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Direktörens förord 
Nordens välfärdscenter är en plattform för nordiskt samarbete på social- och 
folkhälsoområdet. Institutionen arbetar på uppdrag av Nordiska ministerrådet 
och därmed inom ramen för den nordiska visionen som säger att Norden ska vara 
världens mest hållbara och integrerade region 2030. Nordens välfärdscenter har 
ett särskilt uppdrag att bidra till visionens sociala hållbarhetsmål. Verksamheten 
har under året haft fokus på hur barn och unga kan få en starkare röst i det 
nordiska samarbetet, på hur den digitala utvecklingen kan bidra till ökad social 
hållbarhet samt på frågor som bidrar till att öka förutsättningarna för en god, 
jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla. 

När jag summerar år 2022 visar det på vår förmåga till omställning, snabbhet, 
dialog och samarbete. Vi har lyckats dra lärdomar av den digitala utveckling som 
gjordes under pandemin samtidigt som vi under året återgick till en reguljär 
verksamhet med fysiska samarbeten och arrangemang. Denna utveckling har 
varit gynnsam för vår verksamhet och uppdrag när det gäller att stödja nätverk, 
erbjuda arenor för expertmöten samt sprida aktuell och relevant nordisk kunskap. 
Med relativt små resurser och liten personalstyrka kan jag stolt konstatera att 
Nordens välfärdscenter under senare år utvecklats till att vara en central aktör 
inom det nordiska samarbetet och en plattform som stödjer de nordiska länderna 
i policyutvecklingen och utgör en resurs för bland annat de nordiska 
ordförandeskapen.  

Som institution och arbetsplats har Nordens välfärdscenter också under året fått 
en mer stabil och positiv utgångspunkt då stockholmskontoret flyttat till en 
permanent kontorslokal på Skeppsholmen efter en lång tid av tillfällig lösning. 
Lokalens utformning och läge har gett gynnsamma förutsättningar för en god 
arbetsmiljö och samarbete med andra nordiska kollegor och institutioner. 

Denna årsredovisning innehåller en redogörelse för verksamheten under 2022. 
Med detta intygar jag att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och institutionens 
ekonomiska ställning.  

Jag tackar medarbetare och experter som bidragit till att kunskapen om de 
nordiska välfärdsfrågorna ökat. Ett stort tack också till alla andra som vi har 
samverkat med under året och som bidragit till att Nordens välfärdscenter har 
kunnat fullfölja vårt uppdrag genom att ge ett nordiskt perspektiv till 
policyutvecklingen av välfärdsfrågorna i de olika länderna.  

Stockholm den 15 februari 2023  

 

Eva Franzén, Direktör 
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1. Nordens välfärdscenter – 
verksamhet och resultat 2022 
Under 2022 återgick arbetet till en mer ordinär verksamhet efter att 
institutionen bedrivit digital verksamhet under åren med pandemin. De 
digitala lärdomarna och erfarenheterna som vi fick under pandemin har 
vi tagit med oss in i den ordinarie verksamheten och kombinerar numera 
detta på ett effektivt sätt med fysiska möten och konferenser. Detta är 
både hållbart och ekonomiskt samtidigt som det främjar ett effektivt sätt 
att arbeta när det gäller nätverk och spridning av kunskap.  

Sammanfattningsvis har 2022 varit ett intensivt år. Förutom att vi har 
fullföljt uppdragen enligt det ordinarie beviljningsbrevet har institutionen 
också haft ett icke oväsentligt antal tilläggsuppdrag. Vidare vill vi hävda 
att Nordens välfärdscenter under senare år utvecklat verksamheten i 
enlighet med de krav som ställdes på institutionen i Nordiska 
ministerrådets översyn över den sociala sektorn.1 Idag arbetar Nordens 
välfärdscenter efterfrågestyrt och har en god dialog med såväl nordiska 
ministerrådets sekretariat och ämbetsmannakommittén för social- och 
hälsopolitik som med ordförandelandet inom Nordiska ministerrådet. 
Därutöver bedömer vi att kvaliteten på institutionens produkter, 
publikationer, nätverksarbete och konferenser, håller den kvalitet som 
efterfrågades i ovan nämnda översyn. 

Utöver detta har de interna förutsättningarna förstärkts under året. 
Institutionen har rekryterat flera nya medarbetare från olika nordiska 
länder vilka på ett positivt sätt bidrar till att utveckla institutionens 
verksamhet. Vidare har samverkan stärkts med Nordregio genom att vi 
numera har en gemensam administrativ chef och en HR-ansvarig 
medarbetare. Därutöver samverkar vi i högre grad än tidigare även 
fackmässigt. Vidare har kontoret i Stockholm fått en bra permanent 
lösning med ny lokal på Skeppsholmen som främjar såväl god 
arbetsmiljö som samverkan med Nordregio. 

En nordisk plattform för samarbete  
på social- och folkhälsoområdet 
Nordens välfärdscenters uppdrag är att vara en nordisk plattform för 
samarbete på social- och folkhälsoområdet samt att fungera som ett 
sekretariat för nätverk och arbetsgrupper, genomföra konferenser och 
seminarier samt skapa kontakter mellan olika aktörer inom Norden som 
kan ha nytta av samarbete. Förutom att stödja länderna i 

 
1 Árnason, Árni Páll (2018) Viden som virker i praksis: Styrket nordisk samarbejde på socialområdet. 

Nordiska ministerrådet.  

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1254476&dswid=7388
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policyutveckling har institutionen också i uppdrag att ta fram ny kunskap 
på social- och folkhälsoområdet. 

Under året har Nordens välfärdscenter bjudit in till 30 olika evenemang 
(bilaga 2). Under år 2022 ser vi efterverkningarna av pandemin genom att 
efterfrågan på att vi genomför evenemang på plats tycks öka. Under 
2022 arrangerades fler fysiska evenemang än digitala; 14 fysiska 
evenemang, fyra hybrida samt nio webbinarier. Totalt deltog cirka 2 000 
personer på dessa evenemang. Utöver externa evenemang har 
institutionen koordinerat en rad olika expertmöten inom institutionens 
olika verksamhetsområden, vilket också är en del av våra fysiska 
evenemang. Därutöver har institutionen under 2022 gett ut 13 
publikationer (bilaga 3) och därmed också på detta sätt bidragit till ökad 
nordisk kunskap på välfärdsområdet.  

Publikationerna har bland annat använts som underlag på nordiska 
expertmöten och i nationella utvecklingsarbeten. Rapporterna är 
efterfrågade och laddas ned och läses via webbplatsen. Antalet unika 
användare på Nordens välfärdscenters webbplatser fortsätter att ligga på 
höga nivåer, även efter pandemin även om vi inte riktigt når upp till förra 
årets siffror. Totalt hade institutionens tre webbplatser nära 130 000 
besökare fördelat på nordicwelfare.org med 66 000 besökare, PopNad 
med 46 000 respektive Integrationnorden.org med 16 000. 
Besökssiffrorna visar bland annat att allt fler tar del av institutionens 
engelska webbsidor. Eftersom alltmer kommuniceras på engelska ökar 
också antalet internationella besökare. Användare från mer än 180 
länder besökte någon av de tre webbplatserna under året.  

Nordens välfärdscenter kommunicerar institutionens arbete och kunskap 
om välfärd i Norden också genom sex olika nyhetsbrev. Sammanlagt har 
vi cirka 10 000 prenumeranter på dessa olika nyhetsbrev. Därutöver 
använder institutionen flera sociala mediekanaler för spridning av 
kunskap och för att berätta om aktiviteter på Nordens välfärdscenter. 
Nämnas kan att institutionens twitterinlägg i genomsnitt visades 4 000 
gånger per månad och youtubeklippen fick 11 000 visningar under året. 
Utöver detta har Nordens välfärdscenter också haft synlighet i tv, press 
och webbnyheter. 

Nordens välfärdscenters medarbetare deltar också på andra aktörers 
evenemang. Det gör de genom att tala om institutionens olika projekt 
eller mer generellt om det nordiska samarbetet. I bilaga 4 framkommer 
tydligt att detta sker relativt frekvent, under 2022 medverkade Nordens 
välfärdscenters projektledare vid 43 olika tillfällen och talade om 
institutionens verksamhet. Till exempel kan nämnas att institutionens 
verksamhet inom välfärdsteknik har presenterats på 19 internationella, 
nordiska och nationella konferenser och seminarier där några exempel är 
Vältel 2.0 i Trondheim (Norge), Vitalis i Göteborg (Sverige), ISHF event: 

https://nordicwelfare.org/
https://nordicwelfare.org/popnad/
https://nordicwelfare.org/integration-norden/
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Housing and development in rural areas i Helsingfors (Finland) samt AAL-
European Conference i Gdansk (Polen). Sammantaget innebär det att 
denna typ av aktivitet bidrar till att den nordiska kunskapen om 
välfärdsfrågorna kommer många till del samt att det finns en stor 
efterfrågan om nordisk kunskap om välfärdsfrågor. 

Nordens välfärdscenters två vetenskapliga tidskrifter 
De två vetenskapliga tidskrifter som Nordens välfärdscenter delvis 
finansierar och är ansvarig utgivare för, det vill säga Nordisk 
välfärdsforskning respektive Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD), 
bidrar till att den nordiska kunskapen på välfärdsområdet har ökat. 
Tidskrifterna ges ut i samarbete med den norska forskningsstiftelsen 
Fafo respektive Helsingfors universitet.  

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) 
I NAD publicerades under året 46 vetenskapliga originalartiklar. Av de 
publicerade artiklarna var nio från Sverige, tio från Norge, fem från 
Danmark, en från Island och 14 från Finland. Den nya forskning som 
publiceras i NAD hänvisas till och används runtom i världen. Det 
återspeglas i NAD:s Impact Factor som år 2021 var 1,443. Redaktionen 
består av en redaktör, en chefredaktör och fyra assisterande redaktörer 
som representerar olika nordiska länder. Redaktionen samarbetar tätt 
med enskilda forskare, forskarmiljöer och forskargrupper i hela Norden 
och bidrar på olika sätt till att samla och upprätthålla det nordiska 
ANDTS-samarbetet. Tidskriften bistår juniora forskare och fungerar som 
en kanal för samnordiska analyser. Tidskriften har som specialuppgift att 
samordna nordisk alkoholstatistik. NAD är även medarrangör till den 
vartannat år återkommande Nordic Alcohol and Drugs Researchers’ 
Assembly (NADRA). I september 2022 ordnades NADRA i Mariehamn, 
Åland.  

Under 2022 har tidskriften lyft fram aktuella frågor såsom 
hjärnforskningens roll inom beroendeområdet samt hur rysk 
narkotikapolitik urholkar civilsamhället och de mänskliga rättigheterna. 
NAD stod på sensommaren 2022 värd för det årliga mötet för 
International Society for Addiction Journal Editors (ISAJE) i Helsingfors. I 
samband med det här mötet gav NAD över ISAJE:s ordförandeklubba till 
American Journal of Drug and Alcohol Abuse. NAD:s redaktion har såväl 
inom ISAJE-samarbetet som i European Association of Science Editors 
(EASE) jobbat med frågor som berör representation och heterogenitet 
inom vetenskaplig publicering. Redaktörerna är aktiva medlemmar i två 
EASE-kommittéer: Gender Policy Committee samt Equity, Diversity and 
Inclusion Committee.  

NAD:s verksamhet inbegriper den populärvetenskapliga webbplatsen 
PopNAD, som populariserar forskning om alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och gambling. Under 2022 har webbplatsen rekryterat forskare 



 

7 

som skribenter för att bidra till den offentliga debatten och sprida 
kunskap om aktuell forskning. PopNAD:s besökarantal ligger stabilt på 
ungefär 50 000 årliga besökare. PopNAD har en egen redaktör, som är 
anställd på Nordens välfärdscenters helsingforskontor. 

Nordisk välfärdsforskning (NWR)  
Nordisk välfärdsforskning (Nordic Welfare Research, NWR) etablerades 
2016 och är fortfarande under utveckling. År 2022 publicerade tidskriften 
två nummer bestående av åtta vetenskapliga originalartiklar samt en 
bokrecension. Av de vetenskapliga artiklarna var fyra norska, tre svenska 
och en dansk. Tidskriften blir alltmer känd och erkänd inom de områden 
den täcker. 

NWR publicerar artiklar inom ett brett spektrum av välfärdspolitiska 
ämnen kopplade till de nordiska välfärdssamhällena, såsom 
levnadsvillkor, arbetsliv, arbetsinkludering, socialtjänst, vård, folkhälsa 
och funktionsnedsättning. Bidragsgivare är en blandning av doktorander 
och etablerade, erkända forskare. Sedan starten har tidskriften sett en 
stadig ökning av läsning och nedladdningar. År 2022 var det 23 700 
läsningar av tidskriften. 

Tidskriftens redaktion består av en redaktör och ett redaktionsråd med 
en ledamot från vart och ett av de nordiska länderna. Redaktionen är 
sammansatt så att tidskriftens alla centrala ämnesområden täcks. En 
nordisk sammansatt redaktion med 13 medlemmar har också inrättats. 

NWR är ackrediterat som utdelande akademiska poäng på nivå 1 sedan 
2016. Det pågår ett systematiskt och långsiktigt arbete från förlaget och 
redaktionen för internationell impact factor-värdering av tidskriften. 
Tidskriften publiceras med öppen tillgång och utan publiceringsavgift av 
Universitetsförlaget AS (Scandinavian University Press). 

Institutionens bidrag till Vision 2030, Agenda 2030 
och nordisk nytta 
Nordens välfärdscenter har i uppdrag att bidra till förverkligandet av 
Nordiska ministerrådets vision, det vill säga att Norden ska vara världens 
mest hållbara och integrerade region 2030. Den nordiska visionen bidrar 
samtidigt till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling. I såväl den nordiska visionen som i Agenda 2030 är ett 
övergripande mål att bidra till social hållbarhet, det vill säga en god 
jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla som är hållbar över tid. Mer 
precist bidrar Nordens välfärdscenters verksamhet till mål 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11 och 16 i Agenda 2030 samt mål 6, 8, 9, 10, 11 och 12 i handlingsplanen 
för Nordiska ministerrådets vision. Därutöver arbetar Nordens 
välfärdscenter systematiskt för att integrera de så kallade 
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tvärgåendeperspektiven jämställdhet, barn- och unga och hållbarhet i all 
verksamhet. 

Nordens välfärdscenter genomförde under året en rad olika insatser för 
att stärka den sociala hållbarheten i de nordiska länderna. Inom arbetet 
med funktionshinderfrågor och äldrefrågor tog vi fram 
kunskapssammanställningar och hade erfarenhetsutbyten om hur 
samhället, varor och tjänster kan utformas olika efter personers behov 
och förutsättningar. Vidare presenterade vi kunskap om digitala och 
tekniska lösningar som gör att fler unga och personer med 
funktionsnedsättning blir inkluderade i arbetslivet. Inte minst har vi i del 
ett av projektet Vård och omsorg på distans visat hur distanslösningar 
kan vara avgörande för att vi ska kunna bibehålla en god välfärd i 
Norden. Dessutom kunde vi påvisa att dessa lösningar har positiva 
miljöeffekter.  

För att stärka barn och ungas inkludering arbetar institutionen med ett 
flerårigt projekt om barn och ungas möjligheter till deltagande och 
utveckling efter covid-19-pandemin. Lika möjligheter till utveckling och 
delaktighet för alla barn och ungdomar är en förutsättning för ett 
hållbart Norden. Ett stort arbete har gjorts med att involvera barn och 
unga själva för att säkra deras deltagande i kriser framöver. 
Brukarinflytande har också varit ett ämne som behandlats under året och 
som även det stödjer handlingsplanens mål 11. Nordiskt brukarinflytande 
har stärkts genom att Nordens välfärdscenter har inventerat tillgänglig 
kunskap och praktiska erfarenheter. 

Under året presenterade vi vidare erfarenheter om hur Norden främjar 
ett åldersvänligt, hållbart och hälsofrämjande samhälle. Detta arbete, 
som inkluderar bland annat Nordens välfärdscenters nätverk 
Åldersvänliga städer i Norden, har bidragit till målet om att utveckla 
socialt hållbara samhällen. Det samma gäller Nordens välfärdscenters 
arbete på integrationsområdet. Under året har vi presenterat lärande 
exempel på framgångsrikt integrationsarbete i Norden. Inte minst har 
institutionens arbete kring mottagandet av flyktingar från Ukraina varit 
uppskattat och användbart då det finns ett stort behov av 
kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte kring frågan. Arbetet inom 
folkhälsoområdet stödjer visionens mål om ett socialt hållbart Norden 
genom att bidra till en god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla. 
Ett exempel på arbete för social hållbarhet är Nordens välfärdscenters 
arbetet om barn födda med prenatal alkohol- och drogexponering 
(FASD). 

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

Barn och ungas levnadsvillkor  
Rätten att bli hörd i enlighet med FN:s barnkonvention, artikel 12, är 
särskilt viktig att efterleva vid kriser för att säkerställa att offentliga 
aktörer ser till barns och ungas välfärd på ett bra sätt. Under 2022 har 
Nordens välfärdscenter bjudit in till ett brett nordiskt samarbete kring 
barn och ungas rättigheter och möjligheter till delaktighet och utveckling 
i pandemins spår. De inbjudna har varit statliga experter, forskare och 
ungdomsexperter från civilsamhällets organisationer från hela Norden. 
Ungdomsexperter från ungdomsråd, barn- och ungdomsorganisationer, 
elevorganisationer och elevråd har samarbetat med myndighetsexperter, 
forskare, barnombudsmän och kommunförbund. Tillsammans har de 
hittat vilka befintliga strukturer som finns och fungerar för att lyssna på 
och involvera barn och unga. Dessa råd för delaktighet i kriser och de 
ungas egna erfarenheter publicerades i rapporten Barn och ungas rätt att 
delta i beslutsfattande i kristider. 

