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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      

Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 26.02.2020 
                                        kl. 18.15-20.15  
 
Møteleder: Anne Cathrine Frøstrup  Møtested: Clarion Hotel Oslo

                                                                                         Airport, Gardermoen 
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Anne Cathrine Frøstrup  
   Kirsten Brubakk    

Einar Lunde        
     
   Administrasjonen: 
   Cathrine M. Lofthus     

Atle Brynestad 
            
   Konsernrevisjonen: 
   Espen Anderssen 
       

  

 
 

Saksnr Sakstittel 
3-2020 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

4-2020 Protokoll fra tidligere møter 10.12.2019 og 17.02.2020 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoller fra møte 10.12.2019 og 17.02.2020 
uten kommentarer. 

5-2020 Årsrapport for revisjonsutvalget og konsernrevisjonen 
Konsernrevisor fremla utkast til årsrapport for revisjonsutvalget og konsernrevisjonen 
med utkast til styresak. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner utkast styresak og årsrapport med de innspill som ble gitt i 
møtet. 

6-2020 Oppfølging av tidligere revisjoner   
Konsernrevisjonen presenterte resultatene fra oppfølging av helseforetakenes 
tiltaksarbeid etter tidligere revisjoner. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar resultatene fra oppfølgingen av tidligere revisjoner til orientering. 
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7-2020 Status for pågående revisjoner 
I denne saken fikk revisjonsutvalget informasjon om status for pågående og planlagte 
revisjoner. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen om status for pågående og planlagte revisjoner til 
orientering. 

8-2020 Andre orienteringer 
 

 Oppdragsplaner  
Konsernrevisjonen la frem to oppdragsplaner som tidligere er behandlet per epost: 

- Ventelister psykisk helsevern barn og unge 

- Varsling – system for håndtering av varsler om kritikkverdige forhold  

 

 Revisjon av Sørlandet sykehus HF 

Konsernrevisor orienterte om status for planleggingen av revisjonen av Sørlandet 

sykehus HF. 

 

 Revidert møteplan 2020  

Konsernrevisjonen fremla revidert møteplan. Utvalget besluttet enkelte endringer av 

tidspunkt for noen av møtene.  
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjon om revisjonen av Sørlandet sykehus til orientering. 
Revisjonsutvalget ber konsernrevisor om å innarbeide besluttede endringer i møteplanen. 
 

9-2020 Eventuelt 
Revisjonsutvalget behandlet to saker: 
 
 Program for standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur (STIM)  

Administrerende direktør orienterte om programmets status og risikobilde. 
Konsernrevisor orienterte om prosessen med å utarbeide plan for konsernrevisjonens 
følgerevisjon av programmet for 2020. Videre drøftet utvalget konsernrevisjonens 
rapportering fra følgerevisjonen i 2019. Revisjonsrapportene er fremlagt styret i 
Sykehuspartner HF i samme styresak som foretakets egen virksomhetsrapportering. 
Utvalget vurderer at rapportene fra konsernrevisjonen bør fremlegges som egne saker 
til styret i Sykehuspartner HF. 

 
 Temasak om revisjonsutvalget og konsernrevisjonen 

I styremøte 25. februar ble det oppnevnt nytt revisjonsutvalg for perioden frem til 
februar 2022. Revisjonsutvalget ber konsernrevisjonen komme tilbake med en egen 
temasak om revisjonsutvalgets og konsernrevisjonens instrukser og roller.   

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen om program STIM til orientering. Utvalget ber om at 
administrasjonen komme tilbake med en egen sak om status og risikobilde i program STIM, 
og at konsernrevisjonen legger frem en sak om plan for følgerevisjon for 2020. 
 
Revisjonsutvalget ber konsernrevisjonens komme tilbake med en egen temasak om 
revisjonsutvalgets og konsernrevisjonens instrukser. 
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Neste ordinære møte er 29. april på Hamar kl. 09.00–14.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gardermoen, 26.02.2020 
 
 
 
Anne Cathrine Frøstrup         
leder 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 
 


