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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      

Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 19.10.2022 
                                        kl. 17.00-19.30  
 
Møteleder: Nina Tangnæs Grønvold              Møtested: Grev Wedels plass 5

                                                                                                    
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Nina Tangnæs Grønvold  
   Kirsten Brubakk    

Einar Lunde       
     
   Administrasjonen: 
   Terje Rootwelt 
   Mona Stensby 
            
   Konsernrevisjonen: 
   Espen Anderssen 
   Esa Leporanta 

    
På sak 57-2022 møtte Hans-Christian Berger fra PwC, samt Line 
Alfarrustad og Bjørn Østeng fra administrasjonen. På sak 58-2022 møtte 
Kathrine Hofgaard Vaage fra administrasjonen.   
  
 

 

Saksnr Sakstittel 
55-2022 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

56-2022 Protokoll fra møte 10.10.  
 
Vedtak  
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 10.10.2022 uten 
kommentarer. 

57-2022 Ekstern revisors risikovurdering og plan 
Ekstern revisor PwC orienterte om risikovurdering og revisjonsplan for 2022. Revisjonen 
vil i hovedsak bli gjennomført med samme tilnærming som i foregående år. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
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58-2022 Tema fra administrasjonen – risikovurderinger 2. tertial 
Administrasjonen la frem risikovurderinger per annet tertial. Revisjonsutvalget drøftet de 
enkelte risikoer og tiltak som inngår i rapporteringen etter 2. tertial. Utvalget vurderer at 
det er etablert relevante risikoreduserende tiltak. 
 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar risikovurderingene til orientering.  

59-2022 Status for revisjonsplan 2022  
Konsernrevisjonen fremla oversikt med status for gjennomføringen av revisjoner i 
revisjonsplan for 2022.  
 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken om status for revisjoner til orientering. 

60-2022 Revisjonsplan 2023 – innspill 
Konsernrevisjonen orienterte om status i prosessen, og om styrebehandlede innspill til 
revisjonsplanen som er mottatt fra helseforetakene. Det er mottatt til sammen 18 innspill. 
Helseforetakene har foreslått mange aktuelle revisjonstemaer slik som 
virksomhetsstyring, innkjøp og bemanningsplanlegging. Konsernrevisjonen orienterte 
videre om egne risikovurderinger og innspill til revisjoner. Revisjonsutvalget drøftet 
innspillene som er mottatt, og hvordan disse kan ivaretas. Med bakgrunn i det aktuelle 
risikobildet i foretaksgruppen vurderer utvalget at revisjoner innenfor områdene 
økonomi- og ressursstyring og beredskap bør prioriteres. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken om status og innspill til revisjonsplan 2023 til orientering, og 
ber konsernrevisjonen ta med innspill fra møtet i det videre arbeid. 

61-2022 Andre orienteringer 
 
Rekruttering 
Konsernrevisjonen orienterte om prosessen for å rekruttere ny medarbeider.  
 
Oppdragsplan Overføring av pasienter mellom sykehus 
Konsernrevisjonen orienterte om oppdragsplan for revisjon av overføring av pasienter 
mellom sykehus. Planen vil bli fremsendt for behandling og godkjenning per e-post.  
 
Oppdatert møteplan 2023 for revisjonsutvalget 
Konsernrevisjonen orienterte om at revisjonsutvalgets møteplan for 2023 er oppdatert. 
Gjeldende plan vil til en hvert tid ligge i Admincontrol i egen mappe for det aktuelle 
kalenderåret. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

62-2022 Eventuelt 
Ingen saker ble fremmet. 

 
 
 
Neste ordinære møte er 17. november 2022 på Oslo universitetssykehus HF. 
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Oslo, 19. oktober 2022 
 
 
Nina Tangnæs Grønvold         
leder 
 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 
 