Vidare har Ungdomsforskningssällskapet i Finland och det danska 
nationella välfärdsforsknings- och analyscentret VIVE på uppdrag av 
Nordens välfärdscenter kartlagt pandemins konsekvenser för barn och 
ungas rätt att bli hörda i Norden. Forskningen visar på en stor variation i 
hur barn och ungas rätt att bli hörda och delaktiga i skola och fritid har 
tillvaratagits. I rapporten Barn och ungas delaktighet under 
coronapandemin – nordiska initiativ, beskriver de nordiska 
myndigheterna barns och ungas deltagande och engagemang under 
pandemin. Rapporten publiceras i början av 2023.  

Unga människors erfarenheter i Norden från tiden under pandemin har 
samlats in under året. I en uppsättning filmintervjuer berättar nordiska 
ungdomar om coronakrisen och vikten av att bli hörd. 
#NordicYouthVoices publiceras på institutionens webbplats och på 
YouTube. Filmerna har visats på flera konferenser under året.  

De nordiska ungdomarnas erfarenheter från tiden under pandemin, 
konsekvenserna av pandemin samt lovande praxis för att lyssna på och 
involvera barn och unga har varit huvudtemat på två konferenser som 
anordnades av Nordens välfärdscenter under året.  
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Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden 
Nordens välfärdscenter koordinerade även under 2022 det nordiska 
nätverket för åldersvänliga städer, som är medlemmar i WHO:s globala 
nätverk Age-Friendly Cities and Communities, AFCC. Nätverket, som 
består av tolv nordiska städer, har haft digitala möten där städerna har 
lyft upp för dem aktuella teman. Utökade kontakter och samarbete har 
skett exempelvis med Social- och hälsovårdsministeriet i Finland, 
Helsedirektoratet i Norge, Folkhälsomyndigheten och SKR i Sverige.  
 
Institutionen har genomfört ett arbetsseminarium om nordiska äldreråd i 
oktober i Stockholm i samarbete med Danske Äldreråd. 33 deltagare från 
hela Norden, från olika nivåer (lokal, regional, nationell och nordisk nivå) 
deltog i seminariet med syfte att ta fram ett förslag för ett eventuellt 
fortsatt samarbete. Programmet innehöll presentationer om lagstiftning 
och organisering av äldreråd, inflytande och utmaningar. 
 
Vidare har två rapporter har tagits fram, i samarbete med Nordregio, 
inom ramen för projektet aktivt och hälsosamt åldrande i Norden. 
Rapporterna diskuterar ett heterogent perspektiv i förhållande till ett 
aktivt och hälsosamt åldrande samt tillgången till nordiska jämförbara 
data och indikatorer. Därutöver har projektledaren deltagit i Nordregios 
projekt NJUST som handlar om ett äldreperspektiv i grön omställning. I 
projektet har det också samarbetats med de baltiska länderna.  

Nordiskt demensnätverk  
Målsättningen för Nordiskt demensnätverk och temanätverken inom 
demens är att skapa nordisk nytta genom strategiskt erfarenhetsutbyte 
om nationella strategier, riktlinjer och åtgärder, vilka syftar till att stärka 
kvalitet, säkerhet och innovation i utredning, behandling, omsorg och 
annan service för personer med demens och deras anhöriga och 
närstående. Detta har under 2022 uppnåtts genom två nätverksmöten. 
Sekretariatet på Nordens välfärdscenter har tillsammans med det norska 
ordförandelandet genomfört ett tvådagarsmöte för nätverket i Oslo, 
med fokus bland annat på hur långt länderna kommit med WHO:s 
rekommendation om nationella demenskampanjer före 2025 för att 
minska stigma kring demens. Under hösten hölls ett digitalt möte med 
fokus på aggressionshändelser inom demensvården.  

Temanätverken inom demens ska möjliggöra kunskapsutveckling och 
kompetenshöjning på områden där länderna var för sig har små 
förutsättningar för detta. Detta har under 2022 förverkligats genom olika 
aktiviteter i de respektive temanätverken. Temanätverket för demens 
och intellektuella funktionshinder har tillsammans med Nordens 
välfärdscenter och Aldring og Helse genomfört ett namnbyte och en 
uppdatering av websidan Hva er demens. Sidan heter nu Lettlest 
Demens och finns på de nordiska språken, engelska och samiska språk. 
Temanätverket har träffats digitalt en gång under 2022. Temanätverket 
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för demens och etniska minoriteter har träffats för ett fysiskt möte i 
Köpenhamn under 2022.  

Temanätverket för demens och urfolk har träffats digitalt två gånger 
under våren 2022 och därutöver också under två dagar i Helsingfors i juni, 
där Nordens välfärdscenter stod värd för mötet. Under hösten 2022 har 
temanätverket mötts i de två undergrupperna Teaching and Guidance 
och Indigenous People and Dementia Assessment, varav den första 
träffats två gånger under hösten och den andra två gånger digitalt, 
varefter de arrangerade ett digitalt möte för externa nordiska 
intressenter. Temanätverket för demens och urfolk har också bidragit 
med redaktionellt material till ett temanummer om demens och urfolk av 
Nordens välfärdscenters nyhetsbrev om demens. Temanätverken för 
demens och urfolk respektive etniska minoriteter, har utöver 
temanätverkens egna arbeten haft ett samarbete under 2022 gällande 
diagnostiska verktyg. Under året har koordinatorerna för de tre 
temanätverken medverkat med presentationer vid huvudnätverkets 
möten för att informera om sin verksamhet. Nordens välfärdscenter har 
under 2022 stöttat de nätverk som träffats fysiskt med möteskostnader 
och ett visst resestöd. 

Välfärdsteknologi och distanslösningar inom vård 
och omsorg 
I och med att pandemin gick in på det tredje året är det tydligt att 
användandet av digitala tjänster och välfärdsteknologi generellt har 
ökat. Det finns numera ett mindre motstånd hos olika aktörer mot 
digitala tjänster och fler ser välfärdteknikens möjligheter. Detta har haft 
positiv inverkan för institutionens projekt Integrerad vård och omsorg på 
distans (iVOPD). Projektet är en del av Nordiska ministerrådet 
handlingsplan för Vision 2030, och är ett tvärsektoriellt projekt för att ta 
vara på digitala lösningar samt erbjuda vård och omsorg på distans, 
främja innovation och minska klimatpåverkan. Nordens välfärdscenter 
och Glesbygdsmedicinskt centrum i Västerbotten leder projektet. Ett 
stort antal aktiviteter har genomförts under året, bland annat var iVOPD 
delaktigt i EXPO 2022 i Dubai. Projektet iVOPD har presenterats på 32 
olika event i samtliga nordiska länder under 2022. I september lanserades 
projektet första rapport med titeln Integrated Healthcare and Care 
through distance spanning solutions – for increased service accessibility. 
Rapporten har presenterats på ett flertal evenemang under hösten och 
har på kort tid blivit nedladdad över 100 gånger och haft 260 
läsningssessioner på webben. Publikationen innehåller ett teoretiskt 
ramverk för samverkan gällande integrerad vård och omsorg samt 
beskrivning av fem modellområden, ett från varje nordiskt land. De fem 
områdena är utvalda som goda exempel på användning av 
distanslösningar i samverkan mellan vård och omsorgsorganisationer. 

https://nordicwelfare.org/pub/Integrated_Healthcare_and_Care_through_distance_spanning_solutions_v4/
https://nordicwelfare.org/pub/Integrated_Healthcare_and_Care_through_distance_spanning_solutions_v4/
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Nordens välfärdscenter har också under 2022 haft ett fortsatt nära 
samarbete med det nordiska forskningsnätverket Nordic Research 
Network about Health and Welfare Technology. Norge har varit 
ordförande och det största projektet har varit PROTECT, som är 
finansierat av Nordforsk. 76 forskare från samtliga nordiska länder är 
medlemmar i nätverket och Nordens välfärdscenter har genomfört en 
enkät för kompetenskartläggning av forskarnas studier, artiklar, 
publikationer och specialistområden. En sammanställning av detta 
presenteras under 2023. 

Nordens välfärdscenter har också under året kartlagt de nordiska 
ländernas statliga satsningar på välfärdsteknologi inom socialtjänst 2022 
och framåt omfattande de fem nordiska ländernas visioner, mål, 
satsningar, avslutade och pågående utredningar inom området. 
Resultatet kommer att publiceras under 2023.   

Folkhälsoarbete på Nordens välfärdscenter 
Nordens välfärdscenter arbetar för ett stärkt nordiskt samarbete inom 
folkhälsoområdet. Fokus för arbetet är att förebygga riskfaktorer för icke 
smittsamma sjukdomar (NCD) och alkohol, droger, kost samt fysisk 
aktivitet är särskilt prioriterade frågor. Under 2022 har projektuppdragen 
inom folkhälsa handlat om Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) och 
kost och fysisk aktivitet för äldre vuxna samt health literacy. Vid sidan om 
projektuppdragen har Nordens välfärdscenter bidragit till att stärka det 
nordiska vardagssamarbetet genom att till exempel delta i nordiska 
nätverk, förmedla kontakter, delta i arbetsgrupper och arrangera en 
informell nordisk hearing om fysisk aktivitet. Nordens välfärdscenter ger 
också ut den vetenskapliga tidskriften NAD och den 
populärvetenskapliga webbplatsen popNAD, som båda behandlar teman 
inom alkohol- och drogområdet (se vidare sidan 8). 

Under året publicerades rapporten Health literacy in the Nordic countries 
– Not only a determinant of health, but also a tool for health promotion. 
Rapporten ger en bred introduktion till begreppet health literacy och 
beskriver vikten av att fokusera på detta, bland annat ur ett 
ojämlikhetsperspektiv. Vidare finns det konkreta exempel från 
integrationsområdet där hälsokompetens spelar en viktig roll för 
migranters hälsa och integration i allmänhet. Myndighetsnätverket som 
etablerades som en del av projektet fortsätter sitt samarbete och 
kommer även att hålla möten framöver. 

Nordiskt samarbete kring alkohol- och drogfrågor  
Under september 2022 genomförde Nordens välfärdscenter en 
tvådagarskonferens, Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly 
(NADRA), på Åland. Över 50 personer deltog i konferensen och det var 
deltagare från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Åland. 

https://nordicwelfare.org/en/publikationer/health-literacy-in-the-nordic-countries-not-only-a-determinant-of-health-but-also-a-tool-for-health-promotion/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/health-literacy-in-the-nordic-countries-not-only-a-determinant-of-health-but-also-a-tool-for-health-promotion/
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Temat för denna NADRA-konferens var marginalisering och komplexa 
problem som utmaningar för nordisk social hållbarhet.  

Som ett resultat av tilläggsuppdraget från ämbetsmannakommittén 
(beviljningsbrev nr 5 år 2021) för projektet Stöd och uppföljning för barn 
födda med prenatal alkohol- och drogexponering (FASD) publicerade 
Nordens välfärdscenter rapporten How to strengthen the focus on 
children affected by prenatal alcohol exposure to help them lead a good 
life? Rapporten innehåller åtta rekommendationer för de nordiska 
länderna med fokus på utbildning av vårdpersonal om FASD samt stöd 
och tjänster för individer med FASD. Rapporten har presenterats på flera 
konferenser, bland annat EUFASD i Norge och NordAN i Danmark. 
Dessutom har Movendi International skrivit en artikel om rapporten för 
sin hemsida.  

Nordens välfärdscenter har under året deltagit i det löpande 
kunskapsutbytet som sker i de nordiska nätverken inom alkohol- och 
drogområdet. Ansvarig projektledare har deltagit i möten som 
arrangerats av den nordiska alkoholtjänstemannagruppen och nordiskt 
narkotikaforum. Därutöver har Nordens välfärdscenter deltagit i 
expertgruppen kopplad till området Alkohol och substansanvändning i 
det baltisk-nordiska nätverket Nordic Dimension Partnership in Public 
Health and Social Well-being (NDPHS). 

Folkhälsoarenan 
Nordens välfärdscenter är sekretariat för Nordisk folkhälsoarena och har 
i samarbete med det norska ordförandeskapet genomfört ett fysiskt 
vårmöte i Oslo och ett digitalt möte under hösten. På båda dessa möten 
diskuterades frågor som relaterar till ledning och styrning av 
folkhälsopolitiken. På vårmötet diskuterades hur arbetet med att ta fram 
kunskapsunderlag och kriterier för att göra prioriteringar inom 
folkhälsopolitiken kan utvecklas. Analyser av sjukdomsbörda, 
nyttoanalyser och hälsoekonomiska beräkningar lyftes som exempel på 
kunskapsunderlag som kan användas för att göra prioriteringar. På 
höstmötet presenterade länderna exempel på hur de tagit fram 
strategier och beslutsunderlag för folkhälsopolitiken. 

Folkhälsoarenan har under året, liksom tidigare år, verkat som ett 
nordiskt kontaktnätverk och bidragit till andra möten och evenemang, 
såsom en informell nordisk hearing om ländernas politik om 
hälsofrämjande fysisk aktivitet (HEPA) som Nordens välfärdscenter höll i 
september 2022. 

Kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden 
Nordens välfärdscenters projekt Kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna 
i Norden har som målsättning att stärka policyutvecklingen i de enskilda 
länderna för att främja hälsosamma matvanor och tillräcklig fysisk 

https://nordicwelfare.org/en/publikationer/how-to-strengthen-the-focus-on-children-affected-by-prenatal-alcohol-exposure-to-help-them-lead-a-good-life/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/how-to-strengthen-the-focus-on-children-affected-by-prenatal-alcohol-exposure-to-help-them-lead-a-good-life/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/how-to-strengthen-the-focus-on-children-affected-by-prenatal-alcohol-exposure-to-help-them-lead-a-good-life/
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aktivitet redan tidigt i ålderdomen. Goda matvanor och fysisk aktivitet 
stödjer ett aktivt och hälsosamt seniorliv och minskar sjukdomsbördan 
för kroniska sjukdomar, fallskador och skörhet hos äldre i Norden. 
Nordens välfärdscenter ansvarar för att aktuell kunskap på området 
sprids i Norden. 

För att uppnå målsättningen har projektet under 2022 tillsammans med 
insatsområdena Aktivt och hälsosamt åldrande och Välfärdsteknik 
lanserat två rapporter. I dessa behandlas indikatorer för hälsosamma 
matvanor och fysisk aktivitet samt statistik och analyser av utvalda 
indikatorer, bland annat för fysisk aktivitet och egenrapporterad hälsa i 
relation till funktionsförlust, vilket är starkt kopplat till kost och fysisk 
aktivitet hos äldre vuxna. Institutionen har spridit kunskap om dessa 
rapporter bland annat med digitala presentationer på Dietisternas 
Riksförbunds nationella kongress och en regional folkhälsodag i Sverige 
under våren 2022.  

Projektet har under 2022 aktivt utvidgat sitt nordiska nätverk till de 
myndigheter, ministerier, civilsamfundsorganisationer och lärosäten som 
ansvarar för frågor om kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna, för att 
sprida nordisk kunskap. I Sverige har projektet planerat och medverkat i 
ett flertal digitala nätverksmöten med myndigheter och hälso- och 
sjukvården tillsammans med den svenska regeringens kommitté för 
främjandet av fysisk aktivitet (S 2020:06) med målet att skapa samarbete 
kring fallprevention, som är starkt relaterat till kost och fysisk aktivitet. 
Projektet har också under året bidragit till ett bilateralt kunskapsutbyte 
gällande fysisk aktivitet mellan Finland och Sverige, genom att stå som 
värd och arrangör för ett informellt tre dagar långt studiebesök i 
september där finska tjänstepersoner inom ministerier, myndigheter, 
civilsamfundsorganisationer, huvudstadsregionen Helsingfors och 
officiella institut delade med sig av policys, stödjande strukturer och 
praktik till tjänstemän från svenska regeringens utredningar och den 
svenska Folkhälsomyndigheten. Vidare har projektet under året verkat 
som en sparringpartner för tjänstepersoner på Helsedirektoratet i Norge, 
ansvariga för den norska ordförandeskapsaktiviteten med den första 
digitala nordiska konferensen om fysisk aktivitet. I dessa nämnda 
exempel på samarbeten har projektet haft som målsättning att påminna 
om behoven av hälsofrämjande mat och fysisk aktivitet hos äldre vuxna 
för att denna grupp inte ska glömmas bort i policy och praktik.  

Social isolering och ensamhet under covid-19-pandemin 
År 2022 var det andra och sista i det tvååriga projektet om social isolering 
och ensamhet. Uppdraget, som institutionen fått som tilläggsuppdrag av 
ämbetsmannakommittén, var att kartlägga erfarenheter och 
konsekvenser av social isolering och ensamhet under covid-19-pandemin 
i de nordiska länderna. Fokus har varit på utsatta befolkningsgrupper 
som blivit särskilt isolerade och upplevt starka negativa känslor av 
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ensamhet. Arbetet har resulterat i två publikationer; The impact of the 
COVID-19 pandemic on social isolation and loneliness. A Nordic research 
review, samt Reducing social isolation and loneliness during the COVID-
19 pandemic. Examples of promising practice from the Nordic countries. 
Rapporterna lanseras och diskuteras vid ett nordiskt webbinarium i 
början av 2023.  

