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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      

Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato: 20.10.2021 
                                        kl. 17.30-19.30  
 
Møteleder: Anne Cathrine Frøstrup  Møtested: GW/Teams 

                                                                                                    
Utvalgssekretær: Espen Anderssen  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Anne Cathrine Frøstrup  
   Kirsten Brubakk    

Einar Lunde       
     
   Administrasjonen: 
   Terje Rootwelt 

Atle Brynestad 
            
   Konsernrevisjonen: 
   Espen Anderssen 
   Mazhar Bashir Ahmad 
 

På sak 56-2021 møtte Hans-Christian Berger og Marius Thorsrud fra PwC 
samt Hanne Gaaserød og Bjørn Østeng fra administrasjonen. På sak 57-
2021 møtte Torstein Pålsrud og Kathrine Hofgaard Vaage fra 
administrasjonen. 
 

      

Saksnr Sakstittel 
54-2021 Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda. 

55-2021 Protokoll fra møte 11.10. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 11.10.2021 uten 
kommentarer. 

56-2021 Ekstern revisors risikovurdering og plan 
Ekstern revisor PwC orienterte om risikovurdering og revisjonsplan for 2021. Revisjonen 
vil i hovedsak bli gjennomført med samme tilnærming som i foregående år. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering.  
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57-2021 Tema fra administrasjonen  

Administrasjonen la frem risikovurderinger per annet tertial. Revisjonsutvalget drøftet 
risikovurderinger, tiltak og metoden som anvendes. Det er krevende å aggregere 
risikobildet på foretaksgruppenivå, men administrasjonen vurdere at risikostyringen er et 
nyttig hjelpemiddel i virksomhetsstyringen. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

58-2021 Status for revisjonsplan 2021 
I denne saken fremla konsernrevisjonen oversikt med status for gjennomføringen av 
revisjoner i revisjonsplan for 2021.  
  
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken om status for revisjoner til orientering. 

59-2021 Endring i revisjonsplan 2021 
Konsernrevisjonen redegjorde for oppdatert forståelse av risikobildet etter innledende 
kartlegging knyttet til den planlagte revisjonen Radiologiske og patologiske undersøkelser – 
ventetid og svartid. Med bakgrunn i endringer i risikobildet og det pågående arbeidet med å 
innføre nye systemer for radiologi og patologi, anbefaler konsernrevisjonen å stryke 
revisjonen fra revisjonsplanen. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget slutter seg til konsernrevisjonens anbefaling om at revisjonen 
Radiologiske og patologiske undersøkelser – ventetid og svartid strykes fra revisjonsplanen 
for 2021. 

60-2021 Revisjonsplan 2022 – innspill 
Konsernrevisjonen orienterte om status i prosessen, og styrebehandlede innspill til 
revisjonsplanen som er mottatt fra helseforetakene. Det er mottatt til sammen 20 innspill. 
Temaene favner både konsernovergripende problemstillinger og overordnede styringsmål, 
og de fleste vil være relevant for alle helseforetakene. Konsernrevisjonen orienterte videre 
om egne risikovurderinger og innspill til revisjoner. Revisjonsutvalget drøftet innspillene 
som er mottatt, og hvordan disse kan ivaretas. 
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken om status og innspill til revisjonsplan 2022 til orientering.  

61-2021 Eventuelt 
Revisjonsutvalget drøftet behovet for et seminar for å drøfte erfaringene med følgerevisjon 
av program STIM. Utvalget konkluderte med at det skal gjennomføres et seminar i forkant 
av neste møte den 24. november. 
 
Vedtak  
Revisjonsutvalget gjennomfører et seminar om følgerevisjon av program STIM den 24. 
november. 

 
 
 
Neste ordinære møte er 24. november på Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen 
kl. 10.00–12.00. 
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Oslo, 20.10.2021 
 
 
Anne Cathrine Frøstrup         
leder 
 
 
 
Kirsten Brubakk        Einar Lunde  
 
 
Espen Anderssen 
utvalgssekretær 

 


