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Profil 
Kristian Roksvaag er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. I sin forrige jobb arbeidet han 
med utredning og realisering av store komplekse IT-, og organisasjonsutviklingsprosjekter i 
helsesektoren. I dette arbeidet jobbet han med program-, prosjekt- og porteføljestyring, 
samfunnsøkonomiske analyser, beslutnings- og styringsprosesser og metodisk/faglig dialog med Helse- 
og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet. Arbeidet har gitt Kristian meget god innsikt i 
Statens prosjektmodell, inkludert utfordringene med digitaliseringstiltak som del av Statens 
prosjektmodell. Han samarbeidet tett med direktoratets og departementets ledelse i utforming av 
beslutningsgrunnlag, herunder sentralt styringsdokument. Han har vært sentral i dialog og oppfølging 
med ekstern kvalitetssikrer i de prosjektene hvor direktoratet for e-helse var underlagt kvalitetssikring 
i henhold til Statens prosjektmodell.  

 

Utdannelse  
2022 Kurs i management of portfolios (MoP Foundation) – Metier OEC 

2008-2010  Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 

2005-2008 Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse, Universitet i Oslo 

Arbeidserfaring 
 2022 – d.d Vista analyse AS,Manager 

 

2019-2022 Direktoratet for e-helse, Seniorrådgiver 
 

2016-2019 Rambøll Management Consulting, Manager 
 

2014-2016 Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS), Rådgiver 
 

2011-2012 Statistisk sentralbyrå (SSB), Rådgiver (engasjement) 
 

2010-2014 Helsedirektoratet, Rådgiver 
 

Curriculum Vitae 

Kristian Roksvaag 
 

 

Manager 

Tlf.: +47 41442771 

E-post: kristian.roksvaag@vista-analyse.no 
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Prosjekterfaring 
2022 KS2 av Statens pensjonskasse Pro 25 fase III 

Finansdepartementet/Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Vista analyse gjennomfører i samarbeid med Metier OEC en KS2 av Statens 
pensjonskasse sitt digitaliseringstiltak «Opplyste pensjonsvalg» 
 

2022 KS1 av Forsvarets sikre digitale plattform 
Finansdepartementet/Forsvarsdepartementet 
Vista analyse gjennomfører i samarbeid med Metier OEC en KS1 av Forsvarets 
anskaffelse av sikre plattformer og ressursplanleggingssystem (ERP-system).  
 

2022 Omfanget av økonomisk kriminalitet mot virksomheter og kommuner i Norge 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Kristian gjennomføre både intervjuer, spørreundersøkelse og analyser for å kartlegge 
omfanget av økonomisk kriminalitet mot virksomheter og kommuner i Norge. Arbeidet 
inkluderte også rapportskriving og presentasjoner for oppdragsgiver 

2022 Hva er verdien av at helsedata deles i Norden? 
Nordic Innovation 
Kristian hadde ansvar for å utarbeide økonomiske analyser for å beregne verdien av å 
dele helsedata på tvers i de nordiske landene. Arbeidet inkluderte datainnsamling, 
utvikling av en beregningsmodell og muntlige presentasjoner 

2020-2022 Forprosjekt Steg 2 i Digital Samhandling 
Direktoratet for E-helse 
Roksvaag var en del av ledelsen i prosjektet som utarbeidet sentralt styringsdokument 
for steg 2 i digital samhandling. Han hadde et særlig ansvar for arbeidet med 
samfunnsøkonomisk analyse, kostnadsestimering, gevinstrealisering, juridiske 
problemstillinger og kontraktstrategier. 
 

2019-2020 Forprosjekt Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning 
Direktoratet for E-helse 
Roksvaag var en del av ledelsen i prosjektet som utarbeidet sentralt styringsdokument 
for helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning. Han hadde et særlig ansvar 
for arbeidet med samfunnsøkonomisk analyse, kostnadsestimering og gevinstrealisering. 
 

