
 

 Side 1 av 2 

 
 
Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      
Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 13.06.2022 
                                        kl. 17.30-18.30  
 
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 
   Esa Leporanta 
   Anders Blix 
     
 

Saksnr Sakstittel 
26-2022 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

27-2022 Protokoll fra møte 25.04. og 27.04. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 25.04. og 27.04.2022 uten 
kommentarer. 

28-2022 Styresak om rapport fra følgerevisjon av program STIM 1. tertial 2022 
Konsernrevisjonen fremla forslag til styresak om følgerevisjon av program STIM for 1. 
tertial. Revisjonsutvalget drøftet observasjonene og anbefalingene som fremkom i 
revisjonen og styresaken knyttet til programmet og prosjektene Modernisering av nett og 
Mobilitet – mobile enheter i pasientbehandlingen.   
 
Utvalget vurderer at revisjonen har viktige anbefalinger til programmet og Sykehuspartner 
HF. Anbefalingene bør innarbeides slik at de fremgår tydelig i styresaken. Samtidig 
vurderer utvalget at forslaget til vedtak i styresaken bør peke på viktigheten av at 
Sykehuspartner HF følger opp anbefalingene, slik at det samlede styret i Helse Sør-Øst RHF 
kan stille seg bak. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til forslaget til styresak om følgerevisjon STIM, med de 
innspill som fremkom i møtet.    
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29-2022 Andre orienteringer 
 
Plan for følgerevisjon program STIM 2. tertial 2022 
Konsernrevisjonen har fremlagt plan for følgerevisjon av program STIM i 2. tertial til 
behandling per e-post (sak 25-2022). Konsernrevisor orienterte om at revisjonen av 
avhengighetsstyring behandles som del av monitoreringen, og ikke som en egen 
temarevisjon. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til planen for følgerevisjon av program STIM i 2. tertial 2022, 
med de innspill som fremkom i møtet.  

30-2022 Eventuelt 
Ingen saker ble fremmet.  

 
 
 
Neste ordinære møte er 21. juni 2022 på Teams kl. 16.00–18.30. 
 
 
 
 
Oslo, 13.06.2022 
 
 
 
 
Nina Tangnæs Grønvold         
leder 
 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 
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