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År 2020 utkom tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) med sex nummer. Den årliga 
mängden publicerade artiklar varierar mellan 40 och 50. År 2020 publicerades 47 artiklar och 631 
sidor. Artiklarna inbegriper unik ny forskning som det hänvisas till regelbundet över hela världen. I 
oktober 2020 publicerades till exempel ett komparativt temanummer om äldres dryckesmönster i 
Norden. Under 2020 har tidskriften lyft fram teman som mental hälsa, föräldrars och barns 
missbruksproblem, speciellt utsatta grupper och offentlig finansiering av forskning.  

NAD arrangerade i juni 2020 ett webbinarium om vetenskapligt skrivande och var medarrangör i 
augusti 2020 för det årliga mötet för föreningen International Society for Addiction Journal Editors 
(ISAJE). Mötet skulle ha ägt rum i Helsingfors men omvandlades till et distansmöte.  

NAD:s redaktion samarbetar tätt med forskare och forskargrupper i hela Norden och upprätthåller 
det nordiska rusmedelssamarbetet. Tidskriften stöder juniora forskare och fungerar som en kanal 
för samnordiska analyser.  

NAD:s senaste Impact Factor var 1.000 (tidigare 0.875) och artikelnedladdningarna låg på 235,192 då 
nedladdningarna för 2019 var 169,281. År 2020 blev tidskriften inkluderad i bibliografiska databasen 
Medline vilket kommer att göra tidskriften mer tillgänglig för mer hälsoorienterade forskare. Av de 
105 inkomna forskningsartiklarna var 17 från Sverige, 12 från Norge och 15 från Finland. 

Under 2019 slöts ett samarbetsavtal mellan Nordens välfärdscenter och Helsingfors universitet. 
Samarbetet inleddes i januari 2020 och har fungerat utmärkt. Tidskriften har fått en tydligare 
akademisk anknytning. 

NAD samarbetar tätt med PopNAD som är Nordens välfärdscenters populärvetenskapliga 
webbplats för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
gambling. Under 2020 har webbplatsen rekryterat forskare som bloggskribenter för att bidra till den 
offentliga debatten och att förse läsare med kunskap om aktuell forskning. PopNAD:s besökarantal 
har förblivit stabilt, medan det skett en liten ökning i följare på sociala medier. 
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