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Helse Nord RHF
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752

Deres ref.: Vår ref.:
2016/611-7

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg

Sted/dato:
Bodø 09.06.2017

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 9. JUNI 2017

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 09.06.2017 kl. 09.00 – 11.00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Sissel Alterskjær
Kari Jørgensen

Forfall:

Arnfinn Sundsfjord

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Bjørn Ole Kristiansen

Følgende saker var til behandling: 

Sak 07/17: Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.2017 (godkjent via e-post)
Sak 08/17: Ekstern evaluering av internrevisjonen
Sak 09/17: Status implementering av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

foretaksgruppen
Sak 10/17: Internrevisjon i felleseide foretak
Sak 11/17: Status i pågående revisjonsoppdrag
Sak 12/17: Orienteringer fra internrevisjonen
                    
                                              

Sak 07/17: Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.2017 (godkjent via e-post)

Utsendt utkast til protokoll fra møte 20.03.2017 ble godkjent via e-post 21.03.2017.

Sak 08/17: Ekstern evaluering av internrevisjonen

Revisjonssjefen orienterte om inngått avtale med IIA Norge (NIRF) om gjennomføring av full 
ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF i samsvar med Standard 1312 –
Eksterne evalueringer. Rapport fra evalueringen skal foreligge innen utgangen av september.

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering og ga uttrykk for at prosessen med utlysning
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og tildeling av oppdraget har foregått ryddig og korrekt. Det synes ikke å være problemer med 
uavhengighet i forhold til valgt leverandør. 

Sak 09/17: Status implementering av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
foretaksgruppen

Oppfølging av sak 04/17. Revisjonsutvalget drøftet saken ut fra revisjonssjefens redegjørelse 
som tok utgangspunkt i presentasjon gitt i Tilsynsmøte 11. mai mellom HN RHF, fylkesmennene
i de tre nordnorske fylkene og Statens Helsetilsyn. Det følger av oppdragsdokumentene for 2017
at de underliggende helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle plan for ledelsesmessige og 
organisatoriske tiltak innen 1. september i år. Revisjonsutvalget mener det er viktig at RHF-styret 
blir orientert om dette arbeidet, og fattet følgende vedtak: 

Revisjonsutvalget forventer at administrerende direktør fremmer styresak i løpet av høsten 2017
med redegjørelse for hvordan foretakene har forholdt seg til pålegget i oppdragsdokumentet om 
å utarbeide og styrebehandle plan om tiltak for å imøtekomme krav og målsettinger i forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Sak 10/17: Internrevisjon i felleseide foretak

Oppfølging av sak 29/16. 
Revisjonssjefen orienterte om utvikling og status i spørsmålene rundt internrevisjon i felleseide 
foretak. Revisjonsutvalget diskuterte saken og konstaterte at selv om det i oppdragsdokumentene 
til de felleseide foretakene er tatt inn krav om gjennomføring av interne revisjoner er mye fortsatt 
uavklart. 

Konklusjon: Utvalget er positive til hvordan internrevisjonen i Helse Nord har engasjert seg i 
temaet, bl.a. overfor internrevisjonene i de andre regionene og i dialog med felleseide foretak 
med hovedkontor i vår region. Utvalget konstaterer imidlertid at det er behov for at eierne sørger 
for avklaring i spørsmålene om hva man legger i begrepet «gjennomføre interne revisjoner», 
hvem som skal utføre arbeidet og hvordan dette skal finansieres. Revisjonsutvalget mener de 
felleseide foretakene må betale for gjennomføring av internrevisjon.

Sak 11/17: Status i pågående revisjonsoppdrag

Revisjonssjefen orienterte om status i revisjonsoppdragene Risikostyring i Helse Nord og 
Henvisninger og ventetid i Helse Nord, som begge nærmer seg fullføring.
Revisjonsutvalget stilte spørsmål og drøftet flere tema knyttet til disse revisjonene, og fattet 
følgende vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering. De endelige rapportene behøver ikke legges frem for 
behandling i revisjonsutvalget med mindre høringsrundene resulterer i vesentlige endringer i 
forhold til dagens redegjørelse.

Sak 12/17: Orienteringer fra internrevisjonen                       

Revisjonssjefen orienterte kort om følgende:

- Oppstart av nye oppdrag. 

Internrevisjonen planlegger å starte opp følgende oppdrag som inngår i styrevedtatt plan for 

2017/2018: Antibiotikaforbruk i sykehus, og Oppfølging av private institusjoner.
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- Det skal gjennomføres møte i regionalt Internrevisjonsnettverk 13. juni. Her vil også HN IKT 

delta. Et sentralt tema i møtet vil være den nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring.

- Hege fullfører i disse dager Consultingprogrammet på BI.

- Tor er bedt om å ta en ny periode som leder av fagkomiteen for internrevisjon i IIA Norge, og 

har sagt seg villig til det.

Utvalget sa seg enig i de foreslåtte prioritering av nye oppdrag, så det som positivt at 
revisjonssjefen viderefører sitt engasjement som leder av fagkomiteen, og tok for øvrig 
redegjørelsen til orientering.

Godkjent 28.06.2017

_______________ _______________          ______________      
Inger Lise Strøm            Sissel Alterskjær           Kari Jørgensen
        leder

Sett:

_________________
Arnfinn Sundsfjord      
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