Resultaten visar att känslorna av ensamhet inte var särskilt utbredda 
under den första vågen av pandemin, men ökade ju längre pandemin 
fortsatte. De negativa konsekvenserna av social isolering under 
pandemin var värst för personer med underliggande hälsoproblem och 
specialbehov, så som allvarligt sjuka, äldre vuxna i omsorgsboende, 
personer med funktionsnedsättningar och personer som lider av psykisk 
ohälsa. Andra grupper med hög risk för ensamhet under pandemin var 
studerande, de allra äldsta (85+), närståendevårdare, ensamboende, 
arbetslösa och lågutbildade. Kvinnor hade högre risk än män för 
ensamhet. Forskningsöversikten avslutar med rekommendationer, skilt 
för beslutsfattare och för social- och hälsovården. I exempelsamlingen 
presenteras fem olika insatser för att motverka ensamhet i Norden. De 
valda exemplen är avsiktligt väldigt olika – syftet är att visa att det finns 
många sätt att tackla social isolering och ensamhet under en pandemi. 

Det aktiva arbete som pågått i olika nordiska expertgrupper och nätverk 
vid Nordens välfärdscenter har ökat kunskapen och förståelsen inom 
området. Projektets referensgrupp bestående av åtta experter från alla 
nordiska länder samlades till två gemensamma möten under året. Utbyte 
skedde också utanför mötena, både per e-post och genom möten med 
enskilda experter. Andra nätverk som var involverade var Rådet för 
nordiskt samarbete om funktionshinder, demensnätverken, nätverket för 
dövblindsamarbete och nätverken i välfärdsteknologi.  

Nordiskt samarbete inom funktionshindersområdet 
Nordens välfärdscenter är sekretariat för Rådet for nordiskt samarbete 
om funktionshinder, Funktionshindersrådet, och ansvarar för stöd till 
genomförandet av handlingsplanen på området. 2022 var året då 
aktiviteterna i Handlingsplanen för 2018–2022 slutfördes och ett nytt 
program för samarbete på funktionshindersområdet de kommande fem 
åren utvecklades och antogs.  

Utvärderingen visar att genomförda aktiviteter och insatser under de 
senaste fyra åren har haft nordisk nytta, och i utvärderingen framhålls att 
samarbetet har bidragit till att förverkliga visionen om att göra Norden 
socialt hållbart, universellt utformat, tillgängligt och inkluderande. Detta 
innebär att det nordiska samarbetet nu fortsätter i ett nytt program, som 
ska bidra till att förverkliga Vision 2030 med fokus på mänskliga 
rättigheter, delaktighet och fri rörlighet. I framtiden kommer det 
nordiska strategiska samarbetet att ha ett ökat fokus på till exempel 

https://nordicwelfare.org/en/publikationer/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-social-isolation-and-loneliness-a-nordic-research-review/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-social-isolation-and-loneliness-a-nordic-research-review/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-social-isolation-and-loneliness-a-nordic-research-review/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/reducing-social-isolation-and-loneliness-during-the-covid-19-pandemic-examples-of-promising-practice-from-the-nordic-countries/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/reducing-social-isolation-and-loneliness-during-the-covid-19-pandemic-examples-of-promising-practice-from-the-nordic-countries/
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unga, åtgärder för en tillgängligare arbetsmarknad och 
erfarenhetsutbyte kring digital tillgänglighet.  

Internationella kriser som covid-19-pandemin och Rysslands krig mot 
Ukraina har påverkat Funktionshindersrådets agenda. Kriserna har visat 
att personer med funktionsnedsättning är en grupp som ofta glöms bort 
både då det gäller hjälpinsatser och information. Rådet för nordiskt 
samarbete om funktionshinder har i sin resolution uppmanat de nordiska 
ländernas myndigheter att ta större hänsyn till personer med 
funktionsnedsättning då kriser uppstår.  

På uppdrag av Nordiska ministerrådet för kultur arrangerade 
institutionen konferensen Konst och kultur för alla, om hur Norden lyckas 
anpassa kulturlivet så att personer med funktionsnedsättning får samma 
möjligheter att ta del av kulturutbud. Konferensen hölls på 
Nationalmuseet och Moderna museet i Stockholm och hade deltagare 
från nordiska och nationella kulturinstitutioner och kulturmyndigheter. 

Norden utmärkte sig internationellt i juni på FN:s statspartsmöte för 
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, genom att 
ordna ett sidoevenemang. Temat var hur människor med 
funktionsnedsättning och urfolksbakgrund kan delta i miljö- och 
klimatdebatten. Sametinget i Finland och Norge samt Danmarks och 
Norges regeringar var inledningstalare vid evenemanget, där FN-
delegater från cirka 30 stater deltog. Inspelningen av evenemanget är 
publicerad på FN:s webbplats. 

Nordiskt samarbete om dövblindverksamhet 
Dövblindverksamheten på Nordens välfärdcenter fick en ny 
projektledare under hösten och trots detta har allt planerat och initierat 
arbete för 2022 fortsatt och upprätthållits. Liksom tidigare är uppdraget 
att främja nordiskt samarbete och kunskapsutveckling inom ett område 
som är litet i respektive nordiskt land. Genom nordiskt samarbete har en 
gedigen kunskapsbas som möjliggör förutsättningar för ett inkluderande 
samhälle kunnat byggas upp. Liksom tidigare år sträcker sig samarbetet 
utanför Norden och involverar även myndigheter, organisationer och 
forskningsmiljöer på internationell nivå. 

Under året har en handledarutbildning med certifiering inom Taktila 
arbetsminnesskalan genomförts. I år deltog 18 deltagare från åtta länder, 
där det förutom de nordiska länderna var deltagare från USA, Kanada, 
Nederländerna, Tyskland och Italien. Detta internationella arbete bidrar 
till att det skapas grupper i olika länder, som bildar nätverk med varandra 
i syfte att föra vidare de kunskaper som inhämtats genom eget 
deltagande i handledarutbildning i Nordens välfärdscenters regi.  

https://media.un.org/en/asset/k16/k16nlbvqnk
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Dövblindbranschens största evenemang, den nordiska konferensen på 
dövblindområdet, Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic 
perspective on Deafblindness, arrangerades av institutionen under 
hösten i Tammerfors i Finland med cirka 180 deltagare. På konferensen 
spreds den senaste kunskapen inom dövblindområdet. Mötespunkter 
som denna konferens bidrar till att knyta band och skapa nya nätverk, 
som i framtiden samverkar kring kunskapsutveckling på nordisk nivå.  

2022 har också präglats av ett fördjupat arbete med att revidera material 
för användning vid identifiering och utredning av dövblindhet.  

Identifiering är viktigt då gruppen av personer med dövblindhet är liten 
och kartläggning av antalet är väsentligt. Identifiering av dövblindhet har 
stor betydelse för hur de berörda får tillgång till stöd och service och i 
detta arbete är den nordiska definitionen av dövblindhet central. 

Stödordningen – bidrag till organisationer på funktionshinderområdet 
Nordens välfärdscenter beviljade under 2022 cirka 1,5 MSEK för nordiskt 
samarbete till funktionshindersorganisationer. Det kom in 24 
ansökningar för nätverksstöd, varav 23 konsortier fick stöd. Vad gäller 
projektsamarbete kom det in tio ansökningar varav sju fick stöd. Sju av 
samarbetena handlade om barn och ungdomar eller deras familjer. 
Under 2022 har det gjorts ändringar i Stödordningen och från 2023 
kommer enbart en utlysning per år att organiseras, i stället för två. 

Nordisk samverkan för integration – 
Clearingcentralen  
Ryssland invaderade Ukraina i februari och miljoner av ukrainare flydde 
kriget. Över 150 000 personer sökte skydd i Norden. Intresset för att 
diskutera hur flyktingarna skulle tas emot var stort i alla nordiska länder, 
vilket medförde att Clearingcentralens verksamhet snabbt fick anpassas 
till de nya förhållandena i omvärlden. Clearingcentralen bidrog med ny 
jämförande kunskap och arrangerande tillfällen för erfarenhetsutbyte 
och debatt. Clearingcentralen producerade artiklar, förmedlade nordisk 
information och diskuterade ämnet på sommarens demokratifestivaler 
och vid andra seminarier och konferenser. I samarbete med UNHCR togs 
en rapport fram hur massflyktsdirektivet har tillämpats i de nordiska 
länderna. Rapporten lanserades i december vid ett fullsatt seminarium 
och skapade även intresse i media. Resultat från rapporten lyftes till 
exempel på ledarplats i Dagens Nyheter och i SVT:s program Agenda. 
YouTube-filmen från lanseringen har samlat över 300 tittare. 

År 2022 var det sjätte verksamhetsåret för projektet Nordisk samverkan 
om integration och det första i den nya programperioden för 2022–2024. 
Förutom ovan nämnda verksamhet har fokus för verksamheten även 
under 2022 varit frågor kring flyktingars och invandrares deltagande på 
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arbetsmarknaden och i utbildning, vilka är centrala för att uppnå ett 
konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Projektet har under året 
fortsatt att samla, utveckla och sprida forsknings- och 
erfarenhetsbaserad kunskap om integrationsarbete i de nordiska 
länderna. Som stöd i arbetet och för att möjliggöra nordiskt 
vardagssamarbete koordinerar Clearingcentralen två expertgrupper. De 
har samlats till två möten under året.  

Sammanlagt publicerades fyra rapporter inom ramen för projektet under 
2022. För att skapa långsiktighet fyllde flera av dem kunskapsluckor som 
identifierats tidigare år. I en rapport fördjupas exempelvis kunskapen om 
långtidsarbetslöshet bland invandrare under coronapandemin, och där 
presenteras exempel på hur man i Norden arbetat för att hjälpa dem 
hitta jobb. 

Kunskapen har kommunicerats på webbplatsen integrationnorden.org, i 
nyhetsbrev och sociala medier. Webbsidan hade år 2022 omkring 16 000 
unika besökare, en liten nedgång sedan pandemins toppår 2021 (20 000 
besökare), men betydligt fler än åren 2018–2020. Nyhetsbrevet har 1 700 
prenumeranter, lika som året innan. Tweetvisningarna på Integration 
Nordens twitterkonto dubblerades från 20 000 år 2021 till 40 000 år 2022. 

Aktuell kunskap sprids vid webbinarier, seminarier och konferenser. 
Clearingcentralen arrangerade under året elva evenemang, en del 
digitalt, vissa fysiskt och några i hybridformat. Evenemangen samlade 
mellan 80 och 250 deltagare. På de fysiska träffarna skapas viktiga 
nordiska kontakter mellan integrationsaktörer. Projektledaren har också 
presenterat verksamheten vid olika möten, seminarier och konferenser, 
exempelvis på de nationella integrationsdagarna i Finland, som samlade 
runt 1 000 deltagare i Tammerfors.  

Clearingcentralen strävar till att vara en plattform för erfarenhetsutbyte 
mellan olika nordiska aktörer. Projektet har under året samarbetat kring 
olika evenemang där det skapas nordisk nytta, både små och stora. Till 
exempel arrangerades i september ett isländskt-finskt möte om att stöda 
invandrarbarn med funktionsnedsättningar.  

Samarbetet med Nordiska ministerrådets sekretariat och med de andra 
nordiska institutionerna har blivit allt tätare. Tillsammans med 
sekretariatet ordnades en gemensam konferens om kvinnors deltagande 
på arbetsmarknaden i slutet av året. Samarbetet med Nordic Statistics 
Database och Nordregio har också utvecklats för att harmonisera och 
presentera ny statistik. Samarbeten med andra större aktörer, så som 
UNHCR, har skapat större genomslagskraft för produkterna.  

Att säkra verksamhetens relevans för målgrupperna var ett särskilt 
utvecklingsområde under året. Nyckelpersoner och nätverk som är 
kopplade till projektet involverades för att diskutera planer för 
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kunskapssammanställningar och seminarier. Återkopplingarna från 
aktörer inom integrationsområdet, framför allt tjänstemän vid 
ministerier och departement, har varit värdefulla och bidragit till kvalitet 
och ökat intresse. Tjänstemän har informerat om att Clearingcentralens 
rapporter använts i lagberedningsarbetet i Finland och Norge. 

Övriga uppdrag  

Brukarinflytande i Norden 
Att stärka brukarnas eget inflytande över de social insatsernas 
utformning och innehåll är en prioriterad fråga för de nordiska ländernas 
välfärdssystem. I genomlysningen av det nordiska samarbetet på det 
sociala området, Viden som virker i praksis, konstaterades att många 
välfärdsinsatser inte är utformade efter brukarnas behov eller önskemål 
och att brukarperspektivet därför behövde stärkas i utformningen och 
utvecklingen av välfärdstjänster. På nordiska samarbetsministrarnas 
möte i mars 2019 beslutades därför att genomföra en insats för att 
utveckla den nordiska kunskapen om brukarinflytande. Nordens 
välfärdscenter fick uppdraget att bidra med ett stärkt nordiskt samarbete 
inom området. 

 Målet med projektet var att öka kunskapen om de nordiska ländernas 
nationella insatser för att stärka brukarmedverkan inom det sociala 
området genom att inventera kunskap och erfarenheter. En 
referensgrupp bestående av forskare samt representanter från olika 
nordiska välfärdsmyndigheter samt en representant från 
brukarorganisation har aktivt bidragit till projektets genomförande. 
Uppdraget resulterade bland annat i rapporten Brukarinflytande i Norden 
- en kunskapssammanställning om metoder och effekter inom 
välfärdssektorn. Där beskrivs olika policy och praktiska initiativ som 
stärkt brukarinflytande i de nordiska länderna. Vidare beskrivs i 
rapporten vilka metoder, effekter och erfarenheter som finns i de 
nordiska länderna när det gäller brukarinvolvering, men också vilka 
kunskapsluckor som finns. 

Under senare delen av 2022 genomfördes en digital halvdagskonferens 
med sammanlagt elva nordiska experter och forskare om 
brukarinflytandets utmaningar och möjligheter där också rapporten 
presenterades. Cirka 100 personer runt om i Norden deltog i 
webbinariet.  

Samhällsekonomiska analyser och Universell utformning 
Under 2022–2023 genomför Nordens välfärdscenter och Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) (Norge) ett projekt för att 
kartlägga och identifiera vilka samhällsekonomiska analyser och andra 
relevanta konsekvensanalyser som genomförts som rör universell 
utformning/tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
Universell utformning är det begrepp som i lagstiftning används i 

https://nordicwelfare.org/publikationer/brukarinflytande-i-norden-en-kunskapssammanstallning-om-metoder-och-effekter-inom-valfardssektorn/
https://nordicwelfare.org/publikationer/brukarinflytande-i-norden-en-kunskapssammanstallning-om-metoder-och-effekter-inom-valfardssektorn/
https://nordicwelfare.org/publikationer/brukarinflytande-i-norden-en-kunskapssammanstallning-om-metoder-och-effekter-inom-valfardssektorn/
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Norge. I övriga Norden är begreppen tillgänglighet/användbarhet för 
personer med funktionsnedsättning vanligare när det är fråga om 
lagstiftning. Med samhällsekonomiska analyser avses 
konsekvensanalyser där bedömningar har gjorts av kostnader och 
nyttan av universell utformning/tillgänglighet. Även effektanalyser 
omfattas, liksom kvalitativa analyser som bedömer nyttan. Projektet 
har genomfört två workshops med experter inom transportsektorn 
respektive bygg- och miljösektorn. En litteraturkartläggning görs av 
Nordens välfärdcenter.  

Institutionens internationella arbete  
Nordens välfärdscenter samarbetade på olika temaområden med de 
baltiska länderna under 2022. Samarbetet skedde via Nordiska 
ministerrådets egna kontor i Estland, Lettland och Litauen. Enligt 
beslutet från ÄK-S ska samarbetet under åren 2022–2024 fokuseras på 
funktionshinder, äldre, barn och ungdomar och välfärdsteknologi. De 
baltiska länderna har deltagit aktivt i både digitala och fysiska 
evenemang på dessa samarbetsområden under 2022. Nordens 
välfärdscenter organiserade också, i samarbete med ministerrådets 
kontor i Tallinn, ett nordiskt-baltiskt seminarium om 
funktionshinderspolitik.  

En digital nordisk-baltisk workshop om strategiskt arbete för 
demensfrågor genomfördes i samarbete med det finska 
ordförandeskapet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Nordiska 
ministerrådets kontor i Lettland. Därutöver har Nordens välfärdscenter 
också deltagit vid den baltisk-nordiska konferens som NordAn 
arrangerade om alkohol- och drogpolitik. 

Det nordiska samarbetet inom funktionshinderområdet presenterades 
vid FN:s möte om konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (CRPD). Arrangemanget i New York i juni var ett 
samarbete mellan det norska ordförandeskapet, Nordiska ministerrådet 
och Nordens välfärdscenter. Temat var denna gång urfolk och 
funktionshinder. 

När det gäller integrationsområdet har Nordens välfärdscenter 
samarbetat med flera internationella aktörer. Tillsammans med UNHCR 
Norden och Baltikum arbetades en rapport fram om implementeringen 
av EU:s direktiv om tillfälligt skydd av flyktingar från Ukraina i de 
nordiska länderna. Rapporten fick spridning även utanför Norden. 
Nordens välfärdscenter har också samarbetat med de baltiska kontoren i 
frågor som berör integration av flyktingar och immigranter, i synnerhet 
kring det nordisk-baltiska projektet FOR-IN. Nordiska jämförande 
perspektiv lyftes bland annat på kick-off mötet i januari. Vidare 
publicerade Europeiska kommissionen i februari en rapport där 
integrationsprojektet medverkade med perspektiv på utrikesfödda 

https://www.norden.ee/en/regional-cooperation/population-development/nordic-baltic-project-2021-2023-for-in
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kvinnors etablering på arbetsmarknaden: Integration of migrants: 
Spotlight on skills intelligence and learning, housing, women and 
children.  

