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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      
Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 27.04.2022 
                                        kl. 09.15-11.30  
 
Møteleder: Nina Tangnæs Grønvold              Møtested: Hamar  

                                                                                                  
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Nina Tangnæs Grønvold  
   Kirsten Brubakk    

Einar Lunde       
     
   Administrasjonen: 
   Terje Rootwelt 
   Atle Brynestad 
            
   Konsernrevisjonen: 
   Espen Anderssen 
   Esa Leporanta 
 
         

  
 

Saksnr Sakstittel 
19-2022 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

20-2022 Oppfølging av tidligere revisjoner 
Konsernrevisjonen presenterte resultatene fra oppfølgingen av helseforetakenes 
tiltaksarbeid etter tidligere revisjoner. Revisjonsutvalget drøftet effektene av 
konsernrevisjonens utførte revisjoner, og fikk presentert flere forbedringseksempler 
basert på nylig gjennomførte revisjoner.  
 
Utvalget pekte på viktigheten av en kobling mellom revisjoner og den videre oppfølging i 
foretaksgruppen, og at revisjoner kan anvendes til læring på tvers av foretakene. Det bør 
vurderes nøye hvilke områder som velges for revisjon, siden valgte revisjonstemaer gir 
stor oppmerksomhet. 
 
Tidligere revisjon om uønskede hendelse ved Sørlandet Sykehus HF følges nå opp av 
konsernrevisjonen, og konsernrevisjonen kommer tilbake med resultatene fra dette 
arbeidet. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken til orientering. 
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21-2022 Status for revisjonsplan 2022 
Konsernrevisjonen orienterte om status for gjennomføringen av revisjoner i 
revisjonsplanen for 2022.  
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken om status for revisjoner til orientering. 

22-2022 Oppdatert møteplan for revisjonsutvalget 2022 
Konsernrevisjonen fremla forslag til oppdatert møteplan 2022 for revisjonsutvalget som 
følge av endringer i styrets møteplan. Det fremkom enkelte behov for endringer. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til forslag til oppdatert møteplan for 2022 med de innspill 
som fremkom i møtet. 

23-2022 Andre orienteringer 
 
E-postbehandling av instrukser 
Konsernrevisjonen orienterte om saksbehandlingen av styresak med instruks for styrets 
revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen, med foreslåtte endringer i instruksene.  
 
Presentasjon av revisjonsleder IKT 
Esa Leporanta ble ansatt som revisjonsleder IKT i konsernrevisjonen den 19. april 2022. 
Esa presenterte seg selv og sin bakgrunn for utvalget. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

24-2022 Eventuelt 
Ingen saker ble fremmet. 
 

 
 
 
Neste ordinære møte er 13. juni 2022 på Teams. 
 
 
Oslo, 27. april 2022 
 
 
Nina Tangnæs Grønvold         
leder 
 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 
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