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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      

Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 14.03.2022 
                                        kl. 15.30-17.30  
 
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 
    

På sak 10-2022 deltok Signe Sagabraaten fra konsernrevisjonen. 
  

 

Saksnr Sakstittel 
06-2022 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

07-2022 Protokoll fra møte 24.02. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 24.02.2022 uten 
kommentarer. 

08-2022 Styresak med forslag til årsrapport 2021 

Konsernrevisjonen fremla forslag til styresak med årsrapport 2021 for revisjonsutvalget 
og konsernrevisjonen. Revisjonsutvalget drøftet rapporten og styresaken. Utvalget 
vurderer at årsrapporten gir god informasjon om revisjonsutvalgets og konsern-
revisjonens arbeid i 2021. Det fremkom enkelte innspill til presiseringer i årsrapporten. 
 

Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til forslaget til styresak med årsrapport for 2021 med de 
innspill som fremkom i møtet.    

09-2022 Status for revisjonsplan 2022 
Konsernrevisjonen orienterte om status for pågående og planlagte revisjoner. 
 

Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjon om status for revisjoner til orientering. 
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10-2022 Revisjon om samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring 
Konsernrevisjonen orienterte om overordnede observasjoner, vurderinger og anbefalinger 
etter revisjon av samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring i Helse Sør-Øst RHF 
og Sykehuspartner HF. Revisjonsutvalget drøftet de overordnede observasjonene fra 
revisjonen.  
 

Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken til orientering. 

11-2022 Oppdragsplaner – følgerevisjon program STIM  
I tråd med plan for 1. tertial 2022 for følgerevisjon av program STIM fremla 
konsernrevisjonen to oppdragsplaner. Disse gjelder revisjon av prosjektene Modernisering 
av nett og Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandlingen. 
 
Revisjonsutvalget drøftet hvorvidt koordineringen mellom program STIM og 
Sykehuspartner HFs linjeorganisasjon bør inngå i revisjonen av prosjekt Modernisering av 
nett. Konsernrevisjonen vurderer at dette blir for omfattende innenfor tidsrammen for 1. 
tertial, men at det kan vurderes dersom revisjonen av prosjektet videreføres. 
 
Videre drøftet utvalget hvordan revisjonen av prosjekt Mobilitet vil belyse ansvar og roller 
i gevinstrealiseringen fordelt på prosjektet, linjeorganisasjon i Sykehuspartners HF og 
helseforetakene. Revisjonen vil belyse alle fasene i gevinstarbeidet, herunder hvordan det 
er lagt til rette for gevinstarbeid i helseforetakene. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til oppdragsplanene for prosjekt Modernisering av nett og 
prosjekt Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandlingen, med de innspill som fremkom i 
møtet. 

12-2022 Andre orienteringer 
 
Oppdatering av instrukser 
Revisjonsutvalget skal fremlegge instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for 
konsernrevisjonen Helse Sør-Øst for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF 27. april 2022. 
Konsernrevisjonen vil foreta en gjennomgang av instruksene og fremlegge styresak for 
revisjonsutvalget med forslag til endringer i instruksene. Saken behandles per e-post. 
 
Rekruttering 
Konsernrevisjonen orienterte om pågående prosess for å rekruttere ny revisjonsleder IKT 
til konsernrevisjonen.  
 
Ekstern evaluering 
Konsernrevisjonen orienterte om ekstern evaluering av konsernrevisjonen som planlegges 
gjennomført til høsten.   
 

Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. Konsernrevisjonen kommer tilbake 
med forslag til styresak om reviderte instrukser for styrets revisjonsutvalg og 
konsernrevisjonen. 

13-2022 Eventuelt 
Revisjonsutvalget drøftet utvalgets møteplan. Det er behov for å oppdatere møteplanen i 
tråd med oppdatert årsplan for styresaker. Konsernrevisjonen kommer tilbake med forslag 
til en oppdatert møteplan som ivaretar behandling av årsregnskap for 2021 i uke 16 eller 
17, samt møte og seminar i revisjonsutvalget den 27. april. 
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Vedtak 
Revisjonsutvalget ber konsernrevisjonen komme tilbake med revidert møteplan for 2022. 

 
 
 
Neste ordinære møte er 27. april 2022 på Hamar kl. 09.15–11.30. 
 
 
 
 
Oslo, 14.03.2022 
 
 
 
 
Nina Tangnæs Grønvold         
leder 
 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 
 


