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01/21 B  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak (samrøystes): 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 

 
 

02/21 B  Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 08.12.2020 
 
Oppsummering: 

Førebels protokoll var formidla til medlemmane for kommentarar etter møtet.  
 

Vedtak (samrøystes): 

Revisjonsutvalet godkjenner protokollen frå møte 08.12.2020. 
 

 
 

03/21 O  Status på internrevisjon 
 
Oppsummering: 

Internrevisjonen gjekk gjennom status på gjennomføring av prosjekt i arbeid og prosjekta i gjeldande 
revisjonsplan.  

 

Vedtak (samrøystes): 
Revisjonsutvalet tar saka til orientering. 

 
 

04/21 B  Årsrapport 2020 

Oppsummering: 
I saka låg utkast til årsrapport. Som tidlegare år dekker rapporten både revisjonsutval og internrevisjon.  

 

Vedtak (samrøystes): 
Revisjonsutvalet rår styret i Helse Vest til å ta årsrapporten for revisjonsutvalet og internrevisjonen 2020 

til orientering. 
 

 

05/21 B  Budsjett 2021 for internrevisjonen 

Oppsummering: 

Budsjett for internrevisjonen vert lagt fram for styret i Helse Vest RHF 17.02.2021 som del av samlesak 
om RHF-budsjettet. Revisjonsutvalet sitt vedtak i denne saka vil bli referert munnleg i styremøtet. 

 

Vedtak (samrøystes): 
Revisjonsutvalet sluttar seg til forslaget til budsjett, og til at dette blir å behandle vidare i samla sak om 

budsjettet for RHF-et. Revisjonsutvalet ber om at styret i saka blir gjort merksam på utvalet si innstilling. 
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06/21 B  Plan for internrevisjon 2021-2022 

Oppsummering: 

Planarbeidet for kommande to-årsperiode har tidlegare vore behandla i møte 08.12.2020 (sak 2020/36). 
I drøftinga av utkastet til revisjonsplan som låg i saka bad utvalet om at internrevisjonen i punkt 2.2 

innarbeider eit meir konkret uttrykk for premissane for kva ein i prosjektet «Bruk av avtalespesialistar» 

ynskjer å revidere. Internrevisjonen blei bede om å korrigere plandokumentet slik at det tek i vare 
justeringa. Korrigert ordlyd vil verte lagt fram for utvalet sine medlemmar før framlegging for styret. 

 
Vedtak (samrøystes): 

Revisjonsutvalet rår styret til å vedta framlagte forslag til plan for internrevisjon 2021-2022 med 

følgjande prosjekt: 
 

 Implementering av arbeidsprosessar ved innføring av IKT-verktøy  

 Brukarmedverknad i føretaka 

 Læring på tvers etter uønskte hendingar 

 Uønskt variasjon i pasientforløp, psykisk helsevern for barn og unge  

 Tryggare legemiddelbehandling med utgangspunkt i registrerte alvorlege feil og hendingar 

 Bruk av avtalespesialistar 

 

 

07/21 B  Instruksar for revisjonsutvalet og internrevisjonen 

Oppsummering: 

Utvalet vidarefører praksisen med at instruksane bør få ei årviss evaluering. Begge instruksane vart sist 

justerte i 2019. Det låg i saka ei vurdering av at det ikkje er behov for justeringar dette året, og utvalet 
slutta seg til den konklusjonen.  

 
Vedtak (samrøystes): 

Revisjonsutvalet sluttar seg til at instruksane for revisjonsutval og internrevisjon vert ståande uendra, og 

til at dei vert inkluderte i samlesak om styrande dokument i Helse Vest. 
 

 
 

 

08/21 O Eventuelt 
 

Ivar Eriksen orientere munnleg om status i prosessen med å rekruttere ny leiar av internrevisjonen og 

skisse til framdriftsplan for rekrutteringsprosessen. Revisjonsutvalet viste til at prosessen til no har teke 

lang tid, men støtta skissa til den vidare gjennomføringa av prosessen. 

 
 

 

 
19.02.2021 

Ref. Haakon Totland 
 

 

 
Gunnar Berge (Leiar)    Olin Johanne Henden (Medlem) 

 
 


