker mellan det att fakturan registreras och när betalning sker.
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Resultaträkning
Utfall 2019
Not
Intäkter
Basbeviljning från NMR
Nationella bidrag
Projektmedel från NMR
Andra externa projektmedel
Övriga intäkter
Övriga finansiella intäkter
Totala intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Varor och tjänster
Bidrag till externa projekt
Finansiella kostnader
Växelkurseffekt
Totala kostnader

1
5

2
5

Budget
2019

Utfall
2018

Finland

Sverige

Justering
*

Totalt

26 009
3 525
9 330
2 690
0
0
41 554

4 589
0
727
1 130
7
0
6 452

21 418
3 494
7 986
1 493
150
148
34 689

2
0
0
0
0
0
2

26 009
3 494
8 713
2 622
157
148
41 143

25 534
3 497
18 301
1 466
607
387
49 793

25 210
15 250
1 850
0
0
42 310

4 540
1 581
0
10
0
6 131

21 027
13 067
1 743
63
0
35 901

0
0
0
0
2
2

25 567
14 648
1 743
73
2
42 035

0

-892

25 823
20 552
1 829
271
-48
48 427
0
1 366

Resultat
-756
321
-1 212
* Justering beror på växelkurseffekt på interna transaktioner, se vidare not 5.

Ekonomisk ställning per den sista december 2019
Nordens välfärdscenters har fortsatt en god ekonomiska ställning den sista december 2019 trots det
negativa resultatet.
De största förändringarna i NVC balansräkning jämfört med föregående år är; Förutbetalda
kostnader/upplupna intäkter har ökat med 3,5 miljoner SEK beroende på att utbetalning av medel från NMR
kommit efter årsskiftet, projektförskotten har ökat med nästan 2,5 miljoner SEK medan Kassa och bank har
minskat med 2 miljoner SEK. Anledningen till att banktillgodohavandena har minskat är nettoeffekten
senare utbetalda medel från NMR och ökade projektförskott, ca en miljon tillsammans med det negativa
resultatet. Risken för att NVC får likviditetsproblem under 2020 är dock mycket liten.
Det egna kapitalet har minskat med 0,9 miljoner SEK under året och uppgår till drygt 10 miljoner den sista
december 2019. Det egna kapitalet räcker till att täcka tre månaders drift 2020, betala ut stödordningens
under 2019 beslutade bidrag, att reservera 1,5 miljoner SEK för skadestånd i pågående tvist, täcka kostnader
som var budgeterade och beställda 2019 men som kommer att belasta 2020.
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Balansräkning
2019-12-31
Not

Tillgångar
Kundfordringar mm
Projektfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Leverantörsskulder mm
Projektförskott
3
Övriga projektförpliktelser
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Balanserad vinst
4
Årets resultat
4
Växelkurseffekt
4,5
Summa skulder och eget kapital

2018-12-31

Finland Sverige Eliminering *
17
0
1 672
2
2 211
3 902

258
0
625
4 249
15 585
20 717

23
0
313
213
545
2 454
321
33
3 902

1 755
6 687
0
2 784
1 787
8 915
-1 212
20 717

-1 672

-1 672

-1 611

-61
-1 672

Totalt
275
0
625
4 251
17 796
22 947

78
688
242
810
19 779
21 597

1 778
6 687
313
1 386
2 333
11 369
-892
-28
22 947

1 939
4 346
688
1 111
2 144
9 931
1 367
71
21 597

Övrigt som är känt och kan ha betydelse för NVCs framtida ekonomiska ställning
Nordens välfärdscenter har en pågående rättslig tvist rörande ett ramavtal. En så kallad mellandom fattades
under våren 2019. NVC förlorade mellandomen, men har beviljats ny prövning av mellandomen i hovrätten.
Om NVC förlorar mellandomen även i hovrätten innebär det att tvisten går vidare till nästa steg, dvs.att
fastställa om NVC begått avtalsbrott eller ej. Oavsett vilken part som vinner steg två av tvisten i tingsrätten,
kommer det med stor sannolikhet ett överklagande av tingsrättsdomen. Det kan därför ta lång tid innan
tvisten är slutgiltigt avgjord.
Mot bakgrund av den pågående tvisten har NVC internt reserverat 1,5 miljoner SEK (se även not 4 till
balansräkningen i årsräkenskapen).

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
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Not 2. Hyra och leasing
2019

2020

2021

2022

2023

Hyra för Kontorslokal
NVC Sverige
NVC Finland kurs 10,5892

2400
459

2640
359

0
350

0
350

0
350

Leasingavtal
NVC Sverige
NVC Finland kurs 10,5892
Summa

9
0
2868

9
0
3008

9
0
359

9
0
359

9
0
359

Not 3: Förpliktelser i institutionens program- och projektverksamhet
Projekt/konto/land

IB 2019

Tillkommit Avgått

UB 2019-12-31
NMR
Externt

Summa

2451 ProjektProjektförskott Sverige
20523
20527
20529
50101
50105
70700
80110
98100
99520
20520
20521
20532
20533
70600
98140

