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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      
Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato:   18.1.2017 
                                        Kl. 15.00-17.30 
 
Møteleder: Geir Nilsen    Møtested Helse Sør-Øst RHF 

Grev Wedelspl.5 
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Geir Nilsen 
  Kirsten Brubakk 
  Eyolf Bakke    

 
      
   Administrasjonen 
   Cathrine M. Lofthus 

Atle Brynestad 
 
   Konsernrevisjonen 
   Espen Anderssen 
   Tove Marie Kolbeinsen  
 
  

Saksnr. 
 

Sakstittel 

1-2017 Godkjennelse av innkalling og agenda 
Innkalling og agenda ble godkjent. 
 

2-2017 Protokoll fra møte 6.12.2016 
Protokollen fra møte 6. desember 2016 ble godkjent med justeringer av vedtaksformuleringene i sak 
35-2016 og 39-2016 og signert.  
 

3-2017 Status pågående og planlagte revisjoner 
I denne saken fikk revisjonsutvalget informasjon om status for revisjoner i rapporteringsfasen, 
revisjoner som pågår og revisjoner under oppstart. I perioden etter forrige møte i revisjonsutvalget 6. 
desember 2016 har konsernrevisjonen oversendt endelig rapport fra følgende revisjoner: 
 
Helse Sør-Øst – Digital fornying 
Revisjonsrapport fra revisjon 14/2016 Risikostyring - prosess for risikovurdering, - rapportering og - styring ble 
oversendt helseforetaket 20. desember 2016. Styrebehandling er planlagt i mars. 
 
Sykehuset Østfold 
Revisjonsrapport fra revisjon 13/2016 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ble oversendt helseforetaket 21. 
desember 2016. Styrebehandling er planlagt 27. februar. 
 
Oslo universitetssykehus  
Revisjonsrapport fra revisjon 11/2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ble oversendt 
helseforetaket 13. januar 2017. Styrebehandling er planlagt 17. februar. 
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus 
Revisjonsrapport fra revisjon 15/2016 Legemidler ble oversendt helseforetaket 13. januar 2017. 
Styrebehandling er planlagt 2. februar. 
 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter%202016/Andre%20revisjoner/Revisjon%20korridorpasienter%20Vestre%20Viken%20HF.PDFRapport
https://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter%202016/Andre%20revisjoner/Revisjon%20korridorpasienter%20Vestre%20Viken%20HF.PDFRapport
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Vedtak 
Revisjonsutvalget tok informasjonen om status for revisjoner i revisjonsplan 2016-2017 til orientering. 
 

4-2017 Årsrapport 
Konsernrevisor orienterte om vedlagte utkast til rapport fra konsernrevisjonen, inkludert utkast til 
styresak og saksfremlegg. Revisjonsutvalget besluttet enkelte mindre endringer og presiseringer som 
konsernrevisjonen innarbeider før oversendelse til behandling i styret.   
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tok årsrapporten til orientering, og sluttet seg til forslag til styresak. 
 

5-2017 Revisjonsplan 2017 for konsernrevisjonen 
Konsernrevisor orienterer om utkast til revisjonsplan inkludert vedlagt forslag til styresak. 
Revisjonsutvalget vurderte at detaljert vedlegg ikke skal inngå i sak til styret, men benyttes til videre 
bruk i revisjonsutvalget. Utvalget ønsket å innarbeide noe informasjon fra vedlegget i revisjonsplanen.    
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget sluttet seg til forslaget til revisjonsplan for 2017 med forslag til styresak. 
Konsernrevisjonen oppdaterer detaljert revisjonsplan med innspill fra møtet. 
   

6-2017 Budsjett for konsernrevisjonen 
Administrerende direktør orienterte om konsernrevisjonens budsjett for 2017. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering. 
 

7-2017 Andre orienteringer 
I denne saken ble revisjonsutvalget gitt informasjon om: 

 Status plan for ekstern evaluering av konsernrevisjonen. 

 Seminar for revisjonsutvalget 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering.  
 

8-2017 Eventuelt 
 
Ingen saker ble meldt til eventuelt. 
 

 
 
Neste ordinære møte er på Grev Wedelspl. 5, Oslo 8. mars kl. 15.30-18.15. 
Oslo, 18. 1.2016 
 
 
Geir Nilsen    
leder 
 
 
Kirsten Brubakk            Eyolf Bakke 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 

 


