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Nøkkelkvalifikasjoner
Helene Berg har bred erfaring med analyser av arbeidsmarked, arbeidsliv, velferds- og sosialpolitiske
tema. Hun har inngående kjennskap til norsk arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk og de institusjonelle
rammene for denne, og erfaring med evaluering av politiske virkemidler på alle disse områdene.
Berg har god kjennskap til bruk av spørreundersøkelser og registerdata, og høy kompetanse innenfor
kvantitative metoder. Hun har også omfattende erfaring med bruk av kvalitative metoder, så vel
fokusgrupper som individuelle intervjuer.
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Mag. art. i sosiologi, Universitetet i Oslo
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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Pågående
2018-

AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV
NAV FoU
I prosjektet skal vi undersøke 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, og undersøke hvilke tilbud og
samarbeidsformer som finnes for disse gruppene, og hvor hensiktsmessig tilbudet er.
Vi vil dels bygge på analyser av koplede registerdata fra Norsk pasientregister og
NAV, dels på intervjuer av medisinsk ekspertise og sentrale aktører.

2017-

Evaluering av Kommunale utviklingsmidler
Kunnskapsdepartementet
IMDi forvalter tilskuddsordningen Kommunale utviklingsmidler (KUM), som
finansierer forsøk innenfor gjennomføring av introduksjonsprogrammet i kommunene.
Evalueringen skal gi kunnskap om ordningen bidrar til utvikling av ny kunnskap og
nye metoder, og om metodene gir bedre resultater. Vi gjennomfører en litteraturstudie og samler data fra dokumenter, intervjuer, og spørreundersøkelse, samt
gjennomføre en statistisk analyse av data om KUM-prosjektene. Delrapport 1: Probarapport 2018-06

2017-

Evaluering av resultatbasert finansiering av Oppfølging (REFINO)
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Det gjennomføres et treårig randomisert forsøk med resultatbasert finansiering av
oppfølgingstiltak. Proba samarbeider med ISF og Frisch-senteret (som
underleverandører) om å evaluere forsøket. I den første fasen har vi bistått
oppdragsgiver med å utforme forsøket. I løpet av forsøksperioden skal vi samle inn
kvalitative og kvantitative data fra de involverte aktørene, og etter avslutning av
forsøket skal vi evaluere effektene av en slik finansieringsform, sammenliknet med
det ordinære oppfølgingstiltaket.

2016 -

Komparativ studie av place-then-train-tiltak
FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
I prosjektet vil vi undersøke hvilke dimensjoner ved ulike oppfølgingstiltak som er
viktige for at brukerne skal oppnå målet om å få og beholde jobb i det ordinære
arbeidsmarkedet. Vi benytter intervjuer, spørreundersøkelser og registerdata.

2013 -

Arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd
For Arbeids- og sosialdepartementet
AFI (prosjektleder) og Proba samarbeider om å evaluere et forsøk i NAV med bruk
av AAP som lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne. Forsøket
gjennomføres i 2013-2017, og vi skal både følgeevaluere og effektevaluere forsøket.

2014 -

Evaluering av randomisert forsøk med Supported Employment
For Arbeids- og sosialdepartementet
Frischsenteret leder prosjektet, og Proba er underleverandør. Vår rolle består i å
bidra med kvalitativ informasjon, spørreundersøkelser til veiledere i NAV og i
tiltakene, og en SMS-undersøkelse til deltakere i tiltakene.

Avsluttede
2015-2018

Evaluering av offentlig anskaffelse: Nytt avklarings- og oppfølgingstiltak
For Arbeids- og sosialdepartementet
Vi har vurdert i hvilken grad NAVs anskaffelse av nye arbeidsmarkedstiltak og en
forenkling av regelverket for tiltakene ivaretar formålet. Datamaterialet består i
hovedsak av dokumenter og intervjuer. Delrapport 1: Proba-rapport 2017-01;
Sluttrapport Proba-rapport 2018-07
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2017

Kartlegging av samarbeid mellom NAV og kommunene om
introduksjonsprogrammet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Vi har kartlagt omfang og form for samarbeid mellom NAV (stat) og kommunene om
introduksjonsprogrammet. I tillegg undersøkte vi om NAV har oversikt over egen
innsats i dette samarbeidet, og hvordan de kan få bedre oversikt. Proba-rapport
2017-11

2012 -2016

Evaluering av ”Egenmelding 365”
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
I samarbeid med AFI evaluerte Proba et forsøk med to typer tiltak innenfor
sykefraværsarbeidet, der det ene innebærer at ansatte kunne benytte egenmelding
ved sykefravær i inntil et år. Forsøket gikk over tre år, og ble utformet som et kvasieksperiment, der 12 virksomheter deltok. Proba-rapport 2016-14

