
Verksamhetsberättelse 2022: Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD)  

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) utkommer årligen med sex nummer i vilka 
det ingår mellan 40 till 50 referentgranskade vetenskapliga artiklar. År 2022 var antalet 
originalartiklar 46. Nordisk forskning är starkt representerad i tidskriften. Av de publicerade artiklarna 
var 9 från Sverige, 10 från Norge, 5 från Danmark, 1 från Island och 14 från Finland. Den nya 
forskning som publiceras i NAD hänvisas till och används runtom i världen. Det här återspeglas i 
NAD:s Impact Factor som år 2021 var 1.443 (Femårs Impact Factor 1.616).  

Redaktionen består av en redaktör, en chefredaktör och fyra assisterande redaktörer som representerar 
olika nordiska länder. Redaktion 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 Asociation 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. I november 2022 deltog NAD i megakonferensen Lisbon Addiction.  

NAD:s verksamhet inbegriper den populärvetenskapliga webbplatsen PopNAD, som populariserar 
forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och gambling. Under 2022 har webbplatsen 
rekryterat forskare som skribenter för att bidra till den offentliga debatten och sprida kunskap om 
aktuell forskning. PopNAD har under året publicerat kring 30 skandinaviska, 2 finska och 5 
engelskspråkiga artiklar på hemsidan. PopNAD:s besökarantal ligger stabilt på ungefär 46 000 årliga 
besökare. PopNAD har en egen redaktör, som är knuten till NVC:s Helsingforskontor. 