Nordic Day organiserades i juni 2022 i Hamburg. Detta återkommande 
seminarium är ett sidoevenemang till European Social Services 
Conference och handlade denna gång om barn och ungdomar och deras 
delaktighet och involvering under covid-19-pandemin. 

Sammanfattning av årets resultat 
Under 2022 har 59 av 61 resultatmål uppfyllts, vilket innebär en 
måluppfyllelse på 97 procent. Ett av de resterande målen har uppfyllts 
under början av 2023 och det resterande förväntas uppfyllas under våren 
2023. Resultatredovisning och måluppfyllelse så som det anges i 2022 års 
beviljningsbrev presenteras detaljerat i bilaga 1. År 2022 har varit ett 
intensivt verksamhetsår där institutionen efter pandemin återgick till att 
kombinera fysiska och digitala evenemang. Institutionen arrangerade 30 
olika evenemang och därutöver en rad expert- och nätverksmöten. 
Därutöver gav Nordens välfärdscenter ut 13 publikationer. Sammantaget 
bedömer vi att verksamheten har uppfyllt uppdraget att vara en nordisk 
plattform för samarbete på social- och folkhälsoområdet.  

Nordens välfärdscenter har utöver de konkreta resultatmålen arbetat för 
att åstadkomma väl fungerande och hållbara produktionsprocesser. 
Syftet har varit att förstärka institutionens förmåga att arbeta 
transparent och effektivt för att åstadkomma en hållbar arbetssituation. 
Under året har samarbetet med Nordregio förstärkts bland annat genom 
att institutionerna delar på en administrativ chef och att institutionerna 
under året anställt en HR-ansvarig medarbetare. Därutöver har kontoret i 
Stockholm flyttat till nya permanenta lokaler som har bidragit till en 
förbättrad arbetsmiljö. 

Verksamhetens resultat gick med 84 KSEK i underskott jämfört med ett 
budgeterat underskott på 1,698 MSEK. Huvudorsaken är att nationella 
bidrag är högre än budgeterat på grund av att budgeten satts för lågt. 
Dessutom beror det bättre resultatet på att vissa basfinansierade projekt 
kom i gång senare än planerat och därmed ledde till lägre kostnader 
under 2022. Vidare förklaras resultatet av att kostnaden för 
stödordningen blev lägre då några av de projekt som beviljats medel inte 
har kunnat genomföra planerade aktiviteter på grund av pandemin och 
därmed har medlen återförts. En mer detaljerad ekonomisk redogörelse 
med resultat- och balansräkning samt noter återfinns i kapitel 4 
Årsräkenskap. 

  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/system/files/2022-02/DG_EMPL_MLC%20Migrants_LONG_REPORT_V08_FINAL_ACCESSIBILITY.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/system/files/2022-02/DG_EMPL_MLC%20Migrants_LONG_REPORT_V08_FINAL_ACCESSIBILITY.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/system/files/2022-02/DG_EMPL_MLC%20Migrants_LONG_REPORT_V08_FINAL_ACCESSIBILITY.pdf
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2. Personal, organisation och 
nyckeltal 
Nordens välfärdcenter har kontor i Sverige och Finland. Nordens 
välfärdscenters 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 av två 
verksamhetsledare, administrationschef och kommunikationschef. HR-
ansvarig medarbetare är adjungerad vid ledningsgruppens möte. 
Verksamhetsledarna ansvarar för verksamheterna inom tilldelade 
verksamhetsområden. De samordnar, stödjer och följer upp 
verksamhetsområdenas projekt. 

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i projektform. För varje projekt 
finns en utsedd ansvarig projektledare. För arbetet finns rutiner och 
riktlinjer för hur projektarbetet ska genomföras samt för befogenheter 
och ansvarsfördelning. Kommunikationsarbetet är en central del av 
verksamheten. Till stöd för detta arbete finns ansvariga 
kommunikationsrådgivare. Det finns en kommunikationsstrategi som 
ger en generell vägledning hur institutionen ska kommunicera med olika 
målgrupper. Strategin är ett styrmedel för alla delar av institutionens 
kommunikation. Den syftar till att kommunikationen blir mer 
konsekvent, strategisk och samordnad. Evenemang är en 
kärnverksamhet vid Nordens välfärdscenter och institutionen har därför 
en särskild evenemangsspecialist som samarbetar med projektledare och 
kommunikationsrådgivare. 

Nordens välfärdscenter råd har inte något juridiskt eller formellt ansvar, 
men har en viktig funktion genom att bidra med fackmässig och 
strategisk input och fungera som länkar mellan länderna och 
institutionen. Under 2022 hade Nordens välfärdscenters råd två möten. 
Båda dessa möten var digitala på grund av pandemin.  

På Nordens välfärdscenter fanns den 31 december 2022 24 anställda 
varav 17 var kvinnor och sju män. Av dessa var 17 anställda i Sverige och 
sju i Finland. Vid årets slut var 21 anställda med nordiska villkor, två 
tillfälligt anställda och en tillsvidareanställd. Av institutionens 21 
anställda på nordiska villkor är åtta från Sverige och 13 från övriga 
Norden. Personalens medelålder var 51 år per den sista december 2022. 
Den relativt höga medelåldern förklaras i hög grad av att institutionen 
efterfrågar medarbetare med stor ämneskompetens, vilket ofta kräver 
lång arbetslivserfarenhet. 

Antalet årsarbetskrafter under 2022 uppgick till 21,6 vilket är 0,6 färre än 
föregående år. Sju anställningar, fem i Sverige och två i Finland 



 

23 

genomfördes under 2022. Av dessa var fem med nordiska kontrakt och 
två var vikariat. Under 2022 avslutades tre anställningar.  

Sjukfrånvaron uppgick till 3,1 procent under 2022 (1,9 procent 2021), 4,2 
procent för kvinnor och 0,3 procent för män. 

Direktören, kommunikationschefen och den administrativa chefen 
kommer från Sverige och institutionens verksamhetsledare kommer från 
Finland respektive Sverige.  

Personalens utbildningsbakgrund, erfarenheter och kompetenser 
varierar men huvuddelen har en akademisk samhällsvetenskaplig 
utbildningsbakgrund. Institutionen eftersträvar att ha anställda från alla 
de nordiska länderna. Den sista december 2022 fanns anställda från 
Sverige, Finland, Danmark och Norge. Institutionen strävar också efter 
en jämn könsfördelning.  

Rekrytering av medarbetare är viktigt för att säkerställa att institutionen 
har rätt kompetens bland de anställda. Nordens välfärdscenter använder 
sig av rekryteringsverktyget Emply som Nordiska ministerrådet 
tillhandahåller, vilket ger ett bra stöd vid rekryteringar genom att 
underlätta administrationen samtidigt som det ger ett professionellt 
intryck hos de som söker lediga tjänster. Nordens välfärdcenter har 
etablerat ett samarbete med ett företag som bland annat hjälper 
nyanställda att finna lägenhet i Stockholm, vilket tidigare varit en stor 
utmaning för de nyanställda.  

Nordens välfärdscenter har tecknat ett avtal för lokala 
omställningsmedel där det enligt avtalet sätts 0,3 % av den årliga 
lönesumman till åtgärder som ska syfta till att underlätta för de anställda 
att hitta ett nytt arbete när anställningen upphör. Medlen ska användas 
till kompetensutveckling, språkkurser, jobbcoaching eller andra åtgärder 
som underlättar för den anställda att hitta ett nytt arbete.  

När det gäller personlig och fackmässig utveckling är den knuten till de 
projekt man jobbar i och den roll man har i projekten. Det finns möjlighet 
att söka intern finansiering av kurser och utbildningar. Årliga 
utvecklingssamtal tillämpas där medarbetare kan diskutera uppnådda 
och framtida målsättningar med sin närmaste chef.  

För att förbättra arbetsmiljön görs återkommande undersökningar av 
Nordens välfärdscenters fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Under 
2022 genomfördes en medarbetarundersökning som generellt utföll med 
gott resultat. Så gott som samtliga områden som undersöktes 
uppfattades som bra eller mycket bra av de svarande, exempelvis 
arbetsorganisation, arbetsbelastning och krav, handlingsutrymme och 
kontroll, ledarskap, stöd, kunskap och utveckling. Området 
återhämtning framkommer dock som ett område som bör observeras 
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och förbättras. Institutionens skyddsombud spelar en viktig roll i att 
säkerställa en god arbetsmiljö. Vidare har institutionen utarbetade 
policys, riktlinjer och rutiner som syftar till att stödja arbetet med att 
bevara och, där det är möjligt, förbättra institutionens goda 
arbetsklimat.  

3. Styrning och kontroll  
För att säkerställa att Nordens välfärdscenter fullgör sina uppgifter och 
uppnår verksamhetens mål och krav enligt strategiskt mandat och 
beviljningsbrev inom ramen för befintliga medel har institutionen 
utvecklat rutiner och dokument till stöd.  

Styrning och kontroll av ekonomin 
Grunden för Nordens välfärdscenters ekonomiförvaltning är en god 
hushållning av institutionens medel genom rättvisande och transparent 
budgetering, redovisning och uppföljning. 

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

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

Projektutfallet jämfört med budget stäms också av i samband med 
projektuppföljning som ledningen gör två gånger per år med 
projektledarna, samt i samband med delårsbokslutet.  

Förutom halv- och helårsbokslut gör Nordens välfärdscenter förenklade 
kvartalsuppföljningar av budgetutfallet. Dessutom görs löpande 
uppdateringar av innevarande års resultatprognos och, från och med 
april, nästkommande års resultatprognos. 
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Alla balanskonton, tillgångar och skulder, stäms av varje månad av 
redovisningsansvarig. 

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

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

Riksrevisionens granskning av årsrapporten 2021 
Riksrevisionen revisionsberättelse för Nordens välfärdscenter 2021 är, 
liksom alla tidigare år, en ren revisionsberättelse.  

En ren revisionsberättelse innebär att enligt Riksrevisionens uppfattning 
har Nordens välfärdscenter: 

- Upprättat årsrapporten enligt det av Nordiska ministerrådet 
beslutade ekonomireglementet, gällande från den 3 mars 2016, 
med tillämpningsanvisningar i handbok för institutioner och 
övriga beslut för institutionen. 
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- I alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Nordens 
välfärdscenter ekonomiska resultat, finansiering och finansiella 
ställning per 31 december 2021. 

- Lämnat en resultatrapport och annan information i övrigt som är 
förenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsrapporten som 
helhet. 

I Riksrevisionens rapportering ingår också en sammanställning över 
identifierade ej väsentliga fel, det vill säga fel som inte påverkar det 
redovisade resultatet för året eller den redovisade ekonomiska 
ställningen vid årsskiftet - en så kallad fellista. I fellistan framkommer att 
det endast fanns ett mindre summeringsfel i en av noterna.  

4. 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.  

Vid konsolideringen av Nordens välfärdscenter Sverige och Nordens 
välfärdscenter Finland har interna skulder och fordringar eliminerats.  

Beloppen i årsräkenskapen är redovisade i tusen SEK när det inte angetts 
annat. 
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Valutakurseffekter vid konsolidering 
Bokföringen i Nordens välfärdscenter Finland görs i euro och i Nordens 
välfärdscenter Sverige i SEK. Den samlade räkenskapen för Nordens 
välfärdscenter redovisas i SEK. Nordens välfärdscenter Finlands 
bokföring räknas om till SEK i de konsoliderade årsräkenskaperna. Vid 
omräkningen har resultatposterna värderats till årets genomsnittliga 
växelkurs och balansposterna till balansdagen växelkurs. 

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

Överföring av Nordens välfärdscenter Finlands del av basanslaget görs 
från Nordens välfärdscenter Sverige i Euro. I Nordens välfärdscenter 
Sverige är överföringen bokförd med den växelkurs som gällde vid 
överföringen. Vid konsolideringen har Nordens välfärdscenter Finlands 
andel av basanslaget värderats till årets genomsnittliga kurs. Effekten av 
valutakursdifferensen har justerats direkt i resultaträkningen. 

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

Eget kapital i Nordens välfärdscenter Finland värderas till SEK 
balansdagens växelkurs. I föregående års balansräkning värderades 
Nordens välfärdscenter Finlands eget kapital till föregående års 
balansdags växelkurs. Differensen som uppstår på grund av olika 
växelkurser justeras i balansräkningen. Växelkurseffekterna specificeras 
också i not 5. 

Ekonomiskt resultat, kostnader och intäkter 
Nordens välfärdscenters omsättning 2022 uppgår till 46 741 KSEK och 
resultatet till -84 KSEK. Resultatet är 1 614 KSEK bättre än det 
budgeterade underskottet 1 698 KSEK. Huvudorsaken är att nationella 
bidrag är högre än budgeterat på grund av att budgeten satts för lågt. 
Lägre kostnader än budgeterat i några verksamhetsområden bidrar även 
till ett högre resultat än budgeterat. 

Personalkostnaderna var fyra procent högre än budgeterat vilket delvis 
kan förklaras av att Nordens välfärdscenter tagit in extra resurser under 
2022 för att kunna hantera den höga arbetsbelastningen under hösten. 

Externa projektintäkter var lägre än budgeterat på grund av att 
kostnaderna i några projekt kommer senare än budgeterat, vilket leder 
till lägre intäkter eftersom projektintäkter periodiseras till det år som 
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projektets kostnader upparbetas. Detta syns även i kostnader för varor 
och tjänster som är lägre än budgeterat.  

Kostnaden för stödordningen som rapporteras under bidrag till externa 
projekt blev lägre än budgeterat då några stödberättigade aktiviteter ej 
kunde genomföras under 2021 på grund av pandemin och har därför 
återbetalats.  

 

  

Resultaträkning Budget   Utfall 2022 Utfall
Belopp i KSEK Not 2022 Finland Sverige Totalt 2021

Intäkter 1
Basbeviljning från NMR 25 768 6 049 19 719 25 768 25 726
Nationella bidrag 3 574 0 4 559 4 559 3 547
Projektmedel från NMR 12 383 692 11 312 12 004 10 744
Andra externa projektmedel 3 319 1 234 1 150 2 384 1 963
Övriga intäkter 742 92 1 865 1 957 110
Finansiella intäkter 0 4 66 70 41
Totala intäkter 45 786 8 070 38 672 46 741 42 132

Kostnader 1
Personalkostnader 25 000 5 043 20 845 25 887 25 090
Varor och tjänster 2 20 704 3 155 15 934 19 089 15 401
Bidrag till externa projekt 1 780 0 1 501 1 501 1 453
Finansiella kostnader 0 39 301 340 62

Totala kostnader 47 484 8 237 38 580 46 817 42 007

Resultat före justering -1 698 -167 91 -76 125
Justering växelkurseffekt 5 -8 -8 -48

Resultat -1 698 -175 91 -84 77
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Ekonomisk ställning per den sista december 2022 
Nordens välfärdscenters ekonomiska ställning är fortsatt god. Det egna 
kapitalet uppfyller väl kravet för tre månaders drift. Inga signifikanta 
förändringar har skett i balansräkningen jämfört med förra året.  

 

Balansräkning 2022-12-31 2021-12-31

Belopp i KSEK Not Finland Sverige Eliminering * Totalt Totalt Förändring

Tillgångar
Kundfordringar mm 19 68 87 95 -8
Övriga kortfristiga  fordringar 3 727 56 -3 727 56 56 0
Förutbet kostnader/upplupna intäkter 36 1 766 1 802 848 954
Kassa och bank 4 273 23 265 27 538 27 096 442
Summa tillgångar 8 055 25 156 -3 727 29 483 28 095 1 388

Skulder och eget kapital 0
Leverantörsskulder mm 97 1 653 1 749 1 597 152
Projektförskott 3 2 465 5 638 8 103 7 780 323
Övriga projektförpliktelser 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga  skulder 247 4 703 -3 727 1 223 1 526 -302
Upplupna kostnader/förutbet intäkter 1 520 2 291 3 811 2 871 940
Avsättningar 0 419 419 375 44
Eget kapital
Balanserad vinst 4 3 586 10 360 13 946 13 818 128
Växelkurseffekt 5 316 316 51 265
Årets resultat 4 -175 91 -84 77 -161
Summa skulder och eget kapital 8 055 25 156 -3 727 29 483 28 095 1 388
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Noter till resultat- och balansräkning 

 

 

 

 

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

Not 2. Hyra och leasing

2022 2023 2024 2025 2026

Hyra Kontorslokal Sverige* 1587 1688 1687 1671 835

Hyra Kontorslokal Finland 408 446 446 446 446

Övrigt Sverige 6 0 0 0 0

Övrigt Finland 2 0 0 0 0
Summa 2003 2134 2133 2117 1281
*  Hyreskontraktet löper ut 2026-06-30.

