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PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 25. NOVEMBER 2015  
 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF holdt møte i Tromsø den 25.11.2015 kl. 13.00 – 14.30. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder)  

Kari Jørgensen  

Arnfinn Sundsfjord  

Sissel Alterskjær 

   

Fra internrevisjonen deltok Tor Solbjørg (revisjonssjef) 

 

Følgende saker var til behandling:  

  

25/15:   Godkjenning av protokoll fra møte 30.09.15  

26/15:   Orientering fra eksternrevisor  

27/15:   Plan for internrevisjon 2016/2017 

28/15:   Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2016 

29/15:   Oppfølging av tidligere revisjoner 

30/15:   Orienteringer fra internrevisjonen                        

                                               

SAK 25/15 PROTOKOLL FRA REVISJONSUTVALGETS MØTE 30.09.2015  

 

Utsendt utkast til protokoll fra møtet ble godkjent via e-post 27.10.2015. 

 

SAK 26/15 ORIENTERING FRA EKSTERNREVISOR 

 

Med utgangspunkt i kravet om oppfølging av eksternrevisors arbeid, gitt i revisjonsutvalgets 

instruks, orienterte statsautorisert revisor Remi Selsbakk (KPMG) per telefon om: 

 

• KPMGs risk management-prosedyrer, revisjonsmetodikk og revisjonsverktøy 

• Sammensetningen av revisjonsteam  

• KPMGs kvalitetssikring og kvalitetskontroll 

• KPMGs risikovurdering for foretaksgruppen 

• Interimsrevisjon per 2. tertial 2015 med oppsummering av status for internkontroll 

• Plan for årsoppgjørsrevisjon 2015 

Revisjonsutvalget tok gjennomgangen til orientering.   

 

SAK 27/15 PLAN FOR INTERNREVISJON 2016/2017 

 

Internrevisjonens utkast til Plan for internrevisjon 2016-2017 var sendt ut på forhånd. I utkastet 

inngikk aktuelle tema med foreløpig beskrivelse av formål, utdypende merknader, 

internrevisjonens vurdering av risiko og vesentlighet, samt adm. direktørs betraktninger.  
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Revisjonsutvalget diskuterte de foreslåtte tema og prioriteringen mellom disse. Ett tema, 

”Informasjonssikkerhet i Helse Nord IKT”, ble besluttet tatt ut av planen fordi utvalget i stedet 

ønsker dette satt opp til behandling i tematime for styret i løpet av våren. Revisjonsutvalget vil gi 

administrasjonen innspill om ønsket opplegg for tematimen. For øvrig var det enighet om å 

beholde de tema som var med i forslaget, uten endringer i formål eller rekkefølge. 

 

Konklusjon: 

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

2016-2017 (her gjengis bare temaene): 

 

1. Oppfølging av vedtatte fagplaner (revisjonen pågår) 

2. Vedlikehold og utvikling av kompetanse (revisjonen pågår) 

3. Samstemming av legemiddellister 

4. Bruk av innkjøpssystem og overholdelse av innkjøpsavtaler 

5. Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser 

6. Risikostyring i foretaksgruppen 

7. Antibiotikaforbruk i sykehus 

8. Oppfølging av private institusjoner 

 

SAK 28/15 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2016 

 

Utsendt utkast til Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2016 ble diskutert og vedtatt. 

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

 

SAK 29/15 OPPFØLGING AV TIDLIGERE REVISJONER 

 

Revisjonssjefen orienterte med utgangspunkt i utsendt oversikt over internrevisjonsrapporter som 

fortsatt er under oppfølging. Revisjonsutvalget kommenterte enkelte av disse, og tok oversikten 

til orientering. 

 

SAK 30/15 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN 

 

Revisjonssjefen orienterte om fremdriften i pågående revisjonsprosjekter (Oppfølging av vedtatte 

fagplaner og Vedlikehold og utvikling av kompetanse). 

  

Det ble også orientert om høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om Forskrift om 

styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, med høringsfrist 01.02.16. Revisjonssjefen deltar i 

arbeidet med RHF-ets høringsuttalelse.  
 

Revisjonsutvalget tok revisjonssjefens redegjørelse til orientering og presiserte at 

høringsuttalelsen til HOD bør styrebehandles før innsending.   

 
 

Godkjent 01.12.2015 
 

 

_______________   _______________ ______________    _________________     

Inger Lise Strøm              Kari Jørgensen           Arnfinn Sundsfjord      Sissel Alterskjær 

        Leder 
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