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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      
Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 24.02.2022 
                                        kl. 09.15-10.45  
 
Møteleder: Nina Tangnæs Grønvold              Møtested: Teams  

                                                                                                   
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Nina Tangnæs Grønvold  
   Kirsten Brubakk    

Einar Lunde       
     
   Administrasjonen: 
   Terje Rootwelt 
   Atle Brynestad 
            
   Konsernrevisjonen: 
   Espen Anderssen 
   Anders Blix 
 
         

  
 

Saksnr Sakstittel 
01-2022 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

02-2022 Protokoll fra møte 15.12. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 15.12.2021 uten 
kommentarer. 

03-2022 Styresak om rapport fra følgerevisjon STIM 3. tertial 2021 
Konsernrevisjonen fremla sak med forslag til styresak om følgerevisjon STIM for 3. tertial.    
Revisjonsutvalget drøftet observasjonene og anbefalingene som fremkom i revisjonen og 
styresaken knyttet til programmet og prosjekt Felles plattform.   
 
Utvalget merker seg at realisering av gevinstene fra program STIM forutsetter en intern 
omstillingsprosess i Sykehuspartner HF. Det er viktig at Sykehuspartner HF og program 
STIM følger opp revisjonens anbefalinger. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til forslag til styresak om følgerevisjon STIM, med de 
innspill som fremkom i møtet.  
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04-2022 Plan for følgerevisjon program STIM 1. tertial 2022 
Konsernrevisjonen fremla plan for følgerevisjon av program STIM i 1. tertial 2022. 
Revisjonsutvalget drøftet status i følgerevisjonen og hvordan planen dekker behovet for 
revisjon.  
 
Utvalget er opptatt av at identifiserte risikoer inngår som grunnlag for den videre 
planleggingen av følgerevisjonen. Av denne grunn ønsker revisjonsutvalget at 
konsernrevisjonen fortsatt monitorer risikoene knyttet til de organisasjonsmessige 
endringene som er forutsatt i prosjekt Felles plattform. Videre ber revisjonsutvalget om at 
konsernrevisjonen vurderer hvordan man kan undersøke avhengighetene mellom 
Leveranseplattformen og porteføljen med de regionale IKT-prosjektene i Helse Sør-Øst. 
 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til planen for følgerevisjon av program STIM i 1. tertial 2022 
med de innspill som fremkom i møtet. 

05-2022 Eventuelt 
To saker ble fremmet: 
 
• Riksrevisjonens undersøkelse av risikostyring i helseforetakene 

Revisjonsutvalget ber konsernrevisjonen undersøke status for Riksrevisjonens 
undersøkelse om risikostyring i helseforetakene. 
 

• Nytt tidspunkt for utsatt møte den 9. februar 
Møtet den 9. februar ble utsatt som følge av endret sammensetning av 
revisjonsutvalget. Utvalget setter opp nytt møte 14. mars kl. 15.30-17.30 på Teams. 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget ber konsernrevisjonen undersøke status for Riksrevisjonens 
undersøkelse om risikostyring i helseforetakene. Neste møte er 14. mars på Teams. 

 
 
 
Neste ordinære møte er 14. mars 2022 på Teams. 
 
 
Oslo, 24. februar 2022 
 
 
Nina Tangnæs Grønvold         
leder 
 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 
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