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1.

Hva saken gjelder

Styret i Helse Sør-Øst RHF har ved flere anledninger ønsket å bli mer involvert i
revisjonsplanlegging, og ga i 2015 innspill til revisjonsplan i flere møter. Revisjonsutvalget har
også sett at det var behov for å gi styret mer informasjon om revisjonene som gjennomføres i
løpet av året og vedtok i sak 30-2015 i møte 18.desember 2016 følgende:
•

2.

Revisjonsutvalget ber konsernrevisor sørge for at informasjon om gjennomførte revisjoner i perioden legges frem
for styret i Helse Sør-Øst RHF til orientering etter at styrebehandling i det enkelte helseforetak har funnet
sted.

Halvårsrapport 2016

Halvårsrapport 2016 gir en oversikt over hvilke revisjoner konsernrevisjonen har gjennomført i
revisjonsperioden og som er styrebehandlet, men også revisjoner som pågår eller er under
planlegging. Det er lagt inn link til konsernrevisjonens nettside med de publiserte
revisjonsrapportene. Rapportene legges ut etter at de er formelt oversendt revidert helseforetak
eller sykehus.
Fra 2006 til 2012 ble alle rapporter fra revisjoner i helseforetakene/sykehusene lagt frem for
styret i Helse Sør-Øst RHF til orientering, enkelt vis eller som oppsummeringsrapport
(Pasientadministrativt arbeid). Senere har praksis blitt noe endret og informasjon fra revisjonene
er gitt i protokoll fra møter i revisjonsutvalget, halvårlig statusrapport og i årsrapport.
I 2016 har konsernrevisjonen gjennomført revisjoner innenfor flere områder enn tidligere, inn på
viktige målområder som styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt innspill til i revisjonsplanarbeidet og
følger opp.
Revisjonene som er gjennomført i perioden dekker flere viktige mål og krav som er gjort
gjeldende for helseforetak og sykehus i 2016.

3.

Revisjonsutvalgets anbefaling

Revisjonsutvalget anbefaler at styret tar halvårsrapport 2016 til orientering.

Trykte vedlegg:
• Halvårsrapport 2016 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
• Revisjonsrapportene 1-8/2016
Utrykte vedlegg:
• Ingen
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