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Saksnr

Sakstittel

46-2017

Godkjenning av innkalling og agenda
Vedtak
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda.

47–2017 Protokoll fra møte 18.10.2017
Vedtak
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 18.10.2017 uten kommentarer.
48-2017

Resultater fra revisjon - avtalelojalitet behandlingshjelpmidler
Konsernrevisjonen orienterte om resultatene fra revisjon 7/2017 – Analyse av manglende avtalelojalitet
ved kjøp av behandlingshjelpemidler.
Vedtak
Revisjonsutvalget tar revisjonsrapporten til orientering.

49-2017

Revisjonsplan 2018
Konsernrevisjonen fremla forslag til revisjonsplan for 2018 med styresak.
Vedtak
Revisjonsutvalget slutter seg til forslag til revisjonsplan og styresak med de innspill som er gitt i
møtet.
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50-2017

Eventuelt
Konsernrevisjonen orienterte om oppfølgingen av tre mulige ad hoc-revisjoner som ble drøftet i sak
44-2017 og 45-2017 under utvalgets møte 18.10:
 Mulig revisjon av informasjonssikkerhet – tiltak etter revisjon fra Riksrevisjonen
Konsernrevisjonen har tidligere fremlagt forslag til mulig revisjon av helseforetakenes arbeid
med informasjonssikkerhet etter to tidligere revisjoner fra Riksrevisjonen. Etter nærmere
kartlegging av administrasjonens oppfølging og rapportering av dette arbeidet har
konsernrevisor besluttet å ikke gjennomføre revisjonen.
 Mulig revisjon av avtalespesialister ved Psykologisk institutt
Administrerende direktør orienterte i forrige møte om mulig behov for en ad hoc-revisjon av
avtalespesialister ved Psykologisk institutt. Etterfølgende samtaler med Medisin og Helsefag
viste at avdelingen har innhentet informasjon om spesialistenes praksis, og konsernrevisor har
vurdert at det ikke er behov for ytterligere oppfølging gjennom en revisjon.
 Revisjon av pasientsak ved Sunnaas sykehus HF
Styret ved Sunnas sykehus HF har anmodet konsernrevisjonen om å foreta en gjennomgang av
en pasientsak. Konsernrevisor har akseptert å gjennomføre en revisjon.
Vedtak
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering.

Neste ordinære møte på Grev Wedels plass 5, Oslo, 13. desember kl. 15.30 – 18.15.

Oslo, 15.11.2017
Geir Nilsen
leder
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Eyolf Bakke
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