2015-2019 Evaluering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten 
Helsedirektoratet 
Roksvaag ledet følgeevaluering av utdanningstilbudet «Nasjonal lederutdanning for 
primærhelsetjenesten» i perioden 2015-2019. Evalueringen vurderte blant annet 
resultater og erfaringer fra satsingen, samarbeidet mellom Helsedirektoratet og BI, samt 
eventuelle variasjoner i utdanningen mellom ulike utdanningssteder. 
Sluttrapporten ligger her  

2018-2019 Evaluering av måloppnåelse i prosjekter med formål om å bidra til at barn og unge får 
mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter 
Kulturdepartementet 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kompetanseloft-2025/nasjonal-lederutdanning/Evaluering%20av%20utdanningstilbudet%20nasjonal%20lederutdanning%20for%20prim%C3%A6rhelsetjenesten,%20ramb%C3%B8ll%202021.pdf/_/attachment/inline/2b86c8e3-a829-4830-9ff2-5645f29835e7:a885c5e7e7248221cae611193ac08d2c88c824e8/Evaluering%20av%20utdanningstilbudet%20nasjonal%20lederutdanning%20for%20prim%C3%A6rhelsetjenesten,%20ramb%C3%B8ll%202021.pdf
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Roksvaag ledet en evaluering av måloppnåelse i prosjekter med formål om å bidra til at 
barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å delta i organiserte 
fritidsaktiviteter sammen med andre. Hovedmålsettingen med prosjektet var å 
undersøke måloppnåelsen for de gjennomførte prosjektene samt å bidra til at 
erfaringene fra prosjektene kan benyttes til å styrke innsatsen for fritidsaktiviteter for 
alle barn også etter at prosjektene er sluttførte. 

2018-2019 Evaluering av utviklingsprogram for overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) 
Sørlandet 
Helse Sør-Øst RHF 
Roksvaag ledet en evaluering av utviklingsprogram for samhandling (OSS) Sørlandet. 
Programmet retter seg mot toppledere i 30 kommuner og ett helseforetak. Evalueringen 
fokuserte på deltagernes tilfredshet med programmet og læringsutbytte, samt resultater 
med hensyn til samhandling og eventuelle endringer i organisatoriske rutiner som følge 
av samhandlingen. 

2018-2020 Investering i forebygging – vurdering av innhold til modell 
Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) 
Roksvaag ledet et prosjekt som definerte innholdet og oppsettet i en norsk 
beregningsmodell som beregner lønnsomheten av å investere i forebyggende tiltak. 
Modellen ble kalt Utenforregnskapet og er et verktøy for å vise hvor mye samfunnet 
potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker 
fremfor å se dem som en utgiftspost. 
Beskrivelse av beregningene ligger her, mens modellen ligger her.  

2018 Utredning av sammenslåing/samordning av Frifond organisasjon 
(Kulturdepartementet/KUD) og nasjonal grunnstøtte til frivillige organisasjoner (Barne- 
og likestillingsdepartementet/BLD). 
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet 
Roksvaag ledet en evaluering av forvaltningen av tilskuddsordningene. Evalueringen 
fokuserte på tilskuddsordningens regelverk og potensielle endringer i regelverket, 
herunder kriterier for tilskuddsberettigelse og kriterier for fordeling av midler.  En sentral 
del av evalueringen var å vurdere likepersonsarbeid og hvordan regelverk knyttet til 
utmåling av tilskudd treffer det organisasjonene arbeider med. 

Rapporten ligger her 

 

2017-2018 Evaluering av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet 
Kristian ledet en evaluering av forvaltningen av tilskuddsordningen. Evalueringen 
fokuserte på tilskuddsordningens regelverk og potensielle endringer i regelverket, 
herunder kriterier for tilskuddsberettigelse og kriterier for fordeling av midler.  En sentral 
del av evalueringen var å vurdere likepersonsarbeid og hvordan regelverk knyttet til 
utmåling av tilskudd treffer det organisasjonene arbeider med. 

2017-2018 Analyse av private fosterhjemstilbud 
NHO Service og Handel 
Kristian gjennomførte en analyse av det private fosterhjemstilbudet med fokus på 
kvalitetsforbedring av system, aktører, kompetanse, kostnader mv. 

