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Oppsigelse av avtale om internrevisjonstjenester for Pasientreiser HF
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har i henhold til avtale gjennomført internrevisjoner i
Pasientreiser HF på vegne av styret.
Internrevisjonen har fremlagt revisjonsplaner for godkjenning i styret i Pasientreiser
HF. Utførelse av planene har bestått av revisjoner som planlegges, gjennomføres og
rapporteres til styret i Pasientreiser HF og har vært basert på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Revisjonsarbeidet har inkludert en årlig en prosess med å
utarbeide forslag til revisjonsplan, planlegging, gjennomføring og rapportering av
revisjoner, samt deltakelse i styremøter, risikovurderinger, utarbeidelse av styrende
dokumenter på internrevisjonsområdet og løpende rådgivning til administrerende
direktør og styreleder
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har besluttet å ikke videreføre avtalen på grunn av
manglende kapasitet og øvrige prioriteringer i foretaksgruppen det kommende året. Det
vises i den forbindelse til dialog mellom konsernrevisor, internrevisor og styreleder og
informasjon gitt til styret i Pasientreiser HF den 9. desember 2021 om at dagens
internrevisor i Pasientreiser HF fratrer sin stilling i Helse Sør-Øst RHF.
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF ønsker å takke administrasjonen og styret i
Pasientreiser HF for et godt samarbeid.
Videre dialog og avklaringer gjøres med Espen Anderssen på epost eller telefon
Espen.Anderssen@helse-sorost.no eller 945 076 18.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Agder, Vestfold og Telemark, Viken,
Oslo og Innlandet. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres
spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private leverandører og avtalespesialister.
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