Not 3: Förpliktelser i institutionens program- och projektverksamhet

Projekt IB 2022 Tillkommit Avgått UB 2022-12-31

NMR Externt Summa

Sverige
Rådet för funktionshinder 320 1 750 -1 975 95 95
Integration/Clearingcentralen 518 4 304 -3 927 895 895
Coronakrisens konsekvenser för barn & unga 3 666 1 549 -2 268 2 947 2 947
NJUST 0 100 0 100 100

Nätverk för erfarenhetsutbyte om 
funktionshinder 0 430 -340 90 90
Mobilitet och funktionshinder 99 -99 0 0
Samhällsekonomiska analyser 0 524 -340 184 184

Nordisk dövblindskonferens 314 -314 0 0
Nordic Day 2022 0 131 -97 34 34
Åldrerådet 0 287 -217 70 70
Brukarinvolvering 1 207 0 -1 096 111 111
Vård på distand VOPD 127 -127 0 0
iVOPD 0 2 299 -1 187 556 556 1 112
Glest befolkad områden 189 -189 0 0
Avrundningsdifferens 1 0 0 0 0 0
Summa Sverige 6 441 11 374 -12 176 4 898 184 5 638

Finland
Folkhälsoarenan 57 -57 0 0

Arbetsmarknadsintegration - 
missbruk/beroende 0 1 543 -10 1 533 1 533
NAD 405 1 794 -1 639 560 560
Graviditet och rusmedel (FASD) 163 -163 0 0
Kost och fysisk aktivitet 145 12 0 157 157
Covid-19 och social isolering 567 -354 213 213
Avrundningsdifferens 2 0 2
Summa Finland 1 339 3 349 -2 223 1 903 560 2 465

Totalt projektförskott 7 780 14 723 -14 399 6 801 744 8 103
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Not 4: Eget kapital 

Eget kapital 31/12 2022
Tre månaders driftkostnad 8169
Stödordningen för funktionshinderorganisati   1400
Oreserverat 4610
Summa 14179

Not 5: Ej bokförda växelkursjusteringar

Växelkursjusteringar i balansräkningen
IB Eget kapital Finland Euro Växelkurs SEK
Växelkurs 21-12-30 350 638 10,2269 3 585 941
Växelkurs 22-12-31 350 638 11,1283 3 902 006

316 065
Växelkursjusteringar i resultaträkningen
Resultat  Finland Euro Växelkurs SEK
Genomsnittskurs 2022 (resultaträkning) -15 745 10,6317 -167 394
Växelkurs 22-12-31 (balansräkning ) -15 745 11,1283 -175 213

-7 819
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Funktions-/ verksamhetsområdesindelade 
kostnader 

 

 

 
Stockholm 2022-02-15   

 
Eva Franzén    
Direktör   

Belopp i KSEK
Budget 2022 2021

Gemensamma kostnader 5 788 6 956 6 218
Administrativa kostnader 8 382 7 861 6 760
Verksamhetsområdeskostnader*
Basaktivitet 16 111 15 123 14 615
Egna bidrag till externa projekt 1 500 1 268 1 597
Externt finansierade projektkostnader 15 703 15 609 12 818
Totala kostnader 47 484 46 817 42 007

*Kostnader per verksamhetsområde
1. Barn och unga 2 479 3 215 1 272
Basaktivitet 693 938 1 145
Externt finansierade projektkostnader 1 786 2 277 127
2. Folkhälsa 5 418 4 651 3 880
Basaktivitet 3 155 3 021 1 857
Externt finansierade projektkostnader 2 263 1 630 2 023
3. Funktionshinder 7 725 8 324 7 109
Basaktivitet 2 944 2 454 3 077
Egna bidrag till externa projekt 1 500 1 268 1 380
Externt finansierade projektkostnader 3 281 4 602 2 651
4. Välfärdsteknologi 3 108 2 658 1 634
Basaktivitet 1 521 1 471 753
Externt finansierade projektkostnader 1 588 1 187 881
5. Äldre (inkl. Demens) 2 313 1 788 1 662
Basaktivitet 2 039 1 474 1 662
Externt finansierade projektkostnader 274 314 0
6. Integration 4 677 3 927 5 748
Externt finansierade projektkostnader 4 677 3 927 5 748
7. Kommunikation 3 759 3 860 4 482
Basaktivitet 3 759 3 860 4 482
8. Övrigt 3 835 3 577 3 243
Basaktivitet 2 000 1 905 1 639
Egna bidrag till externa projekt 217
Externt finansierade projektkostnader 1 835 1 672 1 387

Totalt verksamhetsområdeskostnader 33 314 32 000 29 030
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatredovisning - måluppfyllelse 2022 
Nedan beskrivs Nordens välfärdscenters (NVC) verksamhet under 2022 
med utgångspunkt från målbeskrivningen i beviljningsbrevet, inklusive 
åtta supplerande beviljningsbrev, för 2022. Aktiviteter och resultat 
jämförs med beviljningsbrevets målformuleringar. Resultatredovisningen 
följer beviljningsbrevets disposition.  

Verksamhetsområde 1: Barn och unga 
Goda livsvillkor för barn och unga 
Mål: 
NVC bidrar til et økt nordisk samarbeid om å styrke barn og unges 
levekår ved å stimulere nasjonale myndigheter, eksperter og 
sivilsamfunnsaktører til å samarbeide om gode muligheter for utvikling 
og deltakelse for alle barn og unge, lokalt, nasjonalt og nordisk. Arbeidet 
er tverrfaglig forankret og skal bidra til et sosialt bærekraftig og 
inkluderende Norden.  

Et barnerettighets- og ungdomsperspektiv legges til grunn for 
samarbeidet og omfatter involvering av barne- og 
ungdomsorganisasjoner og sivilsamfunnet. Under 2022 prioriteres 
nordisk samarbeid om barn og unges rett til å bli hørt i skole og fritid, og 
sosiale konsekvenser av covid-19-pandemien.  
Bakgrunn og finansiering: MR-S samarbeidsprogram1 mål 1 och 2, 
Handlingsplan for visjon 2021–2024 mål 9 og 11 og gjennemlysningen på 
sosialområdet ’Viden som virker i praksis’. Finansieres med ekstra midler fra 
MR-S og Nordbuk og via basisbevilgningen.  

 
Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

NVC inviterer nasjonale 
myndigheter og eksperter til 
samarbeid om å skape gode 
levekår og 
utviklingsmuligheter for barn 
og unge. Målet er et styrket 
nordisk samarbeid mellom 
myndigheter, 
eksperter og forskere på 
kunnskapsfeltet om initiativ 
som bidrar til økt sosial tillit, 
inkludering, deltakelse 
og innflytelse for alle barn og 
unge. 

NVC har invitert nordiske myndigheter, forskere 
og ungdomsekperter fra sivilsamfunns 
organisasjoner til samarbeid. I 2022 har vi satt 
fokus på barns rett til å bli hørt i skole og fritid 
konsekvensene av covid-19-pandemien. Vi har 
kartlagt nordisk forskning, og hvordan barns rett 
til å bli hørt ble ivaretatt under pandemien. Vi har 
hørt og involvert nordisk ungdom og eksperter, og 
samlet råd og erfaringer for hvordan barn og unge 
i større grad kan sikres høring og innvotering i sine 
lokalsamfunn i forbindelse med kriser.  

Ja 
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NVC utarbeider, i samarbeid 
med nasjonale eksperter, en 
statusoversikt over sentrale 
nasjonale planer og 
strategier som er iverksatt for 
å sikre barn og unge gode 
muligheter for utvikling og 
deltakelse i kjølvannet 
av covid-19-pandemien i skole 
og fritid. Formålet er å gi 
landene oppdatert og 
tilgjengelig kunnskap over 
hverandres innsatser, og lette 
mulighetene for samarbeid, 
samt erfarings- og 
kunnskapsutveksling. 

Våren 2022 inviterte NVC nordisk ungdom fra 
ungdomsråd, barne- og ungdomsorganisasjoner 
og student- og elevråd til samarbeid med voksne 
myndighetseksperter, forskere, barneombud og 
kommunesammenslutningene til samarbeid. 
Formålet var å bruke erfaringer fra covid-19-
pandemien til å finne målrettede, effektive og 
gjennomførbare strukturer og råd å følge for å 
involvere barn og unge lokalt i krisetider. En 
rekke fokusgrupper ble gjennomført online. 
Prosessen ble avsluttet med en nordisk 
ungdomskonferanse, Nordic Youth Summit som 
NVC arrangerte i samarbeid det norske 
formannskapet ved Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet. Resultatene publiseres vår 
2023 i en håndbok til nordiske myndigheter, 
Youth involvement during crisis.  
Tre kunnskapssammenstillinger er i produksjon. 
Finnish Youth Research Society og VIVE, det 
danske nasjonale Forsknings- og analysecenter 
for velfærd har gjennomført to kartlegginger for 
NVC i 2022. Rapporten Children's and young 
people’s participation during the corona 
pandemic – Nordic initiatives, publiseres vår 
2023 og beskriver nordiske myndigheters 
medvirkning og involvering av barn og unge, 
under pandemien. Den andre rapporten 
sammenfatter ny nordisk forskning på 
konsekvensene av pandemien, for barns rett til å 
bli hørt og publiseres vår 2023. 
Ett sett filmintervjuer av nordisk ungdom 
om koronakrisen og betydningen av å bli 
hørt, NordicYouthVoices, er publisert på 
NVC nettsider og YouTube. Filmene er vist 
på flere konferanser i 2022 og skal utgis 
som en ny digital publikasjon i 2023.  

Ja 

NVC formidler aktuell 
kunnskap og innsatser på sin 
hjemmeside og bidrar til 
kontakt og kunnskapsdeling 
via sosiale medier, webinar og 
andre formidlingskanaler. 

Nordiske erfaringer fra tiden under pandemien og 
lovende praksis ble presenteres av Nordens 
velferdssenter på flere konferanser i 2022. Våren 
2022 inviterte NVC til et webinar om The 
Pandemic and wellbeing of young people. Her ble 
ny nordisk forskning og kunnskap om velferden og 
helsen til barn og unge, i kjølvannet av pandemien 
satt på dagsorden. Webinaret ligger på YouTube.  
Årets Nordic Day, i Hamburg 7. juni 2022, 
Participation and Inclusion for Children and Young 
People in the Nordic Region in the Shadow of the 
Pandemic. Arrangementet åpner for nettverk og 
samarbeid mellom Norden og Europa, før 

Ja 
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hovedarrangementet The European Social Service 
Conference. Enn egen nettside er opprettet, om 
Barn og unges levekår i Norden. Prosjektet 
Nordisk samarbeid om barn og unges muligheter 
for deltakelse og utvikling i kjølvannet av covid-
19-pandemien har en egen side med aktuelle 
nyheter 

 

Verksamhetsområde 2: Folkhälsa  
2.1. Delmål 1: Sekretariat åt Nordisk folkhälsoarena 
Mål: 
NVC innehar sekretariatsfunktionen för Nordisk folkhälsoarena och är en 
resurs för det officiella nordiska samarbetet på detta område. 
 
Bakgrund och finansiering: MR-S, Mandat för folkhälsoarenan, MR-S 
samarbetsprogram mål 1 och 2, Handlingsplan for vision 2021–2024 mål 9. 
Finansieras via basbeviljning. 
 

Resultatmål i 
beviljningsbrev 2022 

Aktiviteter och resultat 
2022 

Uppfyllt 

NVC innehar sekretariatsfunktionen 
för Nordisk folkhälsoarena. 

NVC har tillsammans med det norska 
ordförandeskapet planerat och arrangerat 
två möten med folkhälsoarenan. Ett möte 
var fysiskt i Oslo och ett möte var digitalt. 
Fokus på båda mötena var ledning och 
styrning av folkhälsopolitiken. 

Ja 

NVC rapporterar om verksamheten i 
Nordisk folkhälsoarenan till 
Ämbetsmannakommittén för social- 
och hälsopolitik (ÄK-S) och 
Ministerrådet för social- och 
hälsopolitik (MR-S). 

NVC rapporterar folkhälsoarenan till ÄK-S 
nr 1 2023. 

Ja 

 

2.2. Delmål 2: Stärka ländernas folkhälsopolitik och folkhälsoarbete 
Mål: 
NVC bidrar till ett stärkt nordiskt samarbete inom det förebyggande 
folkhälsoarbetet med syfte att främja ett socialt hållbart Norden. Inom 
folkhälsoområdet har NVC särskilt fokus på viktiga riskfaktorer, såsom 
för tidig död och icke smittsamma sjukdomar (NCDs), till exempel 
alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. 
Därutöver har NVC fokus på narkotikafrågor och jämlik hälsa.  
I samarbete med nationella aktörer sammanställer och sprider NVC 
nordisk kunskap inom folkhälsa.  
Bakgrund och finansiering: MR-S deklaration om nordiskt 
folkhälsosamarbete. Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning 
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(NAD). MR-S samarbetsprogram mål 1 och 2, Handlingsplan for vision 
2021–2024 mål 9. Finansieras via basbeviljning, särskilda projektmedel 
samt särskilda bidrag till NAD.  
 

 Resultatmål i 
beviljningsbrev 2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

NVC verkar för ökad 
samverkan inom 
folkhälsoområdet för frågor 
som relaterar till de 
sjukdomspreventiva 
och hälsofrämjande 
effekterna av hälsosamma 
matvanor och tillräcklig 
fysisk aktivitet. NVC verkar 
för ökad samverkan inom 
folkhälsoområdet för frågor 
som relaterar till kost, 
motion och otillräcklig fysisk 
aktivitet  

NVC har tillsammans med det norska 
ordförandeskapet planerat och arrangerat två 
möten med folkhälsoarenan. Fokus för mötena 
har varit styrning och prioritering av 
folkhälsopolitiken. NVC har varit dialogpartner 
till Helsedirektoratet gällande dels den nordiska 
digitala konferensen om fysisk aktivitet, som var 
del av det norska ordförandeskapsprogrammet, 
dels gällande det nordiska myndighetsnätverk 
som upprättats för fysisk aktivitet. NVC har i 
samarbete med den svenska statliga 
Kommittén för främjande av fysisk aktivitet 
arrangerat en digital nordisk hearing på 
myndighets- och departementsnivå för att 
kartlägga politik och stödstrukturer för fysisk 
aktivitet i Norden. Hearingen anordnades i 
samband med att NVC stod värd för ett tre 
dagar långt studiebesök där den svenska 
kommitteen träffade finska tjänstepersoner på 
bland annat ministerier, verk, myndigheter och 
institutioner som ansvarar för politik och 
struktur för fysisk aktivitet. 

Ja 

NVC genomför projektet 
kost och fysisk aktivitet hos 
äldre vuxna (65+ år). 
Hälsosamma matvanor och 
tillräcklig fysisk aktivitet är 
mycket viktigt för att minska 
sjukdomsbördan i samhället 
och för att främja ett 
aktivt och självständigt 
seniorliv för individen. 
Projektet genomförs i 
samverkan med projekten 
Åldersvänliga och hållbara 
samhällen samt 
Välfärdsteknologi. 

Resultat om äldres matvanor, fysisk aktivitet, 
hälsa och funktionsförmåga har behandlats och 
spridits inom ramen för NVC:s två rapporter om 
indikatorer för aktivt och hälsosamt åldrande. 
Därutöver har resultaten spridits på Dietisternas 
Riksförbunds (SE) kongress och Östergötlands 
regionala folkhälsodag (SE). Projektets 
resultatmål uppfylls delvis 2022 eftersom 
projektet skulle varit avslutat 2022. På grund av 
att det har tagit lång tid att kontraktera 
skribenter till en publikation om kost och fysisk 
aktivitet hos äldre vuxna kommer projektet att 
kunna slutföras först under 2023. 
 

Delvis 

NVC koordinerar ett nordiskt 
projekt med fokus på stöd och 
uppföljning för barn som har 
utsatts för alkohol 

I september 2022 udgav NVC rapporten How 
to strengthen the focus on children affected by 
prenatal alcohol exposure to help them lead a 
good life? A Nordic report with 
recommendations. NVC har spredt kundskab 

Ja 
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(och droger) under 
graviditeten. Projektet är en 
fortsättning på det arbete som 
gjordes inom projektet 
Användning av alkohol och 
andra substanser under 
graviditet – ur ett nordiskt 
perspektiv. NVC sprider 
kunskap från båda projekten. 

fra begge projekter ved bl.a. den Nordiske 
Folkesundhedskonference, EUFASD 
konference og NordAN konference. Derudover 
har der været en artikel i popNAD og øvrige 
eksterne medier har skrevet om rapporterne 
fra de to projekter. 

NVC fortsätter att belysa 
betydelsen av att fokusera på 
health literacy 
(hälsokompetens) i ett 
strukturellt 
perspektiv för att bland annat 
främja jämlik hälsa. NVC bistår 
också med koordinering till ett 
nordiskt 
nätverk för personer som 
arbetar på nationell nivå med 
health literacy. 

I juni 2022 udgav NVC rapporten Health 
literacy in the Nordic countries – Not only a 
determinant of health, but also a tool for 
health promotion. NVC har bistået det 
nordiske netværk for health literacy med to 
onlinemøder i 2022. 

Ja 

NVC samarbetar med 
forskarnätverk och 
myndighets- och 
departementsnätverk inom 
alkoholområdet och 
övriga folkhälsofrågor. 

Det er en del af NVC's løbende virksomhed at 
samarbejde med diverse netværk indenfor 
alkolområdet samt øvrige 
folkesundhedsspørgmål. Eksempelvis kan 
nævnes den nordiske tjenestemandsgruppe på 
alkoholområdet. 

Ja 

Under 2022 arrangerar NVC 
forskarkonferensen Nordic 
Alcohol and Drug Researchers’ 
Assembly (NADRA). 

NADRA blev afholdt i Mariehamn på Åland, i 
dagene 6–8 september 2022. 57 personer 
deltog i NADRA. 

Ja 

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

 NAD har publicerat sex nummer 2022. År 2022 
var antalet originalartiklar 46. Av de publicerade 
artiklarna var 9 från Sverige, 10 från Norge, 5 
från Danmark, 1 från Island och 14 från Finland. 
NAD:s Impact Factor var 2021 1.443 (Femårs 
Impact Factor 1.616). 

Ja 

NVC är förvaltningsorgan för 
ett projekt om Integrering på 
arbetsmarknaden av vuxna 
som vårdats för 
skadligt bruk eller beroende av 
alkohol och narkotika. Detta 
arbete följer 
projektbeskrivning och 
budget, 
som blev godkänt vid ÄK-S 
3/21. 

NVC har opstartet projektet i 2022, og har brugt 
tid på at finde de rette samarbejdspartnere, 
som skal være tilknyttet projektet og indgå i et 
nordisk netværk i tilknytning til projektet. NVC 
arbejder videre med projektet i 2023. 