2017-2018 Gjennomgang av grunnstønadsordningen 
Arbeids- og sosialdepartementet 

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/sosiale-investeringer/utenfor-regnskapet/slik-er-beregningene-gjort/
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/utenfor-regnskapet/utenfor-regnskapet.xlsm
https://www.regjeringen.no/contentassets/75a444f5f60c4aefa93c1452cb0c10de/rapport---mulig-sammenslaing-eller-samordning-av-frifond-organisasjon-og-nasjonal-grunnstotte.pdf
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Roksvaag ledet en gjennomgang av grunnstønadsordningen med det formål å analysere 
og vurdere grunnstønadens innretting og resultatoppnåelse, med vekt på om dagens 
ordning er tilstrekkelig treffsikker og fleksibel i forhold til å fange opp de som har de 
største ekstrautgiftene. Undersøkelsen så videre se nærmere på den faglige 
kompetansen og ev. mangler i denne, med særlig vekt på kompetansebehov i forhold til 
brukere med sammensatte behov. Prosjektet ble gjort i samarbeid med Proba 
samfunnsanalyse 

Rapporten ligger her 

2017-2020 Evaluering av integreringsmottak 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Prosjektet evaluerte implementering og virkninger av integreringsmottak. Evalueringen 
belyste etablering og utvikling av mottakene samlet sett og hver for seg, samt 
virkningene av mottakene for beboere, vertskommuner, myndigheter og arbeidsliv. 
Oppdraget ble gjennomført ved hjelp av dokument- og registerdataanalyse, surveys og 
casestudier ved mottakene og i vertskommunene, intervjuer med beboere og 
bosettingskommuner. 
Rapporten ligger her 

2017-2018 Kartlegging av markedsføringens effekt på spilling av pengespill og 
pengespillproblematikk 
Lotteri- og stiftelsestilsynet 
Roksvaag ledet et prosjekt som undersøkte hvilken effekt markedsføring av pengespill 
har på spillatferd og omfanget av pengespill i Norge. Prosjektet resulterte i et 
kunnskapsgrunnlag for å si hvordan spillere og ikke-spillere påvirkes av markedsføring, 
herunder identifisere særskilte elementer i markedsføringen som utgjør en risikofaktor 
for risikofylt spilling. Undersøkelsen inkluderte både det regulerte og uregulerte 
pengespillmarkedet. 
Rapporten ligger her 

2017 Kartlegging av kostnader for bygging av barnehager 
PBL (Private barnehagers landsforbund) 
Kartlegging av kostnader for bygging av private og kommunale barnehager på oppdrag 
for PBL. Sammenlikning av kostnader for bygging av henholdsvis private og kommunale 
barnehager. 

2016-2019 Evaluering av Kampanjen for fellesskap og sosial støtte 
Helsedirektoratet 
Roksvaag deltok i en følgeevaluering av Kampanjen for fellesskap og sosial støtte - drevet 
av Frivillighet Norge. Formålet med kampanjen er å rekruttere til frivillig sektor og 
gjennom det redusere ensomhet og isolasjon. Evalueringen gjøres i form av en rekke 
datainnsamlingsmetoder og gjennom tett samarbeid med Frivillighet Norge. 
Rapporten ligger her 

2017 Utvikling av kommunen som læringsarena 
KS 
Kristian gjennomførte et FoU-oppdrag som undersøkte hvordan samarbeid mellom 
kommuner og UH-sektor kan bidra til bedre kvalitet og relevans i kommunale helse- og 
velferdstjenester. Oppdraget gjennomføres ved hjelp av intervjuer, registerdata- og 
dokumentanalyse. 

