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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      

Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 22.09.2021 
                                        kl. 17.30-19.30  
 
Møteleder: Anne Cathrine Frøstrup  Møtested: Teams  

                                                                                                   
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Anne Cathrine Frøstrup  
   Kirsten Brubakk    

Einar Lunde       
     
   Administrasjonen: 
   Terje Rootwelt 

Atle Brynestad 
            
   Konsernrevisjonen: 
   Espen Anderssen 
   Mazhar Bashir Ahmad 

Hans Petter Eide 
 

      

Saksnr Sakstittel 
43-2021 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

44-2021 Protokoll fra møte 09.06. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 09.06.2021 uten 
kommentarer. 

45-2021 Status for revisjonsplan 2021 
I denne saken fremla konsernrevisjonen oversikt med status for gjennomføringen av 
revisjoner i revisjonsplan for 2021. Konsernrevisjonen orienterte om arbeidet med å 
avklare om det nå er hensiktsmessig å gjennomføre planlagt revisjon om radiologi og 
patologi. Her vil konsernrevisjonen komme tilbake med en vurdering til revisjonsutvalget.    
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken om status for revisjoner til orientering. 

46-2021 Møteplan 2022 for revisjonsutvalget 
Konsernrevisjonen fremla forslag til møteplan 2022 for revisjonsutvalget. Møteplanen 
inneholder ni møter med agenda som vil ivareta revisjonsutvalgets og 
konsernrevisjonens instrukser.  
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Det fremkom behov for å endre tidspunkt på noen av møtene. Videre ønsker 
revisjonsutvalget at et seminar innarbeides i planen. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til forslag til møteplan for 2022 med de endringer som 
kom i møtet. 

47-2021 Revisjon om Risikostyring og kvalitet ved Oslo universitetssykehus HF 
Konsernrevisjonen presenterte erfaringer og overordnede observasjoner fra revisjonen 
om Risikostyring og kvalitet ved Oslo universitetssykehus HF. Revisjonsutvalget drøftet de 
overordnede observasjonene fra revisjonen, og hvordan det regionale helseforetaket kan 
støtte helseforetakene i arbeidet med å utvikle virksomhetsstyringen.   
 
Oslo universitetssykehus HF planlegger å behandle revisjonsrapporten i styremøte 29. 
oktober. Revisjonsutvalget avventer helseforetakets handlingsplan. 
 
Vedtak  
Revisjonsutvalget tar saken til orientering, og ber konsernrevisjonen komme tilbake med 
informasjon om helseforetakets oppfølging og handlingsplan. 

48-2021 Andre orienteringer 
 
Revisjonsplan 2022 – status 
Konsernrevisjonen orienterte om status i arbeidet med revisjonsplan for 2022. Det er 
mottatt enkelte innspill fra helseforetakene. Frist for innspill fra helseforetakene er 6. 
oktober. 
 
Bruk av tvang i psykisk helsevern – oppsummerende rapport 
Konsernrevisjonen orienterte om rapport som oppsummerer en spørreundersøkelse og 
tre utførte revisjoner om bruk av tvangsmidler. Rapporten er distribuert til alle 
helseforetakene i regionen som er godkjent for bruk av tvang. 
 
Oppdragsplan for revisjon av kompetansestyring 
Konsernrevisjonen orienterte om oppdragsplan for revisjon av kompetansestyring. Planen 
er tidligere godkjent etter behandling per epost. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

49-2021 Eventuelt 
 
Møte for behandling av styresak om følgerevisjon av program STIM 
Konsernrevisjonen orienterte om at det er behov for et møte der revisjonsutvalget 
behandler styresak om følgerevisjon av program STIM for 2. tertial.  
 
Vedtak  
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 
 
Neste ordinære møte er 20. oktober på Grev Wedels plass 5 kl. 17.30–20.00. 
 
 
Oslo, 22.09.2021 
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Espen Anderssen 
utvalgssekretær 
 