2015-2016

Arbeidsfokus på DPS - samarbeid med NAV
FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
Vi har undersøkt i hvilken grad og hvordan arbeid vektlegges som del av
behandlingen ved DPS, og samarbeid mellom NAV og DPS. Proba-rapport 2016-03

2015-2016

Bistand til Rettighetsutvalget
For Rettighetsutvalget (BLD)
Vi bisto Rettighetsutvalget med å vurdere kostnader av tiltak for å sikre
grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

2014-2016

Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i NAV
For Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med AFI. Vi oppsummerte kunnskap om
hvilke tiltak som virker best under ulike vilkår, og vurderte om NAVs faktiske bruk av
tiltak er basert på forskningsbasert kunnskap. Proba bidro med en litteraturstudie
samt en registerdataundersøkelse. AFI-rapport 2016:07

2015

Arbeidssituasjonen for personer med utviklingshemming
For Rettighetsutvalget (BLD)
I prosjektet har vi undersøkt hvilke tiltak som har vært benyttet for å oppnå økt
arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming og gir en vurdering av
hensiktsmessig bruk av tiltak for denne gruppa i framtiden. Proba-rapport 2016-01

2013 -2015

Sykefravær, nærvær og tilrettelegging for arbeidstakere som har eller har hatt
kreft
For NAV FARVE
Vi har undersøkt hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å
øke nærvær under utredning/behandling og redusere frafall fra arbeidslivet på grunn
av en kreftsykdom. Proba-rapport 2015-09

2014

Sykefraværet i bygg- og anleggsbransjen
For Arbeids- og sosialdepartementet
Vi har undersøkt sysselsettings- og sykefraværsutviklingen i bygg- og
anleggsnæringen i perioden 2008-2010 ved hjelp registerdataanalyser. Probarapport 2015-01

2014

Bruken av gradert uførepensjon
For Arbeids- og sosialdepartementet
Vi har gjennomført analyser av registerdata for å undersøke hva som kjennetegner
personer som får gradert uførepensjon, og deres tilknytning til arbeidslivet i de
påfølgende årene. Proba-rapport 2014-13

2014

Kartlegging av forsøk med resultatbaser finansiering av formidlingsbistand
For Arbeids- og sosialdepartementet
Proba har kartlagt et forsøk med resultatbasert finansiering (REFIN) i regi av NAV. Vi
intervjuet nøkkelpersoner i de tre forsøksfylkene. Proba-rapport 2014-13
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2012 - 2013

Intervjuer med nye uføre
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
Vi har gjennomført intervjuer med 58 personer som nylig er tilstått uførepensjon, for å
undersøke deres opplevelse av NAVs oppfølging og bistand. Proba-rapport 2013-06

2012 - 2013

Trygdesvindel i Norge
For Arbeidsdepartementet
Vi har kartlagt former for og omfang av svindel med dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad. Proba-rapport
2013-05

2012

Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV – oppfølgingsundersøkelse
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
Vi har undersøkt hvordan bruken av arbeidsevnevurderinger i NAV har utviklet siden
evalueringen i 2011. Proba-rapport 2012-10

2011 - 2012

Lokal integrering av familieinnvandrere utenfor introduksjonsordningen
For IMDi
Vi har undersøkt integreringsvilkår- og tiltak for familieinnvandrere utenfor
rettighetsgruppen for introduksjonsordningen. Undersøkelsen er gjennomført som en
casestudie i et utvalg kommuner. Proba-rapport 2012-03

2010 - 2011

Evaluering av MOT i ungdomsskolen
For MOT
Vi har evaluert effekter av prosjektet MOT i ungdomsskolen ved å analysere
resultater fra spørreundersøkelser gjennomført med skoleelever i 8.-10.-klasse (i
2008- 2011). Proba-rapport 2011-05; Proba-rapport 2010-05

2010 - 2011

Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsevnevurdering er innført som ny oppfølgingsmetodikk i NAV. Vi har undersøkt
om metoden bidrar til effektive og brukerrettede oppfølgingsløp, at
forvaltningsavgjørelser kvalitetssikres, og mer treffsikker virkemiddelbruk. Probarapport 2011-06

2010 - 2011

Misbruk av sykepengeordningen
For Arbeidsdepartementet
Målet med prosjektet var å anslå omfanget av misbruk av sykepenger i Folketrygden.
Vi gjennomførte en litteraturstudie, samlet statistikk, og arrangerte et ekspertpanel.
Proba-rapport 2011-03