Ja 
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PopNAD, en 
populärvetenskaplig 
webbplatsen för nordisk 
samhällsvetenskaplig forskning 
om alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och gambling, fortsätter 
att publicera artiklar på de 
skandinaviska språken samt 
finska och engelska. 

PopNAD har under året publicerat kring 30 
skandinaviska, 2 finska och 5 engelskspråkiga 
artiklar på hemsidan, samt varit aktiv på 
Facebook, Twitter och LinkedIn. 

Ja 

NVC ger ut ett nordiskt 
nyhetsbrev från 
folkhälsoområdet. 

I nyhetsbrevet Nyheter från folkhälsoområdet 
informerar Nordens välfärdscenter om aktuella 
konferenser, webbinarier, projekt och 
publikationer. Fokus i nyhetsbrevet ligger på 
frågor som berör alkohol, narkotika, tobak och 
gambling. Vi samlar också nyheter från andra 
nordiska medier och organisationer. Under år 
2022 utkom sex nummer av Nyheter från 
folkhälsoområdet. I december 2022 hade 
nyhetsbrevet 1255 mottagare. 

Ja 

Verksamhetsområde 3: Funktionshinder 
3.1. Delmål 1: Stötta implementering av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) och 
Agenda 2030 
Mål: 
Genom att koordinera aktiviteter i Handlingsplanen för nordiskt 
samarbete om funktionshinder, dövblindsamarbete och stödordningen 
bidrar NVC till ländernas genomförande av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Agenda 2030. 
Fokus är på mänskliga rättigheter, universell utformning och fri rörlighet i 
syfte att öka förutsättningarna för ett socialt hållbart Norden.  
Bakgrund och finansiering: MR-S beslut om Handlingsplanen för nordiskt 
samarbete om funktionshinder 2018–2022 och mandatet för Rådet för 
nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–2022. Handlingsplan för 
Nordiska ministerrådets vision 2021–2024 mål 9, 10, 11 och 12. 
Samarbetsprogram för MR-S och Mål 1, 2, 3 och 4. Finansieras via 
basbeviljning, sekretariatet för Funktionshindersrådet och eventuellt extra 
finansiering från andra sektorer.  
 

Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

Skapa plattformar för 
erfarenhetsutbyte och utveckling 
av effektiva instrument för 
genomförande av FN-
konventionen och Agenda 2030. 

NVC har i 2022 bidratt til årlig fokusering av 
implementering av FN konvensjonene i tråd 
med de tema som FN fremhever som 
aktuelle, og som ordførerlandet aktualiserer i 
sin periode. NVC bidrar til at de aktuelle tema 

Ja 
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underbygger gjennomføringen av Agenda 
2030. 

Genomföra och koordinera 
aktiviteter inom ramen för 
Handlingsplan för nordiskt 
samarbete om funktionshinder 
2018–2022 i samarbete med 
sekretariatet för 
Funktionshindersrådet. Följande 
projekt är aktuella 2021: 

a. Arktis och 
funktionshinder 

b. Fortsättning på projektet 
Framtidens arbetsmarknad 

c. Fortsätta det nordiskt-
baltiska samarbetet 
gällande 
funktionshinderspolitik 

d. Igångsätta kartläggningen 
av samhällsekonomiska 
analyser av universell 
utformning. Igångsätta 
projektet Webbinarier om 
organisering av 
specialiserade 
socialtjänster i Norden. 

NVC har gjennomført og koordinert aktivitet 
innom universell utforming, inkluderende 
kunst- og kultur liv, lokal implementering 
menneskelige rettigheter for personer med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD), 
brukermedvirkning og tilgjengelig turist 
opplevelser som faktor i CRPD. 
a) Gjennomført og koordinert sideevent på UN 
COSP16 med tittel; Indigenous persons with 
disabilities – challenges and opportunities posed 
by environmental change 
b) Fortsatt arbeidet med inkluderende 
arbeidsliv ved å drive spredning av 
prosjektresultatet på nordiske konferanser og 
internasjonale på konferansen til stiftelsen 
Zero Project i Wien 
c) Gjennomført Nordisk/Baltiske ekspertmøte 
om funksjonhinder politikk i Tallin 
d) Igangsatt prosjekt om 
samfunnsøkonomiske konsekvenser av 
universell utforming. Koordinert to webinarer 
om erfaringer med spesialiserte tjenester på 
funksjonshindersområdet. 

Ja 

 

3.2 Delmål 2: 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. Uppdraget är tvärsektoriellt. 
Bakgrund och finansiering: MR-S beslut om Mandat för Rådet för nordiskt 
samarbete om funktionshinder 2018–2022. Handlingsplan för vision 2021–
2024 mål 9, 10, 11 och 12, Samarbetsprogram för MR-S mål 1 och 2. 
Finansieras med separata medel från MR-S. 
 

Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

NVC utför 
sekretariatsfunktionen for Rådet 
för nordiskt samarbete om 
funktionshinder enligt som 
definieras i mandatet för 
perioden 2018–22.  

NVC har gjennomført to rådsmøter i 2022, Oslo i 
mars og i Stockholm i november, samt 
samordnet rådets øvrige aktiviteter og 
kommunikasjon fra rådet. 

Ja 

NVC koordinerar inom 
uppdraget för sekretariatet 

NVC har fulgt opp, skrevet statusrapport og 
organisert inspirasjonsseminaret om hvordan 

Ja 
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genomförandet av aktivitet 2.1 
i ministerrådets Handlingsplan 
för funktionshinderssamarbete 
2018–22 genom att driva på, 
stödja och följa upp 
integrering av 
funktionshinderperspektiv i 
Nordiska ministerrådets 
verksamhet. 

mennesker med nedsatt funksjonsevne blir 
diskriminert i Norden for Nordisk ministerråds 
sekreteriat. 

NVC stöder det norska 
ordförandeskapet i 
Funktionshindersrådet enligt 
de prioriteringar som görs för 
samarbetet 2022. 

CRPD, nordiske konferanser om inkluderende 
reiseliv og faglig innhold i nordisk konferanse 
om inklusjon i arbeidslivet. 

Ja 

NVC utarbetar en ny 
handlingsplan/alternativt 
program för nordiskt samarbete 
om funktionshinder samt ett nytt 
mandat for Rådet for nordiskt 
samarbete om funktionshinder i 
enlighet med de förslag som 
framkommit från genomförd 
utvärdering på området. 

NVC har vært delaktig i å utforme og 
understøttet prosessen med å utvikle Nordiskt 
program för samarbete om 
funktionshindersfrågor 2023–2027, inkusivt nytt 
mandat for Funksjonshinderrådet og fasilitere 
prosessen med å involvere aktuelle 
interessenter. 

Ja 

Etablera och driva Nätverk för 
erfarenhetsutbyte om 
funktionshinder. Detta arbete 
följer projektbeskrivning och 
budget, som blev godkänt vid 
ÄK-S 3/21. 

NVC har bidratt til å etablere Nätverk för 
erfarenhetsutbyte om funktionshinder. 
Nettverket har gjennomført to arrangementer i 
2022: How is support for people with disability 
organized? og Equal right to education – 
Inclusive schools and the organization of 
individual support. NVC har bidratt med 
kommunikasjon på Facebook, Twitter och 
Linkedin i tillegg til nyhetsartikler. 

Ja 

 

3.3 Delmål 3: Dövblindverksamhet 
Mål: 
NVC bidrar till att främja jämlika möjligheter att delta i samhället samt 
till en god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för personer med 
funktionsnedsättningen dövblindhet. Syftet är att öka förutsättningarna 
för ett socialt hållbart Norden för alla, och det görs genom att koordinera 
nordiska aktörer i arbetet med att samla, utveckla och sprida relevant 
kunskap och forskning.  
Bakgrund och finansiering: MR-S samarbetsprogram, mål 2, 3 och 4, 
Handlingsplan for vision 2021–2024 mål 9, 10, 11 och 12. Finansieras via 
basbeviljning. 
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Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

NVC koordinerar fem nordiska 
kunskapsutvecklande nätverk 
för relevanta experter och 
praktiker i länderna. 

Det er god kontinuitet i alle fem nettverk. Det 
avholdes jevnlige møter digitalt. Etter pandemien 
er strukturen for arbeidet lagt om ved at man nå 
har flere digitale møter, og legger opp til ett fysisk 
treff i året. At hyppigheten i digitale møter har økt, 
gjør at det er lettere for nettverkene å jobbe 
sammen i planlegging av kurs, webinarer og 
publikasjoner. 

Ja 

NVC bidrar, genom 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. 

Konferensen Today's knowledge for tomorrow's 
actions hadde 200 deltagere. Det er gjennomført 2 
webinarer; prosjektgruppen Tactile Transition - 
changes in sensory processing; Kommunikative 
relasjoner - transkripsjon. Det er også avholdt 
tematreff med Usher Study group med fokus på 
balanse. Nettverket Taktil språklighet har 
gjennomført kurset; Tactile language 
development i København med 33 deltakere. Og 
Supervisor-training i Tactile Working Memory 
Scale har hatt 3 online møter og ett fysisk møte 
over 3 dager, hvor 18 personer fra hele verden er 
blitt sertifisert i bruk av verktøyet. Det er ikke gitt 
ut noen nye publikasjoner i 2022, men av tidligere 
utgivelser er disse lest og lastet ned over 1200 
ganger. 

Ja 

NVC koordinerar projekt, dels 
med temat poänggivande 
utbildning, dels med temat 
metoder för 
identifiering av dövblindhet 
samt ett 
kunskapsutvecklande projekt 
med temat Tactile Transition. 

Prosjektgruppen Tactile Transition skal avslutte 
sitt prosjekt i 2023, med en sluttrapport. For øvrig 
har alle arbeids- og prosjektgrupper hatt digitale 
og fysiske møter. Prosjektet identifisering av 
døvblindhet har hatt jevnlige møter og 
gjennomført fokusgruppe møte for å teste ut 
materialet på eksperter i fagfeltet. 

Ja 

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

Nordisk lederforum innen døvblindeområdet ble 
gjennomført den 8.–9. juni i Bergen, Norge. Det var 
tilmeldt 25 personer. 

Ja 

NVC tar fram syfte och mål 
för en ny 
verksamhetsperiod med 
den externa utvärderingen 
(2021) som grund. 

Den eksterne rapporten påpeker viktigheten av at 
Nordens velferdssenter er en viktig aktør for å 
samkjøre arbeidet på døvblindeområdet på 
nordisk plan. Det har tagits fram ett mandat för 
Ledarforum och dövblindområdet har integrerats i 
det nya nordiska Funktionshinderspolitiska 
programmet. 

Ja  
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NVC planerar och genomför 
en nordisk konferens i 
samband med Kuurosokeat’s 
jubileum. 

Den nordiske konferansen ble gjennomført 19.–22. 
september 2022 med nesten 200 deltakere. 
Konferansen ble avholdt i Tammerfors, Finland. 

Ja 

NVC fortsätter det 
påbörjade samarbetet med 
de baltiska länderna i syfte 
att sprida kunskap och 
goda exempel. 

Dövblindområdet har lyfts upp under det 
funktionshinderspolitiska mötet i Tallinn och 
deltagit i planeringen av det kommande 
samarbetet under 2023–24. 

Ja 

NVC ger ut ett nordiskt 
nyhetsbrev om dövblindhet. 

Det er publisert 4 nyhetsbrev på skandinaviske 
språk, finsk og engelsk. 

Ja 

 

3.4 Delmål 4: 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. 
Bakgrund och finansiering: Handlingsplan för vision 2021–2024 mål 10 och 
11, Samarbetsprogram för MR-S och Mål 2 och 3. Finansieras via 
basbeviljning. 
 

Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

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

NVC har delat ut 1,5 MSEK till 
funktionshinders-organisationer. 23 konsortier 
fick stöd för nätverksarbetet och sju fick 
projektstöd. 

Ja 

NVC verkar för att effektivisera 
administration och hantering av 
utlysning av medel. 

Ett nytt system och nya riktlinjer för 
Stödordningen har byggts upp som 
implementeras första gången för bidrag 2023. 

Ja 

 

Verksamhetsområde 4: Välfärdsteknologi 
Mål: 
NVC förmedlar nordiska erfarenheter och kunskap, vilket främjar ett 
konkurrenskraftigt Norden baserat på innovation och digital integrering. 

Bakgrund och finansiering: Handlingsplan för vision 2021–2024 mål 6, 8, 9, 
10, Samarbetsprogram för MR-S mål 3 och 4. Finansieras via basbeviljning, 
och tilläggsfinansiering från Handlingsplanen för vision 2021-2024.Den 
sociala genomlysningen, förslag 13. 
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Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

NVC arbetar med vård och 
omsorg på distans (VOPD) 2021–
2024 enligt handlingsplanen för 
2021–2024 om en nordisk 
satsning i ett tvärsektoriellt 
projekt för att bidra till 
omställning av vård och omsorg 
för att ta vara på digitala 
lösningar samt erbjuda vård och 
omsorg på distans, främja 
innovation och minska 
klimatpåverkan. NVC och 
Glesbygdsmedicinskt centrum i 
Västerbotten leder projektet. 

Arbetet med delmål 1 och 2 har genomförts 
enligt plan och delmål 1 är avslutat genom 
publicering av rapporten Integrated Healthcare 
and Care through distance spanning solutions – 
for increased service accessibility. 
Samarbetsprojekt med Nordregio och SEI om 
klimatpåverkan är påbörjat. Information och 
presentation av projektet har presenterats på 32 
olika event i samtliga nordiska länder under 
2022. 

Ja 

NVC genomför kvantitativ 
uppföljning av de nordiska 
kommunernas 
implementeringstakt gällande 
välfärdsteknologi med 
utgångspunkt i svenska 
Socialstyrelsens årliga 
kartläggning E-hälsa och 
välfärdsteknologi i kommunerna. 
Resultatet redovisas våren 2022 
och intentionen är att genomföra 
uppföljning även 2022–2024. 

Data har för 2021 sammanställs för Norge och 
Sverige omfattande tjänsterna trygghetslarm, 
mobila trygghetslarm med GPS samt 
medicindispensers. Nyckeltal och grafer har 
presenterats på seminarier och konferenser. 

Ja 

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

Norge har varit ordförande och drivit arbetet 
via nätverkets core-group i samverkan med 
NVC. Aktiviteter har genomförts enligt 
nätverkets handlingsplan där de pågående 
projekten PROTECT – Project och Research 
Nordic Networking genomförts enligt plan. 76 
forskare från samtliga nordiska länder är nu 
medlemmar i nätverket (december 2022). 

Ja 

NVC kartlägger och 
presenterar de nordiska 
ländernas statliga satsningar 
på välfärdsteknologi inom 
socialtjänst 2022 och framåt 
omfattande de fem ländernas 
visioner, mål, satsningar, 
avslutade och pågående 
utredningar inom området.  

Kartläggning är genomförd enligt plan och 
preliminärt underlag är per 15 december 2022 
levererat till NVC. Manusarbete pågår och 
rapport är inplanerad för publicering juni 2023 
(enligt plan). 

Ja 
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Verksamhetsområde 5: Äldre 
5.1. Delmål 1: Aktivt och hälsosamt åldrande 
Mål: 
NVC stimulerar nationella aktörer i Norden att arbeta för åldersvänliga 
och hållbara samhällen där ett tvärsektoriellt perspektiv är centralt i syfte 
att främja utveckling av hållbara åldersvänliga städer och samhällen samt 
öka förutsättningarna för ett socialt hållbart Norden. Viktiga teman inom 
området är att främja social inkludering och de äldres aktiva medverkan i 
stads- och samhällsplaneringen.  
Bakgrund och finansiering: ÄK-S, MR-S samarbetsprogram mål 2 och 4, 
Handlingsplanen för vision 2021–2024 mål 9 och 10. Finansieras via 
basbeviljning.  

 
Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

NVC fortsätter att koordinera 
det nordiska nätverket inom 
ramen för WHO:s globala 
nätverk för åldersvänliga städer 
och samhällen (Age-friendly 
cities and communities). NVC 
utvecklar samarbetet med 
WHO genom att ansöka om att 
bli Network Affiliate för det 
nordiska nätverket. Nätverket 
utökas med flera åldersvänliga 
städer och samhällen. Ett 
utökat samarbete genomförs 
med departement och 
myndigheter om åldersvänliga 
strategier. NVC sprider 
kunskaper och erfarenheter om 
hur kommuner och regioner i 
Norden utvecklar hållbara 
sociala, och 
välfärdsteknologiska 
innovationer för åldersvänliga 
städer och samhällen.  

Ett antal Teamsmöten har genomförts med det 
nordiska AFCC-nätverket. Därutöver ett 
webbinarium om två nya rapporter inom aktivt 
och hälsosamt åldrande. Nya nordiska 
medlemmar har kommit till nätverket. Ett 
mandat har tagits fram till nätverket. 
Samarbete med WHO har utvecklats. Kontakter 
och samarbete exempelvis med Social- och 
hälsovårdsministeriet i Finland, 
Helsedirektoratet i Norge, 
Folkhälsomyndigheten och SKR i Sverige: 
projektledaren har till exempel bjudits till 
webbinarier/konferenser som talare. Ett 
nyhetsbrev har getts ut tre gånger, två nya 
rapporter samt ett webbinarium har 
genomförts. 

Ja 

NVC utreder möjligheter för ett 
nytt tema om flexibelt arbetsliv 
och frivilligt arbete för de äldre 
vuxna i Norden. 

Omvärldsbevakning inom området och 
deltagande i nordiska webbinarier/konferenser. 
Indikatorer om frivilligt arbete har ingått i två 
nya rapporter inom aktivt och hälsosamt 
åldrande i Norden.  

