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Nøkkelkvalifikasjoner
Ane Fürst Juul har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i
innenfor offentlig politikk og administrasjon. Hun har særlig kjennskap
politiske prosesser, og skrev sin masteroppgave om politisk styring
innenfor områdene integrering, helse og avfallshåndtering. Oppgaven
strukturert intervju var den viktigste metoden for datainnsamling.

Oslo og har spesialisert seg
til kommunal organisering og
av kommunale virksomheter
var en case-studie der semi-

Ane har god kjennskap til kommunal sektor fra arbeid som praksisstudent og rådgiver i KS. Der jobbet
hun med faglig oppfølging og analyse av spørreundersøkelser knyttet til kommunale tjenester,
behandling og visualisering av statistikk og metodefaglig oppfølging av Forskning- og
utviklingsprosjekter (FoU). Hun har også erfaring med interessepolitisk arbeid knyttet til forskning og
innovasjon i kommunesektoren.

Utdanning
2017-2019
2017
2013-2017
2016-2017

Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Emnestudier i offentlig politikk og administrasjon og engelsk, NTNU
Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo og NTNU
Utvekslingsopphold, School of Oriental and African Studies (SOAS), London

Språk
Norsk:
Engelsk:

Morsmål
Flytende

Arbeidserfaring
2021-d.d.
2020-2021
2019-2020
2018
2015-2016

Utreder/forsker, Proba samfunnsanalyse
Rådgiver medlemslojalitet, Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Rådgiver, Kommunesektorens organisasjon (KS)
Praksisstudent, Kommunesektorens organisasjon (KS)
Forskningsjournalist, frivillig verv, Studentmediene i Trondheim
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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Pågående

Følgeevaluering av forsøk med statlig finansiering av helse- og
omsorgstjenester (del 2)
Helsedirektoratet
Den 1. mai 2016 ble det igangsatt et treårig forsøk med statlig finansiering av
omsorgstjenester i utvalgte kommuner. Forsøket er blitt utvidet til 2022 hvor Proba
samarbeider med Agenda Kaupang og Sintef om følgeevalueringen av forsøket.
Kommunene som deltar analyseres som case ved hjelp av intervjuer av ansatte og
brukere, spørreundersøkelser blant ansatte og statistikk.

Pågående

Evaluering av tillits- og talsperson i barnevernet
Bufdir
Ordningene talsperson og tillitsperson er opprettet for å styrke barns medvirkning i
barnevernssaker. Vi skal kartlegge bruken av ordningene, og vurdere hvordan de
fungerer. Evalueringen baseres på intervjuer, spørreundersøkelse og
saksgjennomgang. Intervjuer med barn og unge er sentralt i datainnsamlingen.

Pågående

Evaluering av system for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten
Helse- og omsorgsdepartementet
Proba skal i samarbeid med blant annet Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
(IHE) i Lund, Sverige, evaluere systemet for Nye metoder. Dette er et
beslutningssystem for innfasing og utfasing av behandlingsmetoder i den norske
spesialisthelsetjenesten. Oppdraget skal besvare hvorvidt dagens organisering og
saksbehandlingsprosesser i systemet er hensiktsmessig utformet og egnet til å
oppnå fastsatte mål. Det vil også besvare hvorvidt systemet er rustet til å møte
fremtidens medisinsk-teknologiske utvikling. Evalueringen vil gjøres på bakgrunn
dokument- og litteraturstudier, intervjuer, beskrivelser og beregninger av ressurs- og
tidsbruk i saksbehandlingen og en komparativ analyse av beslutningssystemene i en
rekke land. Det vil også utføres en begrenset registerstudie med sikte på å belyse
om utvalgte grupper får likeverdige behandlingstilbud i ulike landsdeler.
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