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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      

Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 15.12.2021 
                                        kl. 16.30-18.00  
 
Møteleder: Anne Cathrine Frøstrup  Møtested: Teams  

                                                                                                   
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Anne Cathrine Frøstrup  
   Kirsten Brubakk    

Einar Lunde       
     
   Administrasjonen: 
   Terje Rootwelt 
   Atle Brynestad 
            
   Konsernrevisjonen: 
   Espen Anderssen 
   Mazhar Bashir Ahmad 
      

På sak 71-2021 deltok Hans Christian Berger fra PwC samt Hanne 
Gaaserød og Bjørn Østeng fra administrasjonen.  
 

 

Saksnr Sakstittel 
69-2021 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

70-2021 Protokoll fra møte 24.11. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 24.11.2021 uten 
kommentarer. 

71-2021 Ekstern revisors oppsummering fra interimsrevisjonen 
PwC orienterte om resultatet av interimsrevisjonen for 2021. Revisjonen er gjennomført 
som planlagt med utgangspunkt i den risikovurderingen som forelå. Resultat per 
helseforetak og gjennomgripende forhold ble presentert og diskutert. De overordnede 
konklusjonene er positive for alle helseforetakene, i tråd med resultatene fra de 
foregående år. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjon om interimsrevisjonen til orientering. 

 
 



 

 Side 2 av 2 

72-2020 Status for revisjonsplan 2021 
Konsernrevisjonen orienterte om status for pågående og planlagte revisjoner. 
  

Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen om status for revisjonsplan 2021 til orientering. 

73-2020 Andre orienteringer  
Konsernrevisjonen orienterte om følgende saker: 

 Styresak om program STIM 

Med bakgrunn i tidligere drøftinger i revisjonsutvalget knyttet til risikobildet i 

program STIM, vil konsernrevisjonen bistå utvalget med å beskrive behovet for en 

styresak om programmet. 

 

 Følgerevisjon program STIM  
Konsernrevisjonen orienterte om videre arbeid med følgerevisjonen i 2022. 
Konsernrevisjonen vil legge frem risikovurderinger og forslag til prioritering av 
prosjekter og temaer for revisjon i møte 9. februar, og detter oppdragsplan i møte 
23. februar. 

 

 Oppfølging etter revisjon om risikostyring og kvalitet ved Oslo 

universitetssykehus HF 

Konsernrevisjonen orienterte om foretakets handlingsplan for oppfølging av 

revisjonen. Revisjonen skal behandles av styret ved Oslo universitetssykehus HF 

den 17. desember. 
 

Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

74-2020 Eventuelt 
Ingen saker ble fremmet. 

 
 
 
Neste ordinære møte er 9. februar 2022 på Grev Wedels plass 5 kl. 17.00–19.30. 
 
 
 
Oslo, 15.12.2021 
 
 
Anne Cathrine Frøstrup         
leder 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 
 


