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8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752

Deres ref.: Vår ref.:
2015/705

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege Knoph Antonsen, 970 76 677

Sted/dato:
Bodø 16.06.2016

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 16. JUNI 2016

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 16. juni 2016 kl. 12.30 – 14.00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Arnfinn Sundsfjord 

Forfall:

Sissel Alterskjær

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen
Bjørn Ole Kristiansen

Følgende saker var til behandling: 

Sak 12/16: Godkjenning av protokoll fra møte 18.05.2016 (tidligere godkjent via e-post)
Sak 13/16: Utkast til internrevisjonsrapport 10/2016, Samstemming av legemiddellister i 

Helse Nord, oppsummering (unntatt offentlighet)
Sak 14/16: Ekstern evaluering av internrevisjonen
Sak 15/16: Forespørsel om rådgivningsoppdrag for HINAS
Sak 16/16: Orienteringer fra internrevisjonen
Sak 17/16: Tillegg til vedtatt plan for internrevisjon 2016-2017 (saken ble utsatt)

                       
                                              

SAK 12/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.05.2016

Utsendt utkast til protokoll fra møte 18.05.2016 ble godkjent via e-post 19.05.2016.

SAK 13/16 UTKAST TIL INTERNREVISJONSRAPPORT 10/2016, SAMSTEMMING 
AV LEGEMIDDELLISTER I HELSE NORD, OPPSUMMERING

Internrevisjonen orienterte om utsendt utkast til oppsummeringsrapporten Samstemming av 
legemiddellister i Helse Nord (unntatt offentlighet). Revisjonsutvalget stilte spørsmål og 
diskuterte rapportens innhold.
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Konklusjon:
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. Utvalget ønsker at adm. direktør påser at 
helseforetakene følger opp anbefalingene fra internrevisjonen, og at gjennomføringen av 
anbefalingene bekreftes som del av statusrapportering for pasientsikkerhetsprogrammet i Årlig 
melding 2016.

SAK 14/16 EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN

Revisjonssjefen orienterte om ønske om å starte en prosess med gjennomføring av ekstern 
evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF, i samsvar med krav i Standard for intern-
revisjon 1312 - Eksterne evalueringer. Notat med redegjørelse for dette var sendt ut på forhånd. 

Konklusjon:
Revisjonsutvalget gir revisjonssjefen tilslutning til å starte arbeidet med å få gjennomført ekstern 
evaluering av internrevisjonen i form av et trepartssamarbeid med andre helseregioner, eventuelt
ved å engasjere kvalifisert, uavhengig kontrollør.

SAK 15/16 FORESPØRSEL OM RÅDGIVNINGSOPPDRAG FOR HINAS

Revisjonssjefen orienterte om forespørsel fra HINAS om å bistå med gjennomføring av en 
risikovurdering og/eller en revisjon av internkontrollsystem. Formål for et eventuelt oppdrag er 
ikke endelig avklart, men vil uansett få et omfang som har innvirkning på internrevisjonens 
øvrige prioriteringer. 

Revisjonsutvalget drøftet saken og fattet følgende konklusjon:
Revisjonsutvalget gir sin tilslutning til at internrevisjonen kan bistå HINAS med en
risikovurdering dersom oppdraget lar seg gjennomføre med de ressurser internrevisjonen har 
tilgjengelig, og uten at vedtatt revisjonsplan påvirkes i urimelig grad. Dersom internrevisjonen 
vurderer det som aktuelt å revidere HINAS’ internkontrollsystem, må omfanget avklares og
saken legges frem for revisjonsutvalget til ny behandling.

SAK 16/16 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN 

Internrevisjonen orienterte kort om:
 Bistand til administrasjonen i forbindelse med innføring av kliniske fagrevisjoner

 Internrevisor Hege K. Antonsen deltar i 2016/2017 på BI-studiet Consulting, 30 stp.

 Oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014, Strykninger av planlagte operasjoner

 Oppfølging av internrevisjonsrapport 09/2015, Oppfølging av vedtatte fagplaner

 Vurderinger omkring valg av tema for ny revisjon

 Innspill med ønske om internrevisjon innen et tema som ikke står på vedtatt revisjonsplan

 Kommentarer til opplysninger gitt i e-post fra overlege Jan Størmer i styresak 87-2016/6.

Godkjent 04.07.2016

_______________ ________________   ________________
Inger Lise Strøm Kari Jørgensen Arnfinn Sundsfjord
        Leder

Sett:   _____________
          Sissel Alterskjær
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