2010 - 2011

Virkninger av tiltak mot arbeidsrettet bistand for personer med nedsatt
arbeidsevne - litteraturstudie
For Arbeidsdepartementet
Vi sammenstilte eksisterende kunnskap om virkninger av arbeidsrettet bistand til
personer med nedsatt arbeidsevne. Studien dekket både norsk og internasjonal
litteratur. Proba-rapport 2011-02

2010

Brukerundersøkelse av arbeidsrettet rehabilitering innenfor Raskere tilbake
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
Vi gjennomførte en brukerundersøkelse av arbeidsrettet rehabilitering, der vi så på
sammenheng mellom innhold og resultater. Econ-rapport 2010-057

2009 - 2014

Evaluering av metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
For Arbeidsdepartementet
Proba samfunnsanalyse evaluerte i samarbeid med Econ fem metodeutviklingsprosjekter. Vi kartla innhold, deltakelse, og resultater av prosjektene. Proba-rapport
2014-04
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2009 - 2012

Forsøk med sykmeldingsrett for psykologer
For NAV Drift og utvikling
Proba samfunnsanalyse var underleverandør til Econ Pöyry i en kombinert prosessog resultatevaluering av forsøket. Econ-rapport 2012-016

2009 - 2010

Forsøk med alternative finansieringsformer for Arbeid med bistand
For Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Proba samfunnsanalyse var underleverandør til Econ Pöyry i en undersøkelse av
hvorvidt ulike finansieringsformer gir bedre måloppnåelse i tiltaket. Econ-rapport
2010-068

2008 - 2010

Hvorfor blir det flere unge uføre?
For Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Proba samfunnsanalyse var underleverandør til Econ Pöyry. Vi undersøker og
drøfter årsaker til en sterk økning i uførhet blant unge under 30 år de siste 15 årene,
særlig når det gjelder psykiske sykdommer. Econ-rapport 2009-117

Prosjektledererfaring fra Econ Pöyry
2008 - 2009

Hjemmeværende innvandrerkvinner i Groruddalen og Søndre Nordstrand
For Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
En undersøkelse for å belyse hvorfor mange innvandrerkvinner hverken deltar i
arbeidsliv eller utdanning, eller er registrert hos NAV som arbeidssøkere eller
stønadsmottakere. IMDi-rapport 4-2009

2007 - 2008

Evaluering av Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer
med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune
For Oslo kommune
Vi har vurdert om tiltakene i planen er hensiktsmessige, om alle virksomhetene har
iverksatt tiltakene, om tiltakene har hatt ønsket effekt, og vurdert samlet
måloppnåelse. Econ-Rapport 2008-091

2007

Konsekvenser av ulike løp for arbeidsinnvandring
For Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Vi har belyst hvilken betydning ulike løp for innvandring kan ha for offentlige finanser,
behov for offentlige tjenester, og sosiokulturelle forhold som integrasjon, velferd, mv.
Vi tegner tre scenarier for Norge i 2040. Econ-Rapport 2008-012

2006 - 2007

Dimensjonering av arbeidsmarkedstiltak for utsatte grupper
For Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Vi har vurdert hvilke kriterier som skal legges til grunn i vurderingen av tiltaksnivået
for arbeidssøkere med spesielle bistandsbehov. Econ-Rapport 2008-004.

2006 - 2007

Oppfølging og tilrettelegging for utsatte arbeidstakere
For Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Formålet med prosjektet var å framskaffe kunnskap om virksomhetenes og
myndighetenes arbeid for å følge opp forpliktelsene i arbeidsmiljøloven og
folketrygdloven. Econ-Rapport 2007-060

2006

Arbeidsevnevurdering i Aetat
For NAV Drift og utvikling
Vi har sett på hvordan metoden arbeidsevnevurdering fungerte i Aetat, i forkant av
utviklingen av et felles verktøy i NAV. Econ-Rapport 2006-095.

2006

Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb
For Arbeids- og inkluderingsdepartementet
En beskrivelse og vurdering av virkemidler for å få flere personer med redusert
arbeidsevne i jobb, i Danmark, Sverige, Frankrike og Nederland. Econ-Rapport
2006-034
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2005 - 2006

Virkninger av regelendringene for stønad til skolegang som attføringstiltak
For Arbeids- og inkluderingsdepartementet
I prosjektet evaluerte vi effekter av to endringer i reglene for stønad til skolegang som
attføringstiltak som kom i 2003-2004. Econ-Rapport 2006-023

2005

Aetats kvalifiseringstiltak – vurdering av dødvekttap
For Arbeids- og sosialdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet
Et forprosjekt for å vurdere hvorvidt og hvordan man bør gjøre en undersøkelse av
såkalt dødvekttap ved Aetats tilbud om utdanning som attføring. Econ-Notat 2005088