2016-2017 Kartlegging av behandlings- og tjenestetilbudet til personer som har medfødte eller 
ervervede tilstander/sykdommer som inngår i begrepet hjernehelse 
Helsedirektoratet 

https://proba.no/wp-content/uploads/rapport-2017-12-gjennomgang-av-grunnstonad.pdf
https://no.ramboll.com/-/media/files/rno/publikasjoner/evaluering-av-integreringsmottak.pdf?la=no
https://lottstift.no/content/uploads/2021/05/Markedsforinges-effekt-pa-spilling-av-pengespill.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/Sluttrapport_FlgeevalueringavKampanjeforfellesskapogsosialsttte.pdf?mtime=20191217083426
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Roksvaag ledet arbeidet med en status-rapport om tjenestetilbudet til personer med 
medfødte og ervervede nevrologiske sykdommer og skader i kommune- og i 
spesialisthelsetjenesten. Oppdraget bidro med et oppdatert kunnskapsgrunnlag om 
dagens behandlings- og tjenestetilbud i kommune- og i spesialisthelsetjenesten til 
personer som har medfødte eller er-vervede tilstander/sykdommer i hjernen, det 
sentrale og perifere nervesystem, samt enkelte progredierende muskeltilstander. 
Rapporten ligger her 

2016-2017 Boliger til pleie- og omsorgsformål - levetid og egnethet 
KS 
Kristian var med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om levetid og egnethet i eksisterende 
institusjoner og boliger for pleie- og omsorgsformål. Kartleggingen er sett opp mot 
brukergruppers nåværende og fremtidige behov. 

2016 Vurdering av kostnadsbesparelsen ved Housing-First modellen 
Drammen kommune 
Kristian skulle vurderte om modellen Housing First er kostnadsbesparende sammenliknet 
med ordinær behandling av personer i en vanskeligstilt posisjon. Med vanskeligstilt 
person menes i dette tilfellet en tjenestemottaker med rus- og psykiatriproblematikk 
som har behov for helse- og sosialfaglige tjenester, booppfølging og praktisk bistand for å 
kunne bo i egen bolig. 

2016-2020 Randomisert kontrollert forsøk for bedre gjennomføring i videregående opplæring 
Kunnskapsdepartementet 
Kristian var med å lede et randomisert kontrollert forsøk i samarbeid med Senter for 
økonomisk forskning (SØF) med det formål å øke andelen som fullfører videregående 
opplæring.  Dette ble gjort gjennom å utarbeide et intensivundervisningsopplegg i 
matematikk rettet mot elever på yrkesspesialiserende utdanningsprogram. Prosjektet 
utarbeidet undervisningsopplegg, målte implementering og fulgte opp opplegget i hele 
prosjektperioden. Dette inkluderte intervjuer med skoleungdom, lærere og rektorer, 
spørreundersøkelser mot elever og lærere, regresjonsanalyser, samfunnsøkonomiske 
analyser og metodisk sikring. Rapportene ligger henholdsvis her og her  

  

  

Publikasjoner 

2012 Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035 – rapport 
14/2012.  
Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012, Statistisk sentralbyrå. Kristian 
Roksvaag og Inger Texmon  

2012 Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år 2035 
Rapport 18/2012 
Dokumentasjon av beregninger med LÆRERMOD 2012, Statistisk sentralbyrå. Kristian 
Roksvaag og Inger Texmon 

Artikler 

2012 Økonomiske analyser 3/2012 - Utdannes det riktig kompetanse for 
fremtiden?  

Statistisk sentralbyrå. Hege Marie Gjefsen, Marit Linnea Gjelsvik, Kristian Roksvaag og 
Nils Martin Stølen  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/hvem-er-pasienter-og-brukere-med-store-og-sammensatte-behov/eksempler-pa-personer-med-store-og-sammensatte-behov/Hjernehelse%20-%20endelig%20rapport.pdf/_/attachment/inline/06a4a03c-5556-406a-bf44-be6ab32c4866:c404d53b7759fee877dc91c3754834a3b37af4d1/Hjernehelse%20-%20endelig%20rapport.pdf
http://www.sof.ntnu.no/SOF/S%C3%98F-R%2001_19.pdf
http://www.sof.ntnu.no/SOF/S%C3%98F_R%2001_20.pdf
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Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

 


