
 

 

 

Møtedato: 18. desember 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2019/210-85        Bodø, 6.12.2019 

 

Styresak 145-2019/5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

26. november 2019 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 

2019/523-10 

Saksbehandler: 

Janny Helene Aasen 
Sted/dato: 

Tromsø 26.11.2019 

 

 

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 26. NOVEMBER 2019  
 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte på Clarion Hotel The Edge i Tromsø den 

26. november 2019 kl. 17.00–18.30, i tilknytning til styremøtet den 27.11.2019. 

 

Til stede var: 
 

Inger Lise Strøm (leder)  

Kari Jørgensen 

Tom Erik Forså 

 

Forfall: 

 Sissel Alterskjær 
 

Fra internrevisjonen deltok: 

Janny Helene Aasen (revisjonssjef) 

 

Fra ekstern revisor deltok: 

            Håvard Edvardsen, partner BDO (via skype) – sak 29/19   
 
 

Følgende saker var til behandling:  
  

Sak 28/19:  Godkjenning av protokoll fra møte 24.09.2019 

Sak 29/19:  Orientering fra ekstern revisor, BDO.  

Sak 30/19:  Revisjonsoppdrag Gevinstrealisering ved innføring av elektronisk 

medikasjons- og kurveløsning. Oppfølging av sak 24/19. 

Sak 31/19:  Plan for internrevisjon 2020-2021 

Sak 32/19: Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2020 

Sak 33/19:  Orienteringer fra internrevisjonen 

 

                

SAK 28/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.09.2019 

 

Utsendte utkast til protokoll fra møte 24.09.2019 ble godkjent via e-post 27.09.2019. 

 

 

SAK 29/19     ORIENTERING AV EKSTERN REVISOR, BDO 

 

I samsvar med krav, gitt i revisjonsutvalgets instruks pkt. 4, var Håvard Edvardsen (ansvarlig 

partner i BDO) invitert til å gi en orientering om ekstern revisors arbeid og besvare eventuelle 

spørsmål. Han redegjorde for BDOs opplegg for intern kvalitetskontroll, og den eksterne 

kvalitetskontrollen som utføres av Finanstilsynet og Revisorforeningen. Det ble for øvrig henvist 

til BDOs redegjørelse for styret den 30. oktober 2019. 
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Til slutt opplyste Edvardsen at BDO har søkt Finanstilsynet om dispensasjon fra 

uavhengighetsreglene i revisorloven § 4-2, 3. ledd for regnskapsåret 2020.  

 

Vedtak:  

Revisjonsutvalget tar gjennomgangen til orientering. 

 

 

SAK 30/19 REVISJONSOPPDRAG GEVINSTREALISERING VED INNFØRING AV 

ELEKTRONISK MEDIKASJONS- OG KURVELØSNING 

 

Endelig internrevisjonsrapport 08-2019 var utsendt på forhånd. Saken var en oppfølging av sak 

24/19, i og med at det etter høringsinnspill fra Helse Nord RHF, ble foretatt enkelte endringer i 

ordlyd i rapporten, i tillegg til at konklusjon og anbefalingene ble korrigert. Internrevisjonen 

gjennomgikk hvilke endringer som var foretatt i forhold til utkast til rapport, og revisjonsutvalget 

stilte spørsmål underveis.  

 

Vedtak: 

1. Revisjonsutvalget er tilfreds med orienteringen om hvilke endringer som er foretatt fra 

rapportutkast til endelig rapport.  

 

2. Revisjonsutvalget sier seg enig i forslag til vedtak i styresaken, som inkluderer at adm. 

direktør bes om å følge opp internrevisjonens anbefalinger og om tilbakemelding om status 

for oppfølgingen av anbefalingene som del av de framtidige tertialrapportene, jf. anbefaling 

nr. 3. 

 

SAK 31/19 PLAN FOR INTERNREVISJON 2020-2021 

 

Internrevisjonens utkast til Plan for internrevisjon 2020-2021 var sendt ut på forhånd. I utkastet  

inngikk aktuelle temaer med foreløpig beskrivelse av formål, kopling mot Helse Nords 

overordnede mål, internrevisjonens vurdering av risiko, samt begrunnelser for de foreslåtte 

temaer.   

Forslag til plan for internrevisjonen for 2020-2021 var utarbeidet basert på følgende: 

• Dialog om risikobildet i alle HF, med unntak av Helgelandssykehuset 

• Forespørsel om innspill fra HF-ene, KTV/KVO, RBU og RHF-et 

• Dialog med det regionale internrevisjonsnettverket 

• Revisjonsuniverset 2010-2019 – oversikt over ikke-reviderte områder, jfr. pkt. 3 i sak 

26/19 

• Internrevisjonens egen risikovurdering av aktuelle temaer 

• Utkast til revisjonstemaer er framlagt for adm. direktør for uttalelse 

 

Revisjonsutvalget diskuterte temaene og prioriteringen mellom disse, og reduserte antall temaer 

fra elleve til sju. De fire temaene som tas ut av planen beholdes som aktuelle revisjoner som kan 

rulleres inn på et senere tidspunkt. 

 

Vedtak: 

Revisjonsutvalget vedtar å legge frem for styret følgende forslag til plan for internrevisjon 

2020-2021 (her gjengis bare temaene): 
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1. Ny personvernforordning 

2. Beredskap 

3. Medisinsk koding og H-reseptpreparater 

4. Psykisk helsevern og rus 

5. Ambulansetjenesten 

6. Forskrift om Ledelse og Kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

7. Regionale funksjoner i HF-ene 

Aktuelle revisjoner som kan rulleres inn i planen på et senere tidspunkt: 

 

8. Nye byggeprosjekter 

9. Pakkeforløpene for kreft 

10. Helsetjenesten for den samiske befolkningen 

11. Styring av IKT i Helse Nord  

Revisjonsutvalget ber i tillegg internrevisjonen om å vurdere et tema som omhandler 

samarbeidsavtaler med kommunehelsetjenesten ved utarbeidelsen av plan for internrevisjon 

2021-2022. 

 

 

SAK 32/19 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2020 

 

Utsendt utkast til Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2020 ble gjennomgått. Det kom 

innspill om at dato for møtet i februar og mars må avklares så hurtig som mulig, og at de øvrige 

møtene fortrinnsvis avvikles i forkant eller etterkant av planlagte styremøter.   

 

Vedtak: 

Planen legges frem for styret til orientering, jfr. revisjonsutvalgets instruks pkt. 5, første ledd.  

 

 

SAK 33/19 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN  

 

Internrevisjonen orienterte om: 

- Status: Revisjonsoppdrag Innleie av helsepersonell 

- Status: Revisjonsoppdrag Helse Nords oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester 

- Deltagelse i ledermøte i Helse Nord IKT HF siden forrige revisjonsutvalgsmøte.  

- Gjennomføring av fagseminar for interne revisorer i foretaksgruppen «Interne revisjoner 

som verktøy i foretakenes forbedringsarbeid» 

 

Vedtak:  

Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

  

 

Godkjent 2. desember 2019 

 

_______________   ________________   _______________        _______________ 

Inger Lise Strøm Kari Jørgensen           Tom Erik Forså      Sissel Alterskjær (sett) 

        Leder 
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