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Aktør og forsker(e) Rolle i programmet 
Kommune 

Arbeidsfelt 

 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern Midt- Norge (RKBU Midt-Norge) 

Elisabeth Bania 
elisabeth.bania@ntnu.no  

Koordinerer programmet ved 
RKBU 
Evaluering Oppdal kommune 
Evaluering Frøya kommune 
Oppfølging Snåsa kommune 

Kvalitative og kvantitative metoder 
Samhandling og koordinering mellom aktører 
(tverrsektorielt) og mellom forvaltningsnivåer  
Evaluering og implementering av offentlige 
tiltak/samarbeid 
 

Kjersti Sandnes 
kjersti.sandnes@ntnu.no 

Evaluering Trondheim 
kommune 

Fokus på utviklingspsykologi, sped- og småbarns 
psykiske helse. 
Ph.d. prosjekt med bruk av data fra en RCT-studie om 
foreldre-barn samspill, kvantitativ metode 
Biveileder for masterstudenter kvaliltativ metode 
Følgeforskning utviklingsprosjekt i barnehage 

May Britt Drugli 
may.b.drugli@ntnu.no 

Leder evaluering Trondheim 
kommune 

Prosjekter knyttet til utviklingsarbeid i kommunene 
(barnehage og skole). Fokus på relasjonskvalitet og 
psykisk helse 
Mest kvantitative metoder, men også kvalitative 
metode. 
Intervensjonsforskning (bla RCT studier) 
Følgeforskning av utviklingsprosjekter i 
barnehage/skole. 

 

Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus Midt) 

Renate Vesterbekkmo 
Renate.Kleivhaug.Vesterbekkmo@stolav.no 

Koordinerer arbeidet ved 
kompetansesentermiljøene og 
kvantitativ evaluering. 
Evaluering Midtre Gauldal og 
Fosen-kommunene 

Planlegging, implementering og evaluering av 
folkehelsetiltak. Gjennomføring og analysering av 
Ungdata. Generelt rusforebyggende arbeid. 
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Lars Ranheim 
lars.arne.ranheim@st.olav.no 
 

Evaluering Midtre Gauldal og 
Fosen-kommunene 

Planlegging, implementering og evaluering av 
folkehelsetiltak. Gjennomføring og analysering av 
Ungdata. Generelt rusforebyggende arbeid. 

Nord universitet 

Anita Berg anita.berg@nord.no Evaluering Nye Namsos 
kommune 
Rådgiving Levanger kommune  

Kvalitative metoder, kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid, foreldrestøttende tiltak  

 

NTNU HUNT forskningssenter 

Erik Sund erik.r.sund@ntnu.no Evaluering - kvantitativ  Monitorering og evaluering ved bruk av Ungdata 

 

NTNU Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) 

Monica Lillefjell 
Monica.lillefjell@ntnu.no 
 
 

Leder og koordinerer 
evaluering i programmet 
Evaluering i Malvik kommune 
Evaluering i Værnesregionen 
Evaluering i Hemne 
Evaluering i Overhalla 

Planlegging, implementering og evaluering av 
folkehelsetiltak, kvalitativt og kvantitativt 

Siren Hope 
Siren.hope@ntnu.no 

Koordinere evalueringen i 
programmet 
Evaluering kvalitativ 
Evaluering i Værnesregionen 
Evaluering i Hemne 
Evaluering i Overhalla 

Medvirkning ungdom, kvalitativ forskning  

Kjersti Sarheim Anthun 
kirsti.anthun@ntnu.no 

Evaluering kvalitativ og 
kvantitativ 
Evaluering i Malvik kommune 
Evaluering i Værnesregionen 
Evaluering i Hemne 
Evaluering i Overhalla 

Planlegging, implementering og evaluering av 
folkehelsetiltak, kvalitativt og kvantitativt, iSOPARC 
– kartleggingsverktøy for uteområder 
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Trøndelag Forskning og utvikling (TFoU) 

Arnhild Myhr 
arnhild.myhr@tfou.no 

Evaluering – kvantitativ 
Rådgiving Værnesregionen 
Rådgiving Nærøy kommune 

Monitorering og evaluering ved bruk av Ungdata (og 
andre relevante registerdata). 

 
 

NTNU Samfunnsforskning  

Gudveig Gjøsund 
gudveig.gjosund@ntnu.no 

Koordinerer  
- kvalitativ evaluering 
- kartlegging av 

tverrsektorielt arbeid i 
kommunene 

- evaluering av 
programprosessen 

Evaluering Nærøy kommune 
Rådgiving Vikna kommune 

Kvalitativ metode 
Samhandling og koordinering mellom aktører 
(tverrsektorielt) og mellom forvaltningsnivåer  
Medvirkningsprosesser 
Implementering av folkehelsetiltak 
 

Marit Schei Olsen 
marit.olsen@samfunn.ntnu.no 
 

Kvalitativ evaluering, 
kartlegging av tverrsektorielt 
arbeid og prosessevaluering 
Evaluering Nærøy kommune 

Kvalitative og kvantitative metoder 
Samhandling og koordinering mellom aktører 
(tverrsektorielt) og mellom forvaltningsnivåer  
Evaluering og implementering av offentlige 
tiltak/samarbeid 

 

mailto:arnhild.myhr@tfou.no
mailto:gudveig.gjosund@ntnu.no
mailto:marit.olsen@samfunn.ntnu.no