Ja 

NVC arrangerar ett nordiskt 
arbetsseminarium i enlighet med 
ÄK-S beslut vid mötet 3/21 om 
äldreråd.  

Ett arbetsseminarium om nordiska äldreråd har 
genomförts den 4–5 oktober 2022 i Sthlm i 
samarbete med Danske Ældreråd. 33 deltagare 
från olika nordiska äldreråd och andra relevanta 
aktörer (lokal, regional, nationell, nordisk nivå) 

Ja 
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deltog i seminariet med syfte att ta fram ett 
förslag för ett fortsatt nordiskt samarbete inom 
området. Programmet innehöll presentationer 
om lagstiftning och organisering av äldreråd, 
inflytande och utmaningar samt förslag för 
aktiviteter och teman för ett fortsatt nordiskt 
samarbete.  

NVC undersöker möjligheter 
till ett utvidgat externt 
samarbetet med Nordregio 
och andra nordiska 
institutioner gällande 
områdena Åldersvänliga 
samhällen, Demens, 
Välfärdsteknologi och 
projektet Kost och fysisk 
aktivitet hos äldre vuxna i 
Norden. 

I samarbete med samarbete med Nordregio har 
två nya rapporter inom aktivt och hälsosamt 
åldrande i Norden tagits fram. Ett gemensamt 
lanseringswebbinarium av rapporter med 
Nordregio. Projektledaren har deltagit i 
Nordregios projekt NJUST: lämnat synpunkter 
på äldre vuxnas aktiva medverkan i grön 
omställning och gett tips på internationell 
litteratur inom området. Kontakter och 
samarbete med nordiska institutioner i baltiska 
länder. 

Ja 

 

5.2 Delmål 2: Demens 
Mål: 
NVC koordinerar Nordiskt demensnätverk och bidrar till utbyte av 
strategiska erfarenheter inom demensområdet. Nätverket utbyter 
kunskap om hälsa, vård, omsorg och livskvalitet för kvinnor och män med 
demens, samt om annan samhällsplanering som underlättar tillvaron för 
personer med demens och deras anhöriga i olika åldrar.  
Bakgrund och finansiering: ÄK-S, mandatet för demensnätverket. MR-S 
samarbetsprogram mål 1 och 2, Handlingsplan för vision 2021−2024 mål 9. 
Finansieras via basbeviljning.  

 
Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

NVC koordinerar ett nordiskt 
demensnätverk för relevanta 
myndigheter och experter i 
länderna genom att i 
samarbete med 
ordförandelandet anordna två 
nätverksmöten per år. 

NVC har tillsammans med det norska 
ordförandelandet genomfört ett fysiskt 
tvådagarsmöte för nätverket i Oslo, med fokus 
bland annat på välfärdsteknik och hur långt 
länderna kommit med WHO:s rekommendation 
om nationella demenskampanjer före 2025 för 
att minska stigma kring demens. Under hösten 
hölls ett digitalt möte med fokus på 
aggressionshändelser inom demensvården.  

Ja 

NVC stödjer 
kunskapsutvecklande 
temanätverk inom demens och 
intellektuell 
funktionsnedsättning, demens 

Under året har koordinatorerna för de tre 
temanätverken medverkat vid huvudnätverkets 
möten. NVC har stöttat temanätverken med 
möteskostnader och resestöd. Temanätverket 
för demens och intellektuella funktionshinder 
har tillsammans med NVC och Aldring og Helse 

Ja 
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och etnisk minoritetsbakgrund 
och demens och urfolk.  

genomfört ett namnbyte och en uppdatering av 
websidan Hva er demens. Sidan heter nu 
Lettlest Demens och finns på de nordiska 
språken, engelska och samiska språk. 
Temanätverket har träffats digitalt en gång 
under året. Temanätverket för demens och 
etniska minoriteter har under 2022 träffats en 
gång i Köpenhamn. Temanätverket för demens 
och urfolk har träffats digitalt två gånger under 
våren och därutöver också under två dagar i 
Helsingfors i juni, där NVC stod värd för mötet. 
Under hösten har de mötts i två arbetsgrupper, 
varav det ena träffats två gånger under hösten 
och det andra två gånger digitalt, samt 
arrangerat ett möte för externa intressenter. 
Temanätverket för demens och urfolk har i slutet 
av året bidragit med redaktionellt material om 
demens och urfolk till ett temanummer av NVC:s 
nyhetsbrev.  

NVC bidrar till att nordiska 
erfarenheter och aktuell 
forskning sprids till relevanta 
målgrupper i länderna, 
Färöarna, Grönland och Åland.  

Under året har tre digitala nyhetsbrev om 
demens tagits fram. NVC har presenterat 
det nordiska demensarbetet för en 
delegation från Litauen hos 
Socialdepartementet i Sverige, samt för de 
baltiska kontoren i vid ett digitalt möte.  

Ja 

 

Verksamhetsområde 6:  
Integration - Clearingcentral for integration i Norden 
Mål: 
Clearingcentralen ska stödja de nordiska ländernas arbete med 
integrering av flyktingar och invandrare genom att sprida erfarenhets- 
och forskningsbaserad kunskap med speciellt fokus på evidensbaserad 
kunskap och metodik till centrala myndighetsaktörer, kommuner, 
civilsamhället och andra aktörer på integrationsområdet i Norden.  
Bakgrund och finansiering: MR-SAM-beslut. Handlingsplan för vision 2021–
2024 mål 7, 9 och 12. Finansieras av MR-SAM.  

 
Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

I 2022 ska Clearingcentralen 
fortsatt ha fokus på utbildning- och 
arbetsinkludering av flyktingar och 
invandrare i enlighet med MR-SAM 
beslutat program för Nordiskt 
samarbete om integration av 
flyktingar och invandrare. 
Clearingcentralen ska under 2022 

Under året har utbildning och 
arbetsinkludering varit fokus i 
Clearingcentralens verksamhet tillsammans 
med ett nytt prioriterat temaområde – 
flyktingmottagandet från Ukraina. Tre nya 
kunskapsrapporter har tagits fram, ett inom 
varje område, digitala och fysiska seminarier 

Ja 
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även behandla ett prioriterat 
temaområde.  

har arrangerats och artiklar och nyheter 
skrivits. 

Clearingcentralen ska arrangera en 
större konferens under året med 
fokus på att förmedla erfarenhets- 
och forskningsbaserad kunskap på 
de prioriterade politikområdena i 
programmet för integrering av 
flyktingar och invandrare. 
Därutöver ska Clearingcentralen 
använda lämpliga 
kommunikationskanaler för att 
sprida övrigt aktuell kunskap på 
området.  

I december arrangerades en 
tvådagarskonferens i Oslo tillsammans med 
det norska ordförandeskapet och NMRS. 
Temat var nordiska perspektiv på att främja 
invandrarkvinnors integrering och 
konferensen samlade 130 deltagare från hela 
Norden. Kunskap inom området har spridits 
bland annat via webbsidan 
integrationnorden.org, i sociala medier, på 
konferenser, seminarier och möten samt i 
olika nordiska nätverk.  

Ja 

NVC koordinerar expertgrupper 
inom integrationsområdet.  

Clearingcentralen har koordinerat två 
expertgrupper: en inom 
arbetsmarknadsintegrering och en inom 
tidiga insatser för barn och familjer. Under 
året arrangerades två möten och grupperna 
har också hörts pågående för att säkra 
relevans och kvalitet i olika rapportprocesser.  

Ja 

Nordregio bistår Clearingcentralen 
med aktuell nordisk statistik och 
kartor inom aktuella teman på 
området samt bidrar till övrig 
kunskapsutveckling på området. 
Nordregio ska därutöver bidra med 
strategisk kommunikation 
avseende Clearingcentralens 
arbete.  

Nordregio har under året tagit fram aktuell 
statistik och infografik i synnerhet kring 
arbetsmarknadsinkludering. Ett utökat 
samarbete mellan Clearingcentralen, 
Nordregio och Nordic Statistics Database har 
påbörjats. Nordregio har bistått projektet 
med en kommunikatör på heltid. 

Ja 

3. Särskilda projekt och insatser  
3.1 Kommunikation 
Mål: 
Nordens välfärdscenters kommunikation syftar till att sprida kunskap och 
bidra till att verksamhetens resultat sprids till definierade målgrupper. 
För att lyckas med uppdraget och få en effektiv spridning i för 
målgrupperna relevanta kanaler utvecklar Nordens välfärdscenter den 
kommunikativa tillgängligheten i både form och innehåll och i enlighet 
med den nordiska visionens mål.  
 

Resultatmål i 
beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

Nordens välfärdscenter 
fortsätter att utveckla såväl den 
interna som externa 
informationen så att den kan 

Tillgänglighet är prioriterat i all av 
kommunikation från Nordens välfärdscenter. 
Detta görs genom att välja relevant kanal 
utifrån respektive målgrupp och tillämpa en 

Ja 
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förstås och nyttjas av alla 
människor oavsett 
funktionsförmåga. 

hög nivå av tillgänglighet i all typ av 
kommunikation. Vi utvecklar tillgängligheten 
kontinuerligt och uppdaterar vår kunskap om 
hur olika kanaler kan anpassas. 

Kommunikationen ska 
understödja de resultatmål som 
finns inom respektive 
verksamhetsområdet och bidra 
till att resultaten sprids på olika 
språk, inklusive vid behov även 
engelska, till relevanta aktörer i 
Norden. 

Nordens välfärdscenter arbetar aktivt med att 
sprida våra resultat på flera språk till 
definierade målgrupper. Det gäller både på 
evenemang och i andra informationskanaler, 
såsom webben, sociala medier och nyhetsbrev. 
Alla projekt presenteras på webben på svenska, 
danska, norska, finska och engelska. Våra 
debattartiklar översätts till de nordiska 
språken. Ett pågående arbete är att optimera 
sökningen till webbsidorna genom att ta fram 
nyckelord relevanta för våra målgrupper och 
översätta dem till alla språken.  

Ja 

 

3.2 Nordisk välfärdsforskning 
Mål: 
NVC bidrar till att nordisk forskningsbaserad kunskap avseende 
välfärdspolitik ökar. 
Bakgrund och finansiering: NVC initierat 2015. Finansieras genom 
basbeviljning samt finansiering från Fafo. 
 

Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

Nordens välfärdscenter 
fortsätter att i samarbete med 
den norska 
forskningsstiftelsen Fafo ge ut 
den vetenskapliga tidskriften 
Nordisk välfärdsforskning 
med minst två nummer 2022. 

Tidskriften har gett ut två nummer under 2022 
med sammanlagt åtta peer reviewade artiklar. 
Under året har tidskriften haft mer än 25 000 
visningar vilket är en tillfredsställande ökning över 
tid (år 2019=9000, 2020=18 000, 2021=19000). 

Ja 

3.3. Internationellt arbete 
Mål: 
Nordens välfärdscenter ska sprida nordiska välfärdspolitiska lösningar 
och erfarenheter till relevanta internationella aktörer och i Nordens 
närområde. Institutionen deltar i relevanta internationella 
organisationers arbete för att främja erfarenhetsutbyte.  
 

Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

NVC bidrar i samarbete 
med Nordiska 
ministerrådets kontor i 

Ett funktionshinderspolitiskt möte har 
hållits i Tallinn. Det har varit bra deltagande 
på de flesta evenemang som har haft 

Ja 
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Estland, Lettland och 
Litauen till nordiskt-
baltiskt samarbete samt 
utbyte av kunskap och 
erfarenheter mellan 
aktörer på social- och 
folkhälsoområdet. 

tolkning eller organiserats på engelska. 
Annars har fokus varit på planeringen av 
kommande aktiviteter för nordiskt-baltiskt 
samarbete under åren 2023−24, de baltiska 
kontoren och NVC organiserade en 
gemensam planeringsdag i Stockholm. 

I enlighet med 
Handlingsplanen för 
nordiskt samarbete om 
funktionshinder bidrar 
NVC till andra aktuella 
internationella 
samarbeten, exempelvis 
genom 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. 

I samarbeid med Kunnskaps og 
inkluderingsdepartementet og Barne-, 
ungdom og familiedirektoratet, Norge, 
arranger side eventen Indigenous persons 
with disabilities på UN Conference on the 
Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities. 

Ja 

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

Nordens velferdssenters prosjektleder på 
døvblindevirksomheten deltar i DbIs 
styremøter og deler gjennom disse nytt fra 
Norden samt tar med tilbake kunnskap 
utviklet i andre land. 

Ja 

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), den nordiska 
alkoholtjänstemannagruppen 
och Nordisk narkotikaforum. 

NVC har deltaget i relevante møder i ASA 
EG inom Northern Dimension Partnership in 
Public Health and Social Well-being 
(NDPHS), samt de årlige møder i den 
nordiska alkoholtjänstemannagruppen och 
Nordisk narkotikaforum. NVC har under 
2022 ikke været med i andre ekspertgrupper 
foruden dem som har været tilknyttet 
konkrete projekter under alkohol og 
narkotikaområdet. 

Ja 

Utreder möjligheten att 
arrangera sidoevenemanget  The 
Nordic Day inom ramen för 
European Social Networks 
konferens 2022. 

Artikkel 12 i FNs konvensjon om barnets 
rettigheter gir barn og ungdom rett til å bli 
hørt og involvert. Retten er særlig viktig å 
etterleve i kriser, for å sikre deres helse og 
trivsel. Nordiske erfaringer fra tiden under 

Ja 
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pandemien og lovende praksis ble 
presenteres av Nordens velferdssenter på 
årets Nordic Day, i Hamburg 7. juni 2022, 
Participation and Inclusion for Children and 
Young People in the Nordic Region in the 
Shadow of the Pandemic. Arrangementet 
åpner for nettverk og samarbeid mellom 
Norden og Europa, før hovedarrangementet 
The European Social Service Conference.  

3.4 Brukarmedverkan 
Mål: 
NVC arbetar i överensstämmelse med Supplerende bevillingsbrev nr. 2 
2020 NVC och tar fram en kunskapssammanställning om 
brukarmedverkan i de nordiska länderna. Det tillsätts ett expertnätverk 
som stöder arbetet.  

Bakgrund och finansiering: Supplerende bevillingsbrev nr. 2 2020 NVC 

Resultatmål i beviljningsbrev 2022 Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 
NVC arbetar i överensstämmelse 
med Supplerende bevillingsbrev nr. 
2 2020 NVC och tar fram en 
kunskapssammanställning om 
brukarmedverkan i de nordiska 
länderna. Det tillsätts ett 
expertnätverks som stöder arbetet. 

NVC har tagit fram en kunskapsöversikt 
om forskning om brukarinflytande i 
Norden i nära samarbete med en 
referensgrupp bestående av myndigheter, 
organisationer och forskare samt 
genomfört en digital konferens. 

Ja 

3.5. Covid-19 och social isolering 
Mål: 
NVC har i uppdrag att genomföra projektet Covid19 och social isolering 
under i perioden 1.1.2021–31.12.2022. 

Bakgrund och finansiering: Supplerende bevillingsbrev nr.1 2021 och 
basbeviljning. 

Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

NVC arbetar i överensstämmelse 
med Supplerende beviljningsbrev 1. 
2021 och tar fram en 
kunskapssammanställning om 
insatser, policy och forskning om 
social isolering och dess 
konsekvenser under pandemin. Det 
ska också samlas goda exempel på 
hur man motverkar social isolering. 

NVC har tagit fram två rapporter, som 
publiceras i årsskiftet 2022−2023: en 
forskningsöversikt över pandemins 
konsekvenser för social isolering och ensamhet 
samt en samling nordiska exempel på lovande 
insatser för att motverka social isolering och 
ensamhet. Ett nätverk av nordiska forskare 
inom området har fungerat som referensgrupp i 
projektet. Rapporterna publiceras vid ett 
webbinarium i februari 2023. 

Delvis 
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3.6. Samarbete mellan Nordregio och NVC 
Mål: 
Effektiv forvaltning og fagligt udbytte af samarbejde mellem 
institutionerne i Stockholm. Udvidet administrativt samarbejde mellem 
Nordregio og NVC. 

Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

Sammen med NVC evaluere 
samarbejdet og se efter 
muligheder for yderligere fælles 
løsninger vedrørende IT, økonomi 
og HR, der kan opstå i forbindelse 
med NVCs flytning til nye lokaler 
på Skeppsholmen. 

Rekrytering av gemensam administrativ chef och 
gemensam HR-ansvarig medarbetare har 
genomförts och arbetet med att samarbeta med 
Nordregio löper på mycket bra. 

Ja 

Under året påbörjas uppbyggandet 
av en gemensam HR-funktion 
under en gemensam administrativ 
chef. 

HR-ansvarig medarbetare har anställts.  Ja 

3.7 Nordisk välfärdsforum  
Mål: 
NVC ansvarar för att arrangera konferensen Nordiskt välfärdsforum 
2023. 

Resultatmål i beviljningsbrev 
2022 

Aktiviteter och resultat 2022 Uppfyllt 

Att utvärdera konferensen 
som genomförs under 2021. 

Kort utvärdering av Nordiskt välfärdsforum 2021 
presenterades på ÄK-S 3 2022.  

Ja 

Att utifrån utvärderingen och 
i samarbetet med 
ordförandeskapet planlägga 
2023 års konferens.  

Planläggningen av 2023 års konferens startade 
under hösten 2022 genom att en referensgrupp där 
deltagare från Island och Sverige deltar.  

