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PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 4. OKTOBER 2016 

 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 4. oktober 2016 kl. 13.00 – 14.00. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder)  

Kari Jørgensen 

Sissel Alterskjær  

 

Forfall: 

 

Arnfinn Sundsfjord 

 

Fra internrevisjonen deltok: 

 

Tor Solbjørg (revisjonssjef) 

Hege Knoph Antonsen 

Bjørn Ole Kristiansen 

 

 

Følgende saker var til behandling:  

  

Sak 17/16: Formell bekreftelse på beslutning om å gjennomføre revisjon av psykisk 

helsevern i Nordlandssykehuset (tidligere besluttet via e-post) 

Sak 18/16: Godkjenning av protokoll fra møte 16.06.2016 

(tidligere godkjent via e-post)  

Sak 19/16: Oppfølging av internrevisjonens rapporter    

Sak 20/16: Internrevisjonens budsjett for 2017 

Sak 21/16: Informasjonssikkerhet – oppfølging av RU sak 27/15 

Sak 22/16: Revisjonsplan 2017/2018 – prosess og framdrift    

Sak 23/16: Orienteringer fra internrevisjonen 

Sak 24/16: Neste møte – fastsetting av tidspunkt 

                       

                                               

SAK 17/16 FORMELL BEKREFTELSE PÅ BESLUTNING OM Å GJENNOMFØRE 

REVISJON AV PSYKISK HELSEVERN I NORDLANDSSYKEHUSET 

 

Tidligere besluttet via e-post fra alle fire medlemmer 25.08.16.  

   

 

SAK 18/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2016  

 

Utsendt utkast til protokoll fra møte 16.06.2016 ble godkjent via e-post 04.07.2016. 
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SAK 19/16 OPPFØLGING AV INTERNREVISJONENS RAPPORTER 

 

Oversikt over rapporter som fortsatt er under oppfølging var sendt ut på forhånd. 

Internrevisjonen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 

Revisjonsutvalget tok oversikten til orientering, med de kommentarer som framkom i møtet. 

 

 

SAK 20/16 INTERNREVISJONENS BUDSJETT FOR 2017 

 

Forslag til detaljbudsjett for 2017 i samsvar med tildelt budsjettramme (kr 4 016 700,-) var 

utsendt på forhånd. Revisjonssjefen orienterte om forslaget, og besvarte spørsmål. 

 

Revisjonsutvalget tok internrevisjonens forslag til budsjett for 2017 til orientering. 

 

 

SAK 21/16 INFORMASJONSSIKKERHET – OPPFØLGING AV RU SAK 27/15 

 

Ved revisjonsutvalgets behandling av revisjonsplan 2016/2017, sak 27/15, ble følgende 

protokollert: 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.  

 

Internrevisjonen innledet saken ved å foreslå at intensjonen om tematime for styret om 

informasjonssikkerhet, vurderes på nytt. RHF-et har i brev til HOD datert 14.06.2016, kort 

redegjort for status i oppfølging av Riksrevisjonens rapporter om informasjonssikkerhet. Dette 

brevet var sendt ut til revisjonsutvalget i forkant av dagens møte. Revisjonsutvalget diskuterte 

behovet for ytterligere informasjon om temaet. 

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget ønsker en nærmere redegjørelse om status og risiko innen 

informasjonssikkerhetsarbeidet generelt, samt om oppfølgingen av Riksrevisjonens rapporter 

spesielt. Utvalget ber internrevisjonen rette en skriftlig forespørsel til RHF-administrasjonen om 

slik redegjørelse i neste møte, og det avsettes 45 min. til dette. Dette erstatter tematime for styret. 

 

 

SAK 22/16 REVISJONSPLAN 2017/2018 – PROSESS OG FRAMDRIFT 

 

Internrevisjonen orienterte om prosess og planlagt framdrift for utarbeidelse av forslag til 

revisjonsplan 2017/2018, og opplyste at det fra i år innarbeides i prosessen en formell 

henvendelse til HF-ene der vi etterspør innspill til planen. Revisjonsutvalget ble også invitert til å 

fremme forslag om tema for nærmere vurdering i denne planprosessen. 

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget tok informasjonen om årets planprosess til orientering og ga innspill på tema 

som kan vurderes nærmere gjennom denne prosessen. 
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SAK 23/16 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN  

 

Internrevisjonen orienterte kort om: 

 Status i arbeidet med gjennomføring av kliniske fagrevisjoner 

 Prosjektoppgave fra BI om hvordan internrevisjon kan tilføre merverdi 

 Status i planleggingen av ekstern evaluering av internrevisjonen 

 Oppstart av revisjon om risikostyring i Helse Nord 

 Status i planleggingen av revisjon av tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset 

 Kartlegging av forskjeller i revisjonsprosessen mellom de regionale internrevisjonsenhetene 

 HINAS har trukket sin forespørsel om rådgivningsoppdrag  

 Tor Solbjørg deltar på ECIIA-konferanse i Stockholm 6.-7.10.2016 

 

SAK 24/16 NESTE MØTE – FASTSETTING AV TIDSPUNKT 

 

I henhold til vedtatt møte- og aktivitetsplan, skal revisjonsutvalget avvikle fysisk møte i 

tilknytning til styrets møte i november, berammet til 23.11. kl. 08.30-14.00 i Tromsø. 

 

Utvalget konkluderte med at det skal innkalles til møte 23.11.2016 kl. 13.30-15.30 (rett etter 

styremøtet). 

 

 

 

 

Godkjent 05.10.2016 

 
 

_______________   ________________   ________________  

Inger Lise Strøm Kari Jørgensen Sissel Alterskjær  

        Leder 

 

 

Sett:   ________________ 

          Arnfinn Sundsfjord 
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