2005

16 IA-virksomheter 2 år etter
For Arbeids- og sosialdepartementet
Vi fulgte opp de samme 16 IA-virksomhetene som var med i ECONs undersøkelse i
2003, for å undersøke hvordan IA-arbeidet opprettholdes, endres, forvitrer eller
forsterkes over tid. Econ-Rapport 2005-051

2005

Arbeid med bistand - kvalitativ oppfølgingsundersøkelse
For Arbeids- og sosialdepartementet
Vi tok utgangspunkt i noen av konklusjonene fra ECON-rapport 2004-102, og belyste
årsaker til at få av deltakerne kom i ordinært stabilt arbeid etter tiltaket, mens mange
kom på uførepensjon. Econ-Rapport 2005-054

2004-2005

Innvandrere og attføring
For Arbeids- og sosialdepartementet
En kartlegging av innvandreres bruk av attføring. Econ-Rapport 2005-007

2003-2004

Langtidseffekter av Arbeid med bistand
For Arbeids- og sosialdepartementet
En kvantitativ evaluering av langtidsvirkningene av deltakelse i tiltaket Arbeid med
bistand. Econ-Rapport 2004-102

2003-2004

Evaluering av forsøk med Nettbasert AMO
For Aetat Arbeidsdirektoratet
Vi fulgte et forsøk med nettbasert Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) i fire fylker, for å
gi Aetat et grunnlag for å vurdere hvorvidt nettbasert opplæring bør tilbys som et
ordinært tilbud til arbeidssøkere. Econ-Rapport 2004-097

2003-2004

Frivillig sektor – verdiskaping og utfordringer
For HSH
I prosjektet dokumenterte vi verdiskapingen i frivillig sektor, og drøftet de viktigste
utfordringene frivillige tjenesteleverandører innen helse, sosiale tjenester, utdanning
og kultur står overfor i de nærmeste årene. Econ-Rapport 2004-057

2003

Evaluering av Inkluderende arbeidslivsvirksomheter
For Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Vi samlet informasjon fra 16 utvalgte IA-virksomheter om deres IA-arbeid, og
vurderte hvorvidt det er indikasjoner på resultater av arbeidet. Econ-Rapport 2003047

2002-2003

Sysselsettingssituasjonen for personer med sansetap og sterke
bevegelseshemninger
For Aetat Arbeidsdirektoratet
En undersøkelse av hvorvidt personer med sansetap eller sterk bevegelseshemning
er særlig utsatt for utestengning og utstøting fra arbeidsmarkedet, og i hvor stor grad
offentlige virkemidler fungerer for disse gruppene. Econ-Rapport 9/03

2001-2002

Organisering av arbeidsmarkedspolitikken i Norden
For Nordisk Ministerråd
En komparativ beskrivelse av organiseringen av arbeidsmarkedspolitikken i de
nordiske landene, samt en analyse og drøfting av årsaker til ulike modeller. Tema
Nord-rapport
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2001-2002

Innvandreres forløp på arbeidsmarkedet
For Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Vi utnyttet registerdata for å kartlegge og analysere forskjeller mellom grupper av
innvandrere i deres tilpasning til arbeidslivet. Econ-Rapport 10/02

1999-2001

Evaluering av lønnstilskudd til arbeidsgivere
For Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Vi vurderte hvilken betydning lønnstilskuddets størrelse og varighet har for
deltakernes (arbeidstakernes) muligheter på arbeidsmarkedet senere. Econ-Rapport
29/01

Andre publikasjoner
"Sykefravær i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen: En nedbemanningsstrategi?» (Med
Synne Klingenberg). Søkelys på arbeidslivet , under utgivelse 2015
”Hvorfor blir det flere unge uføre?” Søkelys på arbeidslivet, 3/2009. (Med Trude Thorbjørnsrud).
”Innvandringen til Norge” Plan – tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. Nr
4/2008
”Utdanning som attføringstiltak – ungdom ingen adgang?” Søkelys på arbeidsmarked 1/2006. Institutt
for samfunnsforskning.
”Arbeid med bistand: Få er i arbeid etter at bistanden opphører” Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2005.
Institutt for samfunnsforskning. (Med Jorun Andreassen).
”Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn” Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2005. Institutt for
samfunnsforskning. (Med Lars-Erik Becken).
”Inkluderende arbeidslivsvirksomheter – plass til alle?” Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2003. Institutt
for samfunnsforskning. (Med Lars-Erik Becken).
”Mer eller mindre lønnstilskudd – har det noen betydning?” Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2001.
Institutt for samfunnsforskning.
”Innvandreres integrasjon på arbeidsmarkedet” Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2000. Institutt for
samfunnsforskning.
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