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Postadresse: Besøksadresse: Telefon sentralbord: 75 51 29 00 Org nr: MVA 883 658  
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16, 6 et. postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

 
Saksnr.: Referent: Dato: 
2022/139-16 Hege Knoph Antonsen  30.11.2022 

Protokoll 
 

Møtetype: Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 29.11.2022, kl. 09.30-11.30 
Møtested: Teams 

 
Til stede 

Inger Lise Strøm  leder 
Kari Jørgensen medlem 
Svenn Are Jenssen medlem 
Sissel Alterskjær medlem 

 
Fra internrevisjonen deltok 

Janny Helene Aasen  revisjonssjef 
Hege Knoph Antonsen internrevisor 
Christin Ilstad internrevisor 

 
I tillegg deltok (sak 25/22) 

Stein Erik Sæther Partner BDO, ekstern revisor 
Marius Christoffer Storvik Partner BDO, ekstern revisor 

 
 
Følgende saker var til behandling:  
  
Sak 24/22: Godkjenning av protokoll fra møte 04.10.22  
Sak 25/22: Orientering fra ekstern revisor om revisjonsprosessen for 2022 
Sak 26/22: Plan for internrevisjon 2023-2024 
Sak 27/22: Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2023 
Sak 28/22: Orienteringssaker 
 
 
SAK 24/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04. OKTOBER 2022 
 
Utsendt utkast til protokoll fra møte 04.10.2022 ble godkjent via e-post 06.10.2022.  
 
 
SAK 25/22 ORIENTERING FRA EKSTERN REVISOR OM REVISJONSPROSESSEN FOR 

2022 
 
I samsvar med krav i revisjonsutvalgets instruks pkt. 4, var Stein Erik Sæther (ansvarlig 
partner i BDO) invitert til å delta, og det ble orientert om revisjonsprosessen og 
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risikobildet som legges til grunn for revisjonsarbeidet for 2022. Kopi av ekstern revisors 
presentasjon fra rapportering til styret den 23.11.2022, var sendt ut i forkant av møtet, 
og den samme presentasjonen (med enkelte tillegg) ble gjennomgått i dette møtet. 
Revisjonsstandarden er endret, noe som har medført noen endringer i revisjons-
metodikken fra 2022. 
 
Vedtak:  
Revisjonsutvalget tar informasjonen fra ekstern revisor til orientering. 
 
 
SAK 26/22 PLAN FOR INTERNREVISJON 2023-2024 
 
Internrevisjonens forslag til Plan for internrevisjon 2023-2024 var sendt ut på forhånd. 
Her framkommer aktuelle temaer med foreløpig beskrivelse av formål, kopling mot 
Helse Nords overordnede mål, internrevisjonens vurdering av risiko, samt begrunnelser 
for de foreslåtte temaer. Temaene er framlagt for adm. direktørs ledergruppe for 
uttalelse. Ekstern revisor og internrevisjonen har også gjennomført et eget møte for å 
utveksle relevant informasjon. Revisjonssjefen orienterte om forslaget og besvarte 
spørsmål. 
 
Revisjonsutvalget ga tilslutning til temaene og prioriteringene som var foreslått i planen. 
De valgte å legge til en liste over temaer som kan rulleres inn på et senere tidspunkt.  
 
Vedtak:  
1. Revisjonsutvalget vedtar å legge frem for styret følgende forslag til plan for 

internrevisjon 2023-2024 (her gjengis bare temaene):  
 
1. Registreringspraksis i DIPS 

2. Pakkeforløp kreft mellom foretak 

3. Ressursstyring på sengepost 

4. Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer 

5. Rekruttere og beholde personell 

6. Smittevern og antibiotika 

 
Temaer som kan rulleres inn på et senere tidspunkt: 
a. Opplæring i legemiddelhåndtering, inkl. implementering av samstemming 

b. Ansvar for regionale IKT-systemer 

 
2. Revisjonsutvalget ber om at det i styresaken legges opp til at Revisjonsutvalget kan 

vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
SAK 27/22 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2023 
 
Utkast til revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2023 var sendt ut på forhånd. 
Den faste årsplanen med hovedaktiviteter var vedlagt, og her var det innarbeidet en 
oppdatering for å synliggjøre utvalgets rolle i budsjettprosessen, jf. styresak 139-2022. 
 

Styremøte i Helse Nord RHF
14. desember 2022 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

276



3 
 

Vedtak: 
1. Revisjonsutvalget vedtar at den faste årsplanen med hovedaktiviteter oppdateres som 

framlagt. 

2. Revisjonsutvalget vedtar møte- og aktivitetsplanen for 2023 som framlagt. 

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

ledd. 

 
SAK 28/22 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN  
 
Internrevisjonen orienterte kort om: 
• Revisjon om sykehusforetakenes gjennomføring av omstillingsplaner – status 
• Ekstern evaluering – status 
• Ansettelse 
• Forespørsel om internrevisjon i Pasientreiser HF. 

 

Vedtak:  
Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Godkjent 01.12.2022 
 
 
___________________ _____________________ __________________ __________________
  
Inger Lise Strøm          Kari Jørgensen Svenn Are Jenssen Sissel Alterskjær 
        leder 
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