Rådet för funktionshinder
A Nordic region for all
Seminarieturné studentmobilitet och funktions
Skolelevers psykiska hälsa.. Se NVC SVE
NABO
Välfärdsforum 2018
Kunskapsexport VT
Integration
NIF från 2017

34
25
335
477
345
124
25
2 179
385
0
0
0
0
0
0

1 690
0
0
0
0
0
0
4 511
1 488
1 021
280
1 392
209
566
705

1 565
25
335
477
345
1
25
3 950
1 312
28
85
12
0
526
419

159
0
0
0
0
123
0
2 740
562
994
195
1 380
209
0
286

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0

159
0
0
0
0
123
0
2 740
562
994
195
1 380
209
40
286

3 929

11 862

9 104

6 646

40

6 686

2451 Projektförskott Finland (växelkurs 10,4336)
40510 Cannabis
50100 Folkhälsoarenan

91
326

0
0

91
326

0
0

0
0

0
0

Summa 2451 Projektförskott Finland (växelkurs 10,4336

417

0

417

0

0

0

4 346

3 676

7 937

6 647

40

6 687

688
688

688
688

0
0

0
0

0
0

5 034

8 625

6 647

40

6 687

Universell utformning och tillgänglighet - delaktighe

Barn och unga med funktionsnedsättning
Framtida nordiska arbetsmarknader för funktio
Mobilitet och funktionshinder
Integrate NEETs
Ensamkommande och psykisk hälsa

Summa 2451 Projektförskott Sverige

Totalt 2451 Projektförskott
2453 Övriga projektförpliktelser (Sverige)
Kartläggning ensamkommande barn (500000DKK)
Summa 2453 Övriga projektförpliktelser
Totalt Projektförpliktelser
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Not 4: Eget kapital
Tusen SEK
Eget kapital 31/12 2019

10 478

Tre månaders drift
Löne-, lokal-och övriga kontorskostnader

6 750

Intern reservation
Stödordningen, bidrag 2020 beslutade 2019

1 130

Rättstvist

1 500

Kostnader budgeterade 2019 men kommer att belasta 2020
Statistikbeställning Funktionshinder

60

Demens rapport

100

Dövblind översättning

25

Oreserverat

913

Summa

10 478
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Not 5: Växelkurseffekt

Tusen €
Växelkursjustering i balansräkning Eget kapital Finland
IB Eget kapital2019-01-01Finland
Växelkurs 18-12-28 (balansräkning bokslut 2018)
Växelkurs 19-12-30 (balansräkning bokslut 2019)
Växelkurseffekt på Eget kapital i balansräkning Finland

Växelkurs

Tusen
SEK

239
239

10,2753
10,4336

2 454
2 492
38

30
30

10,5892
10,4336

321
316
-5
33

160
160

10,4336
10,06735

1 672
1 611
-61

Växelkursjustering i resultaträkning för överföring av basanslag från Sverige till
Finland
Faktisk (bokförd) genomsnittskurs
433
Resultaträkning (genomsnittskurs 2019)
433
Summa växelkursjustering i resultaträkning för överföring av basanslag från
Sverige till Finland

10,5947
10,5892

4 591
4 589

Kursskillnad balansräkningen och resultaträkning 2019 Finland
Genomsnittskurs 2019 (resultaträkning)
Växelkurs 19-12-28 (balansräkning)
Kursskillnad balansräkningen och resultaträkning 2019 Finland
Summa växelkursjustering balansräkning Eget kapital Finland
Växelkursjustering avräkning interna mellanhavanden
Interna fordringar Finland på Sverige
Interna skulder Sverige till Finland
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Funktions-/ verksamhetsområde indelade kostnader
Tabellen med specifikation nedan visar hur NVCs kostnader fördelar sig per verksamhetsområden.
Belopp i tusen SEK
Budget
2019
2018
Gemensamma kostnader
5 914
6 929
7 118
Administrativa kostnader
6 879
7 251
5 660
Verksamhetsområdeskostnader*
Basaktivitet
15 947
15 009
13 811
Egna bidrag till externa projekt
1 550
1 508
1 879
Externt finansierade projektkostnader
12 020
11 338
19 959
Totala kostnader
42 310
42 035
48 427
*Kostnader per verksamhetsområde
1. Äldre
Basaktivitet
Externt finansierade projektkostnader
2. Demens
Basaktivitet
Externt finansierade projektkostnader
3. Välfärdsteknologi
Basaktivitet
Externt finansierade projektkostnader
4. Folkhälsa
Basaktivitet
Externt finansierade projektkostnader
5. Funktionshinder
Basaktivitet
Externt finansierade projektkostnader
Egna bidrag till externa projekt
6. Integration
Basaktivitet
Externt finansierade projektkostnader
7. Kommunikation
Basaktivitet
Externt finansierade projektkostnader
8. Övrigt
Basaktivitet
Externt finansierade projektkostnader

1 144
1 144
0
953
953
0
1 449
949
500
5 499
3 777
1 722
6 113
2 628
1 935
1 550
5 481
407
5 074
4 726
4726
0
2 519
1363
1156