Ja 



 

52 

Bilaga 2: Evenemang 2022 

Fysiska evenemang 
Mars 

1. Nordic-Baltic meeting on Disability Policy and Practice, 
konferens, Tallin 

2. Leaving boys behind? Utbildningsgapet mellan pojkar och flickor 
med utländsk bakgrund i Norden 

April 
3. Taktil språkutveckling, kurs, 5–7 april, Köpenhamn 

Maj 
4. Hvem er best på kvalifisering og arbeidsmarkedsintegrering i de 

nordiske landene? hybridseminarium, 9 maj, Oslo 

Juni 
5. Nordic Day 2022: Barn och unga i skuggan av pandemin, 

förkonferens, 7 juni, Hamburg 
6. Indigenous persons with disabilities - Challenges and 

opportunities posed by environmental change, Nordic side event 
NCOSP, 14 juni, New York 

7. Nordic leadership forum of Deafblindness, konferens, Bergen 
8. Almedalen, Norden i migrationens tid – utmaningar och nya 

perspektiv 
9. Almedalen, Flyktingvågen från Ukraina – vad har vi lärt oss av 

flyktingmottagandet 2015? 
10. SuomiAreena, Den nordiska famnen – är den så varm som vi tror? 

September 
11. Konst och kultur för alla – Konferens om kultur och 

funktionshinder i Norden, konferens, 1 juni, Stockholm 
12. Nordic Alcohol and Drug Researcher´s Assembly 2022 (NADRA), 

konferens, 6−8 september, Mariehamn 
13. Equal opportunities for children of foreign origin with 

developmental disorders in the Nordics, hybridseminarium, 27 
september, Helsingfors  

14. Today’s knowledge for tomorrow’s actions - a Nordic perspective 
on Deafblindness, konferens, 20−22 september, Tammerfors 

Oktober 
15. Nordic youth and the Pandemic – preparing for involvement of 

our young during crises, konferens, 17−18 oktober, Oslo 
16. Identifiering og utredning av dövblindhet, workshop, Köpenhamn 

https://nordicwelfare.org/en/evenemang/course-on-tactile-language-development/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/invitation-to-hybrid-event-which-nordic-country-is-best-at-qualification-and-labour-market-integration-for-refugees/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/invitation-to-hybrid-event-which-nordic-country-is-best-at-qualification-and-labour-market-integration-for-refugees/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/nordic-day-2022-children-and-youth-in-the-shadow-of-the-pandemic/
https://media.un.org/en/asset/k16/k16nlbvqnk
https://media.un.org/en/asset/k16/k16nlbvqnk
https://nordicwelfare.org/evenemang/konferens-konst-och-kultur-for-alla/
https://nordicwelfare.org/evenemang/konferens-konst-och-kultur-for-alla/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/nordic-alcohol-and-drug-researchers-assembly-2022-nadra/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/equal-opportunities-for-children-of-foreign-origin-with-developmental-disorders-in-the-nordics/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/equal-opportunities-for-children-of-foreign-origin-with-developmental-disorders-in-the-nordics/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/todays-knowledge-for-tomorrows-actions-a-nordic-perspective-on-deafblindness/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/todays-knowledge-for-tomorrows-actions-a-nordic-perspective-on-deafblindness/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/nordic-youth-summit-nordic-youth-and-pandemic-preparing-for-involvement-of-our-young-during-crises/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/nordic-youth-summit-nordic-youth-and-pandemic-preparing-for-involvement-of-our-young-during-crises/
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17. Combatting long-term unemployment among immigrants, 
hybridseminarium, 25 oktober, Stockholm 

November 
18. Tactile Working Memory Scale, kurs, del 3, Köpenhamn 
19. Inclusive Nordic Travel, konferens, 7 november, Oslo 

December 
20. Temporary protection for refugees from Ukraine in the Nordic 

countries – From emergency reception to longer-term sustainable 
response, 8 december, hybridseminarie, Stockholm 

21. Promoting Women's Integration – Nordic Perspectives, 
konferens, 12–13 december, Oslo 

Digitala evenemang 
Mars 

22. Balanssystemet i relation till kombinerad syn- och 
hörselnedsättning, webbinarium om Usher 

23. Leaving boys behind, webbinarium om utbildningsgapet mellan 
flickor och pojkar med utländsk härkomst i Norden, 17 mars 

April 
24. Grasping the diversity among older adults, webbinarium om 

aktivt och hälsosamt åldrande i den nordiska regionen, 6 april  
25. Tactile Working Memory Scale; supervisor training seminar series, 

kurs, del 1 
26. The Pandemic and wellbeing of young people, webbinarium, 25 

april 

September 
27. Tactile Working Memory Scale; supervisor training seminar series, 

kurs, del 2 

Oktober 
28. User involvement in the Nordic region, 26 oktober, webbinarium 

November 
29. Changes in Sensory Processing, focusing on tactile changes, 

within people with acquired deafblindness, 9 november, 
webbinarium 

30. Kommunikativa relationer och transkription, 22 november, 
webbinarium 

https://nordicwelfare.org/en/evenemang/combatting-long-term-unemployment-among-immigrants/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/nordisk-samarbeid-kultur-og-frivillighetsfeltet/conference-inclusive-nordic-travel/id2943816/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/temporary-protection-for-refugees-from-ukraine-in-the-nordic-countries-from-emergency-reception-to-longer-term-sustainable-response/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/temporary-protection-for-refugees-from-ukraine-in-the-nordic-countries-from-emergency-reception-to-longer-term-sustainable-response/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/temporary-protection-for-refugees-from-ukraine-in-the-nordic-countries-from-emergency-reception-to-longer-term-sustainable-response/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/promoting-womens-integration-nordic-perspectives/
https://www.youtube.com/watch?v=h3yJ-9kVmC4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=h3yJ-9kVmC4&t=3s
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/leaving-boys-behind-the-education-gap-between-boys-and-girls-with-foreign-backgrounds-in-the-nordic-countries/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/leaving-boys-behind-the-education-gap-between-boys-and-girls-with-foreign-backgrounds-in-the-nordic-countries/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/webinar-grasping-the-diversity-among-older-adults-active-and-healthy-ageing-in-the-nordic-region/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/webinar-grasping-the-diversity-among-older-adults-active-and-healthy-ageing-in-the-nordic-region/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/webinar-the-pandemic-and-wellbeing-of-young-people/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/webinar-user-involvement-in-the-nordic-region/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/changes-in-sensory-processing/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/changes-in-sensory-processing/
https://nordicwelfare.org/en/evenemang/webinar-kommunikative-relasjoner-og-transkripsjon/


 

54 

Bilaga 3: Publikationer 2022 
 

Vetenskapliga tidskrifter 
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research utkom med två 
nummer under 2022.  

 Nordic Studies on Alcohol and Drugs, NAD, utkom med sex nummer 
under 2022.  

 

Februari 
Hemlöshet i Norden – Nationella strategier och praktiska lösningar 

Mars 
Årsrapport 2021 Nordens välfärdscenter 

Leaving Boys Behind? The Gender Gap in Education among Children and 
Young People from Foreign Backgrounds 2010–2020: A Nordic Review 

April 
Indicators for Active and Healthy Ageing in the Nordic Region - Possibilities and 
Challenges 
 
Maj 
Grenseløse tegn? – Mobilitet og tegnspråk i Norden 

Juni 
Active and Healthy Ageing: Heterogenous perspectives and Nordic 
indicators 

Health literacy in the Nordic countries – Not only a determinant of 
health, but also a tool for health promotion 

Juli 
Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – Årsrapport 2021 

September 
Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for 
increased service accessibility 

How to strengthen the focus on children affected by prenatal alcohol 
exposure to help them lead a good life? 

https://nordicwelfare.org/valfardspolitik/publikationer/tidskrift-om-valfardsforskning/
https://nordicwelfare.org/folkhalsa/publikationer/nad-vetenskaplig-tidskrift-om-alkohol-och-droger/
https://nordicwelfare.org/publikationer/hemloshet-i-norden-nationella-strategier-och-praktiska-losningar/
https://nordicwelfare.org/publikationer/arsrapport-2021-nordens-valfardscenter/
https://nordicwelfare.org/publikationer/leaving-boys-behind/
https://nordicwelfare.org/publikationer/leaving-boys-behind/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/indicators-for-active-and-healthy-ageing-in-the-nordic-region/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/indicators-for-active-and-healthy-ageing-in-the-nordic-region/
https://nordicwelfare.org/publikationer/grenselose-tegn-mobilitet-og-tegnsprak-i-norden/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/active-and-healthy-ageing-heterogenous-perspectives-and-nordic-indicators/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/active-and-healthy-ageing-heterogenous-perspectives-and-nordic-indicators/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/health-literacy-in-the-nordic-countries-not-only-a-determinant-of-health-but-also-a-tool-for-health-promotion/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/health-literacy-in-the-nordic-countries-not-only-a-determinant-of-health-but-also-a-tool-for-health-promotion/
https://nordicwelfare.org/publikationer/radet-for-nordiskt-samarbete-om-funktionshinder-arsrapport-2021/
https://nordicwelfare.org/publikationer/integrated-healthcare-and-care-through-distance-spanning-solutions-for-increased-service-accessibility/
https://nordicwelfare.org/publikationer/integrated-healthcare-and-care-through-distance-spanning-solutions-for-increased-service-accessibility/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/how-to-strengthen-the-focus-on-children-affected-by-prenatal-alcohol-exposure-to-help-them-lead-a-good-life/
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/how-to-strengthen-the-focus-on-children-affected-by-prenatal-alcohol-exposure-to-help-them-lead-a-good-life/
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Oktober 
Combatting long-term unemployment among immigrants beyond the 
COVID-19 pandemic 

December 
Implementation of temporary protection for refugees from Ukraine – A 
systematic review of the Nordic countries 

Brukarinflytande i Norden - En kunskapssammanställning om metoder 
och effekter inom välfärdssektorn 

 

Sociala medier 
Twitter: 2 700 följare 

Facebook: 3 400 följare 

Linkedln: 1 300 följare 

Youtube: 11 00 visningar 

 

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev från Nordens välfärdscenter: 10 nummer, 4 800 
prenumeranter 

Nyhetsbrev från folkhälsoområdet: 6 nummer, 1 200 prenumeranter 

Nyhetsbrev från dövblindområdet: 4 nummer, svensk version 650 
prenumeranter, finsk version 70 prenumeranter, engelsk version 350 
prenumeranter 

Nyhetsbrev om aktivt åldrande: 3 nummer, 500 prenumeranter 

Nyhetsbrev från demensområdet: 2 nummer, 350 prenumeranter 

Nyhetsbrev från integrationsområdet: 3 nummer, 1 700 prenumeranter 

 

 

 

 

 

https://nordicwelfare.org/publikationer/combatting-long-term-unemployment-among-immigrants-beyond-the-covid-19-pandemic/
https://nordicwelfare.org/publikationer/combatting-long-term-unemployment-among-immigrants-beyond-the-covid-19-pandemic/
https://nordicwelfare.org/publikationer/implementation-of-temporary-protection-for-refugees-from-ukraine-a-systematic-review-of-the-nordic-countries/
https://nordicwelfare.org/publikationer/implementation-of-temporary-protection-for-refugees-from-ukraine-a-systematic-review-of-the-nordic-countries/
https://nordensvalfardscenter.sharepoint.com/:w:/r/sites/NVC/Gemensam/KOMMUNIKATION/TRYCKSAKER%20%26%20PDF/RAPPORTER/%C3%85RSRAPPORT%20NVC/2022/Publikationer/Publikationer%20utgivna%202022.docx?d=w6d3c962e263f4168b627a4582c2c8bbf&csf=1&web=1&e=GWIFdR
https://nordensvalfardscenter.sharepoint.com/:w:/r/sites/NVC/Gemensam/KOMMUNIKATION/TRYCKSAKER%20%26%20PDF/RAPPORTER/%C3%85RSRAPPORT%20NVC/2022/Publikationer/Publikationer%20utgivna%202022.docx?d=w6d3c962e263f4168b627a4582c2c8bbf&csf=1&web=1&e=GWIFdR


 

56 

Bilaga 4: Nordens välfärdscenters medverkan i 
andra aktörers program 2022  

Januari 
Conference Swedish Nationella Vårdkompetensrådet, 18 januari 

Bengt Andersson 
Nordic-Baltic Integration Project, Stakeholder’s kick-off. Online event, 28 

januari 
Kaisa Kepsu 

Februari 
Online seminar; InDaLE-Project. Technische Universität Dresden, 

Tyskland, 21 februari 
Bengt Andersson 

Workshop WHO-Delegation + Business Sweden. Stockholm, 23 februari 
Bengt Andersson 

Intervju angående arbetet för folkhälsa, Högskolan i Halmstad  
Pia Nevala Westman 

Mars 
PROTECT-Project Nordic Research Workshop. Eskilstuna, Sverige, online 

Oslo, Köpenhamn, Lahtis, 24 mars 
Bengt Andersson 

Norsk Folkehjelps konferens, Kvinner forandrer verden – 20 år med 
Kvinner Kan, hybridevent, 7 mars  
Kaisa Kepsu 

KNS digital konferanse med tema integrering, aktivisering og 
organisering, 9 mars 
Kaisa Kepsu 

Dietisternas Riksförbunds digitala kongress i Sverige. Föreläsning om 
Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden - indikatorer för 
policyutveckling (ca 250 deltagare), 23–24 mars 
Pia Nevala Westman 

April 
RISE Sweden workshop Vinnova assignment (25 deltagare), 20 april 

Bengt Andersson 
Mötesplats social hållbarhet, FHM och SKR, webbinarium 25 april 

Aila Määttä 
The Pandemic and wellbeing of young people, webbinarium (100 

deltagare), 25 april  
Merethe Løberg, Kai Koivumäki  
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Maj 
Vältel 2.0 Trondheim Norway (85 deltagare), 3 maj 

Bengt Andersson 
Vitalis, Göteborg, iHAC-Workshop (35 deltagare), 18 maj 

Bengt Andersson 
Magma-akademin, Tankesmedjan Magma, Helsingfors (ca 25 deltagare), 

20 maj 
Kaisa Kepsu 

About PopNAD för en forskargrupp vid Statsvetenskapliga fakulteten, 
Helsingfors universitet  
Mikaela Lindeman 

Juni 
Medverkan genom inspelad videohälsning i Region Östergötlands 

Folkhälsodag om äldres hälsa (180 deltagare), 2 juni  
Pia Nevala Westman 

The 13th Nordic Public Health Conference, Reykjavik, 27–30 juni 
Nadja Frederiksen 

H22, Helsingborg (ca 20 deltagare), 13 juni 
Bengt Andersson 

ISHF event: Housing and development in rural areas, Helsingfors 14 juni 
Bengt Andersson 

Nordregio WIiSPA webinar (45 deltagare), 20 juni 
Bengt Andersson 

Nordic Day at The European Social Service Conference, Participation and 
Inclusion for Children and Young People in the Nordic Region in the 
Shadow of the Pandemic, Hamburg (200 deltagare), 7 juni 
Kaisa Kepsu, Merethe Løberg, Kai Koivumäki 

Nordisk konferens om brukeremedvirkning i helse og velferedssektorn, 
Norge (ca 150 deltagare), 12–13 maj 
Lars Lindberg 

Augusti 
WHO: Stakeholder Consultation Meeting for the World Health 

Organization Guidance on National Age-Friendly Cities and 
Communities Programmes, 30–31 augusti  
Aila Määttä 

September 
SIA (Social Inequalities in aging) slutkonferens (ca 35 deltagare), 6 

september  
Pia Nevala Westman 

Om PopNAD. Nordic Studies on Alcohol and Drugs redaktionsrådsmöte, 
Mariehamn, 5 september 
Mikaela Lindeman 
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The sixth European Conference on FASD, Arendal, Norge, 12–14 
september 
Nadja Frederiksen 

Housing Nordic (NBO) Conference, Oslo (65 deltagare), 8 september 
Bengt Andersson 

PROTECT-project Workshop-3, webinar (55 deltagare), 15 september 
Bengt Andersson 

Oktober 
Finnish prioproject workshop, Helsingfors (35 deltagare), 12–13 oktober 

Bengt Andersson 
NordicYouthSummit, Oslo (107 deltakere), 17–18 oktober 

Merethe Løberg 
AAL-European Conference, Gdansk (ca 75 deltagare), 19 oktober 

Bengt Andersson 
Pensionstagarnas Centralförbund Finland (15 deltagare), 26 oktober 

Bengt Andersson 
Swedish Medtech Summit, Stockholm (ca 120 deltagare), 27 oktober 

Bengt Andersson 
Nordic Network for Newly Arrived Pupils, Undervisnings- och 

kulturministeriet, Helsingfors (10 deltagare), 31 oktober  
Kaisa Kepsu 

November 
NordAN Conference 2022 – Alcohol and family life, Köpenhamn, 18–19 

november 
Nadja Frederiksen 

En presentation om NVC och PopNAD för en forskargrupp vid Alkohol, 
tobak- och beroendeenheten. Institutet för hälsa och välfärd, Finland, 
24 november 
Nadja Frederiksen, Helena Lohmann, Mikaela Lindeman 

EHiN Conference, Oslo (ca 40 deltagare), 9 november 
Bengt Andersson 

Blir alt bra? Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden, Oslo 
(ca 100 deltagare), 10 november 
Merethe Løberg 

Integration 2022 Tammerfors, arrangerat av arbets- och 
näringsministeriet (ca 1000 deltagare), 7 november 
Kaisa Kepsu 

Konferens om inkludering av utsatta grupper i arbetsmarknaden, Oslo, 
15 november 
Lars Lindberg 
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December 
SKR-Sweden Welfare Tech conference, webbinarium (ca 950 deltagare), 

1 december 
Bengt Andersson 

Nordregio REDLON-webinar: Can digital tools reduce loneliness among 
older adults? (60 deltagare), 7 december 
Bengt Andersson, Kaisa Kepsu 
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