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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2017/648-7 

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

Sted/dato: 
Bodø 23.05.2018 

 

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 23. MAI 2018 

 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte i Helse Nords lokaler den 23. mai 2018 

kl. 14.00-15.15. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder)  

Kari Jørgensen 

Sissel Alterskjær 

 

Forfall: 

  

 Tom Erik Forså 

 

Fra internrevisjonen deltok: 

 

Tor Solbjørg (revisjonssjef) 

Hege Knoph Antonsen (internrevisor) 

 

Følgende saker var til behandling:  

  

10/18 Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.2018 (godkjent via e-post 09.03.2018) 

11/18 Gjennomgang og oppdatering av instruks for internrevisjonen og instruks for 

revisjonsutvalget 

12/18 Planlegging av tematime for styret om revisjonsutvalgets rolle etc. 

13/18 Orienteringer fra internrevisjonen 

 

 

SAK 10/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.03.2018 

 

Utsendt utkast til protokoll fra møte 09.03.2018 ble godkjent via e-post 09.03.2018.  

 

 

SAK 11/18 GJENNOMGANG OG OPPDATERING AV INSTRUKS FOR 

INTERNREVISJONEN OG INSTRUKS FOR REVISJONSUTVALGET 

 

Gjeldende instrukser med enkelte forslag til endringer, var sendt ut på forhånd. Revisjonssjefen 

orienterte om at de innarbeidede endringsforslagene primært gjelder anbefalingene etter ekstern 

evaluering (jf. handlingsplan i styresak 23-2018), men også enkelte andre opprettinger og 

justeringer. 
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Revisjonsutvalget diskuterte forslagene til endrede instrukser, godkjente de foreslåtte endringene 

og ble enige om enkelte ytterligere justeringer i begge instruksutkastene. 

  

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget gir tilslutning til at utkast til nye instrukser for revisjonsutvalget og 

internrevisjonen, med de justeringer det ble enighet om i møtet, legges fram til behandling og 

vedtak i styret. 

 

 

SAK 12/18 PLANLEGGING AV TEMATIME FOR STYRET OM 

REVISJONSUTVALGETS ROLLE ETC. 

 

Revisjonssjefen orienterte om at bakgrunnen for saken er styreseminaret i oktober 2016 hvor det 

ble uttrykt ønske om en gjennomgang i RHF-styret med fokus på samspillet mellom 

revisjonsutvalget og styret, bruken av revisjonsutvalget og utvalgets rolle i forhold til 

kvalitetsarbeid m.m.  

 

Revisjonsutvalget drøftet innhold og tidspunkt for en slik tematime. 

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget ønsker at det gjennomføres en tematime så tidlig som mulig høsten 2018. 

Internrevisjonen og revisjonsutvalget samarbeider om forberedelse og gjennomføring av dette. 

 

 

SAK 13/18 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN  

 

Internrevisjonen orienterte om: 

- Rekruttering av ny revisjonssjef, etter at Tor Solbjørg går av med pensjon i 2019 

- Bemanningssituasjonen i internrevisjonen 

- Framdriften i pågående revisjon om mislighetsrisiko 

- Planlegging av revisjon om ventetid og svartid i bildediagnostiske enheter 

- Mange innsynsbegjæringer de siste par uker vedrørende avgitte rapporter 

- Orienteringer på ulike arenaer om gjennomført revisjon om antibiotikabruk 

- Revisjonssjefens arbeid med norsk sammendrag av «nye» COSO ERM er fullført 

(sammendraget presenteres i Oslo 6. juni) 

- Årskonferanse i IIA Norge avholdes 28. og 29. mai i Bergen. Alle i internrevisjonen deltar 

- Avtale om å holde kurs om internrevisjon i Finnmarkssykehuset 15. juni 

- Vårmøte i regionalt internrevisjonsnettverk gjennomføres i Bodø 12. juni 

 

Godkjent 07.06.2018 

 

_______________   ________________   __________________       

Inger Lise Strøm              Kari Jørgensen           Sissel Alterskjær  

        Leder 

 

Sett:  ________________ 

          Tom Erik Forså 
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