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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      

Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 09.06.2021 
                                        kl. 17.30-20.00  
 
Møteleder: Anne Cathrine Frøstrup  Møtested: Skype  

                                                                                                   
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Anne Cathrine Frøstrup  
   Kirsten Brubakk    

Einar Lunde       
     
   Administrasjonen: 
   Jan Frich 

Atle Brynestad 
 

            
   Konsernrevisjonen: 
   Espen Anderssen 
   Mazhar Bashir Ahmad 
 

På sak 35-2021 deltok eierdirektør Tore Robertsen, og på sak 36-2021 
deltok direktør teknologi og e-helse Rune Simensen. 

      
 

Saksnr Sakstittel 
33-2021 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

34-2021 Protokoll fra møte 04.05. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 04.05.2021 uten 
kommentarer. 

35-2021 Tema fra administrasjonen – risikovurderinger 1. tertial 
Administrasjonen orienterte om metodikken for risikostyring, og de enkelte risikoer og 
tiltak som inngår i rapporteringen etter første tertial. Utvalget drøftet sannsynlighet og 
konsekvens for de enkelte risikoene, og behovet for å tydeliggjøre beskrivelsen av enkelte 
risikoer. Videre drøftet utvalget tiltakene og anslått effekt av disse. For enkelte av tiltakene 
stilte utvalget spørsmål ved om effektene kan forventes med full effekt innenfor det 
tidsperspektivet som anslås i rapporteringen. 
 
Vedtak  
Revisjonsutvalget tar risikovurderingene til orientering, og ber administrasjonen om å ta 
med innspill fra møtet i det videre arbeidet med å utvikle risikostyringen. 
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36-2021 Rapport fra følgerevisjon STIM 
Konsernrevisjonen fremla utkast til styresak med rapport om følgerevisjon STIM etter 1. 
tertial. Revisjonsutvalget vurder at det er viktig at Sykehuspartner HF følger opp 
revisjonens anbefalinger. 
 
Det er planlagt med behandling av styresak om følgerevisjonen etter 1. tertial i styremøte i 
Helse Sør-Øst RHF den 19. august. Revisjonsutvalget ber konsernrevisjonen om å 
innarbeide en omtale av hvordan Sykehuspartner HF følger opp rapportens anbefalinger. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar konsernrevisjonens rapport om følgerevisjon STIM til orientering, og 
ber konsernrevisjonen om å innarbeide en omtale av hvordan Sykehuspartner HF følger 
opp rapportens anbefalinger. 

37-2021 Halvårsrapport for konsernrevisjonen 
Konsernrevisjonen fremla utkast til styresak med halvårsrapport for konsernrevisjonen. 
Revisjonsutvalget vurderer at omfanget og formatet er hensiktsmessig, og ga enkelte 
innspill til justeringer. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar konsernrevisjonens halvårsrapport til orientering, og slutter seg til 
vedlagte styresak med de innspill som ble gitt i møte. 

38-2021 Status for revisjonsplan 2021  
Konsernrevisjonen fremla oversikt med status for gjennomføringen av revisjoner i 
revisjonsplan for 2021. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken om status for revisjoner til orientering. 

39-2021 Revisjonsplan 2022 – prosess 
Konsernrevisjonen fremla sak om prosessen for å utarbeide revisjonsplan for 2022.  
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til den fremlagte planprosessen, og ber om at revisjonsplanen 
blir satt opp som tema i styreledermøte for Helse Sør-Øst i september.  

40-2021 Konsernrevisjonens rolle i varslingssaker 
Konsernrevisjonen fremla sak om egen rolle i varslingssaker. Saken innebærer at 
konsernrevisjonen blir varslingsmottaker dersom ytringer om kritikkverdige forhold 
gjelder administrerende direktør i et av helseforetakene eller det regionale 
helseforetaket. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til forslaget og ber konsernrevisjonen innarbeide 
oppgaven i instruks for konsernrevisjon i Helse Sør-Øst ved neste periodiske 
gjennomgang. 

41-2021 Andre orienteringer 
Konsernrevisjonen orienterte om tidligere behandling av oppdragsplanen for revisjonen 
Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring, som ble utført per epost.  
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
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42-2021 Eventuelt 
Det fremkom en sak. 
 
Styreseminar – varslingsordninger for håndtering av kritikkverdige forhold 
Revisjonsutvalget ber administrasjonen om å koordinere med konsernrevisjonen om en 
presentasjon av erfaringene fra utførte revisjoner om helseforetakenes varslingsordninger 
for håndtering av kritikkverdige forhold. 
 

 
 
 
Neste ordinære møte er 22. september på Grev Wedels plass 5 kl. 17.30–20.00. 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 09.06.2021 
 
 
 
 
Anne Cathrine Frøstrup         
leder 
 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 

 


