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Nøkkelkvalifikasjoner
Stian har mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Stian har god kunnskap om
kvalitative metoder som kvalitative intervjuer, spørreundersøkelser og litteraturstudier. Han
har lang erfaring med psykisk helse og rusarbeid fra Helsedirektoratet, og har bidratt i
utviklingen av flere pakkeforløp, nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Stian har
spisskompetanse på psykisk helse- og rusfeltet, blant annet knyttet til avrusning og
behandling, overdoseproblematikk og penge- og dataspillproblemer. Han har også god
kjennskap til bruker- og pårørendearbeid i helsesektoren. Stian har god forståelse og
kunnskap om offentlig forvaltning generelt og helsesektoren spesielt.
Stian startet i Proba i november 2020, og har bidratt på flere prosjekter innenfor tematiske
områder som arbeidsmarkedstiltak i NAV, prioriterings- og beslutningssystemer i
helsetjenesten, rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser, og seksuell helse.

Utdanning
2005-07
2002-04
2001-02

Master i kriminologi, Universitetet i Oslo
Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Grunnfag i kriminologi, Universitetet i Oslo
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Engelsk:
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Forsker i Proba samfunnsanalyse
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Miljøarbeider, Tyrilistiftelsen
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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Pågående
2021-

Evaluering av ordningen med statlig veterankontakt i Oslo og Viken
Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Proba har fått i oppgave å evaluere ordningen med veterankontakt i Oslo og
Viken. Denne ordningen er særskilt for personell som har deltatt i
internasjonale operasjoner for Norge. Evalueringen skal vurdere om
ordningen fyller behovene hos målgruppa. Som en del av prosjektet skal vi
kartlegge hvilke ordninger som skal ivareta personell som har deltatt i
internasjonale operasjoner, både i Norge og i utvalgte land. Vi skal
gjennomføre en spørreundersøkelse blant personell som har deltatt i
internasjonale operasjoner og intervjue offentlige myndigheter om dagens
ordning. Footstep deltar som underleverandør i prosjektet.

2020-

Evaluering av pilot for implementering av FN-konvensjonen om
rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD)
Oppdragsgiver: Bufdir
Norge har ratifisert FN-konvensjonen om rettigheter for personer med
nedsatt funksjonsevne (CRPD). Bufdir har igangsatt en pilot for
implementering av CRPD i 14 kommuner og fire statsforvaltere.
Statsforvalterne støtter gjennomføringen av CRPD i kommunene gjennom
ulike typer veiledning og kompetanseoppbygging. Disse aktivitetene startet i
2020, og prosjektet er en følgeevaluering av satsningen. I følgeevalueringen
skal det gjøres en vurdering av resultater og effekter, blant annet hvordan
kommunene evner å bruke konvensjonen og hvilke utslag dette har for
målgruppen.

2020-

AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV
Oppdragsgiver: NAV FoU
I prosjektet undersøkes AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV,
samt deres arbeidstilknytning, både mens de mottar AAP og senere. Vi vil
undersøke forløpet for spesifikke, relativt homogene grupper, undersøke
hvilke tilbud og samarbeidsformer som finnes for disse gruppene, og hvor
hensiktsmessig tilbudet er. Prosjektet er delt inn i et felles grunnprosjekt og
fire delprosjekt, der vi ser på fire ulike grupper. De fire delprosjektene handler
om AAP-mottakere med depresjon som hoveddiagnose, unge AAPmottakere med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (ROP), AAPmottakere med ME, og AAP-mottakere med rygglidelser. Vi vil delvis bygge
på analyse av koblede registerdata fra Norsk pasientregister og NAV, delvis
på intervjuer av medisinsk ekspertise og sentrale aktører.

2020-

Evaluering av system for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten
Oppdragsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
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Nye metoder er et beslutningssystem for inn- og utfasing av
behandlingsmetoder i spesialisthelsetjenesten, etablert i 2013. Nye metoder
skal understøtte viktige helsepolitiske målsetninger, herunder kvalitet i
tjenestene, bedre prioriteringer og bedre legemiddelpolitikk. Vi skal i
evalueringen besvare to hovedspørsmål: 1) Er dagens organisering og
saksbehandlingsprosesser i systemet hensiktsmessig utformet og egnet til å
oppnå de fastsatte målene? 2) Er systemet rustet til å møte fremtidens
medisinsk-teknologiske utvikling, herunder utvikling av persontilpasset
medisin? Proba benytter fire hovedmetoder i evalueringen: dokument- og
litteraturgjennomgang, interessentundersøkelse, rettslig utredning og
kvantitative analyser.
Avsluttede
2021-2021

Forlenget helserekruttperiode
Oppdragsgiver: KS
Menn i helse er et tiltak for å nå målet om økt rekruttering av menn til helseog omsorgssektoren. Mennene tilbys et komprimert utdanningsløp fram mot
fagbrev som helsefagarbeider, og består av praksis (helserekruttperiode) og
undervisning. Våren 2021 gjennomføres et forsøk for et utvalg menn som
skal gjennom en forlenget helserekruttperiode, som KS ønsker evaluert.
Proba vil i evalueringen vurdere i hvilken grad lengden på
helserekruttperioden har betydning for gjennomføring av utdanningsløpet, og
hvilke faktorer som hemmer eller fremmer helserekruttens valg av nytt
karrierevalg. For å besvare problemstillingene benytter vi oss av en blandet
metodikk, og vil gjennomføre intervjuer, gruppeintervjuer, workshops og
spørreundersøkelse. Proba-rapport 2021-13.

2020-2021

Evaluering av tilskuddsordninger seksuell helse
Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Proba evaluere tilskuddsordningene
Seksuell helse og Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt
overførbare infeksjoner (hiv og soi). Evalueringen skal ta for seg perioden
2017-2020. I evalueringen skal Proba undersøke følgende problemstillinger:
1) Hvordan og i hvilken grad støtter tilskuddsordningene opp under aktiviteter
som bidrar til måloppnåelsen på individ-, tjeneste- og systemnivå? 2) Hvilken
rolle og betydning har tilskuddsmottakerne i arbeidet for å nå målene for
ordningene i et kjønns-, minoritets- og livsløpsperspektiv? 3) Stimulerer
tilskuddsordningene til at rett kompetanse brukes på rett nivå i arbeidet? 4)
Hvordan kan tilskuddene innrettes for enda større måloppnåelse?
Proba vil i evalueringen benytte et metodisk design som inkluderer
gjennomgang av søknader og rapportering på tilskudd, gjennomgang av
dokumenter og statistikk, intervjuer og spørreundersøkelse rettet mot
mottakere av tilskudd på begge ordningene. Proba-rapport 2021-8.
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Andre publikasjoner
Haugen, Stian, Eva Korsberg, Mona Langø, Ida Carine Longva (2017). Samspill. Oslo:
Cappelen Damm Undervisning. ISBN: 978820444068
Haugen, Stian (2013). Endring fra innsiden. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN:
978820544005
Danielsen, Trond og Stian Haugen (2010). Håndbok for Stifinner´n. Oslo: Tyrilistiftelsen.
ISBN: 9788280260093
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