1 056
1 056
0
855
855
0
2 063
1 146
917
4 776
2 804
1 972
6 112
2 523
2 081
1 508
5 259
890
4 369
4 615
4 615
0
2 016
1 120
896

1 989
1 170
819
613
613
0
1 788
774
1 014
11 625
2 184
9 081
7 364
3 542
2 204
1 619
5 363
845
4 518
4 411
4 411
0
1 090
271
819

Norden i Fokus
Basaktivitet
Externt finansierade projektkostnader

1 633
0
1 633

1 103
0
1 103

1 760
0
1 760

29 517

20 121

28 742

Totalt verksamhetsområdeskostnader

Stockholm 2020-02-13

Eva Franzén
Direktör
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Bilaga 1

Publikationer utgivna av Nordens välfärdscenter 2019
1. Smagstilsætningers betydning for brug af snus og e-cigaretter – med fokus på unge og Norden
2. Skapa åldersvänliga städer i Norden
3. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Årsrapport 2018
4. Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries
5. What’s New About Adolescent Drinking in the Nordic Countries?
6. Konferensrapport: Jämlik hälsa i Norden
7. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research nr 1 2019
Velferdsteknologi
8. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research nr 2 2019
Positiv psykisk hälsa hos skolbarn i Norden
9. Adolescent Health in the Nordic Region – Health promotion in school settings
10. Cannabis policy and legislation in the Nordic countries
11. Magasin, Nordens välfärdscenter, 2019
12. Education Policy for Health Equality – Lessons for the Nordic Region
13. Summary: Education Policy for Health Equality – Lessons for the Nordic Region
14. Indicators for health inequality in the Nordic countries
15. Cross-sectoral cooperation at the ministerial level – with a focus on health inequalities
16. If you can see it, you can support it – A book on tactile language
17. Nordic Ambient Assisted Living – Welfare Technologies for Active and Independent Living at Home
18. NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs nr 1 2019
19. NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs nr 2 2019
20. NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs nr 3 2019
21. NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs nr 4 2019
22. NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs nr 5 2019
23. NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs nr 6 2019
24. Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets
25. Vård och omsorg på distans – 24 praktiska exempel från Norden
26. Segregation i Norden - – om inkludering, unga och politik
27. Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet
2019
28. Policies to address the social determinants of health in the Nordic countries
29. Urfolk och demens i Norden
30. Policy briefs to increase equality in health
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Bilaga 2

Evenemang vid Nordens välfärdscenter 2019
1. Student mobility and disability in the Nordic countries, Odense, Danmark, 15. 1. 2019
2. Utbildning på Färöarna om dövblindhet, Torshavn, Färöarna, 3.2 - 6.2.2019
3. Workshop to prepare for NOS-HS funding; Stockholm, Sverige, 6.3 - 7.3.2019
4. Kommunikativa relationer, Köpenhamn, Danmark, 25.3 - 28.3.2019
5. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, möte 1, Reykjavik, Island, 27.3 - 29.3.2019
6. Alcohol, harm, inequality and the life-course: Meeting of the sub-group Older adults and the elderly,
Stockholm, Sverige, 27.3 - 28.3.2019
7. Nätverksträffar inom demensområdet, Stockholm, Sverige, 3.4 - 5.4.2019
8. Segregation i Norden, Stockholm, Sverige, 3.4.2019
9. Dövblindhet och integration, Stockholm, Sverige, 4.4.2019
10. Inspiration: hur skapar vi en inkluderande verksamhet? Köpenhamn, Danmark, 7.5.2019
11. Nordic workshop: Who decides the relevance and validity of knowledge? Stockholm, Sverige, 14.5 15.5.2019
12. Nordic Leadership Forum of Deafblindness 2019, Reykjavik, Island, 22.5 - 23.5.2019
13. Möte med Folkhälsoarenan, Reykjavik, Island, 28.5.2019
14. Cognition Network Meeting, Stockholm, Sverige, 3.6 - 4.6.2019
15. Nordic Day 2019: An age-friendly Nordic region for all, Milano, Italien, 5.6.2019
16. Nordiskt demensnätverk höstmöte, Reykjavik, Island, 28.8 - 29.8.2019
17. Tactile linguality, network meeting, Taastrup, Danmark, 2.9 - 3.9.2019
18. Student mobility and disability in the Nordic countries – Torshavn, Färöarna, 18.9 - 19.9.2019
19. Careware Nordic Masterclass - Techs for tackling social isolation, Århus, Danmark, 23.9.2019
20. Nordisk konferens om inclusion, Stockholm, Sverige, 25.9.2019
21. Nordic expert meeting on FAS/FASD, Helsingfors, Finland, 10.10 - 11.10.2019
22. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, möte 2, Stockholm, Sverige, 28.10 - 30.10.2019
23. Utbildningssamarbete, Stockholm, Sverige, 4.11.2019
24. Taktil språkutveckling, Drammen, Norge, 12.11 - 14.11.2019
25. Webbinarium: Ny insatser kring urfolk och demens, 27.11.2019
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FI-00250 Helsingfors
Tel: +358 20 741 08 80
info@nordicwelfare.org

1

