
Mandat for HelseOmsorg21-rådet 
 
Formål 
HelseOmsorg21-rådet (rådet) skal være en nasjonal dialogarena mellom den 
offentlige sentrale helseforvaltningen, offentlige helse- og omsorgstjenester, 
universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren, privat sektor og 
brukerorganisasjonene. Gjennom å legge til rette for samarbeid om helse- og 
omsorgsforskning, innovasjon og næringsutvikling, skal Rådet bidra til god 
folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og verdiskaping. 
Rådet skal videre delta i samfunnsdebatten og bidra i formidlingsarbeid via nettsiden 
for HelseOmsorg21 og andre relevante kanaler. 
 
Mandatet gjelder for perioden 2. januar 2020 til 2. januar 2024 . 
 

Oppgaver  

 Rådet skal bidra til en koordinert og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-
strategien. Rådet har en rådgivende rolle ovenfor de ulike aktørene 

 Rådet skal se hen til mål og tiltak i relevante stortingsmeldinger og nasjonale 
strategier og initiativ som er lagt frem i etterkant av HelseOmsorg21 strategien, 
eksempelvis stortingsmeldingene om helsenæring, folkehelse og innovasjon i 
offentlig sektor, Leve hele livet, langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, 
nasjonal strategi for persontilpasset medisin og FNs helserelaterte bærekraftsmål.   

 Rådet skal gi råd om videreutvikling av HelseOmsorg21 Monitor  

 For øvrig definerer rådet hvilke oppgaver som er hensiktsmessige å gjøre for å 
bidra til å nå sitt formål. 

 
Rapportering 

 Nettsiden www.helseomsorg21.no skal gi en plan for rådets arbeid, oppdatert 
status og resultater, herunder status for implementering av tiltak hos ansvarlige 
aktører. 

 
Oppnevning og sammensetning 

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner rådet. Hvert medlem oppnevnes 

personlig for en periode på to år med mulighet for forlengelse. 

  
Rådet består av 16 medlemmer med følgende sammensetning:  

 2 fra universitets- og høgskolesektoren  

 2 fra spesialisthelsetjenesten  

 3 fra kommunesektoren og fastlegene 

 1 fra instituttsektor  

 5 fra næringslivet  

 3 fra frivillig sektor/brukerorganisasjoner  
 
Møter  
Rådet møtes etter behov. Alle medlemmene kan melde inn saker til rådsmøtene. 
 
For å sikre forankring, dialog og engasjement inn mot alle helseregionene, 
kommunene og andre aktører, bør Rådet møte Nasjonal samarbeidsgruppe for 
helseforskning i spesialisthelsetjenesten og Kommunenes strategiske 

http://www.helseomsorg21.no/


forskningsorgan/(KS) minst én gang i året. I tillegg bør Rådet også sikre gode 
grenseoppganger og samarbeidsmodeller med bl.a. Nasjonalt e-helsestyre og ev. 
også andre relevante råd eller organer. 
 
Sekretariatet 
Ansvaret for HelseOmsorg21-rådets sekretariat er lagt til Norges forskningsråd. 

Forskningsrådet kan ved behov rådføre seg med andre deler av virkemiddel-

apparatet eksempelvis Innovasjon Norge og andre underliggende etater i 

forberedelse av saker/sekretariatets arbeid.  

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 
1. desember 2019 
 

 


