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1 Sammanfattning 
 

1.1 Syfte och revisionsfrågor 
Det övergripande syftet med denna granskning är att bedöma om rutinen för aktivering 
av immateriella anläggningstillgångar är utformad på ett ändamålsenligt sätt och om 
den interna kontrollen är tillfredsställande.  
Följande huvudsakliga revisionsfrågor ingår i granskningen:  

— Finns anvisningar med fastställda rutiner kring gränsdragningsfrågor avseende 
aktivering av immateriella anläggningstillgångar? 

— Säkerställs att rutiner efterlevs? 
— Sker en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av att aktiverbarhet och redovisat 

värde är i överenstämmelse med redovisningsregelverken? 
— Finns ett fullgott systemstöd kopplat till aktivering och uppföljning av kostnader av 

immateriella anläggningstillgångartillgångar? 
— Finns det anledning att tro att det förekommer väsentliga felaktigheter i 

redovisningen av immateriella anläggningstillgångar? 

1.2 Bedömning 
Vår bedömning är att det finns anvisningar med fastställda rutiner kring 
gränsdragningsfrågor avseende aktivering av immateriella anläggningstillgångar. 
Det finns kontroller inbyggda i processerna som övervakar att rutiner efterlevs.  
Det finns kontroller inbyggda i processerna som gör att det sker en ändamålsenlig 
uppföljning och kontroll.  
Vår bedömning efter genomförd granskning är att det finns systemstöd kopplat till 
aktivering och uppföljning av kostnader av immateriella anläggningstillgångar.  
Vår bedömning efter genomförd granskning är att det per november 2021 inte finns 
anledning att tro att det förekommer väsentliga felaktigheter i redovisningen av 
immateriella anläggningstillgångar kopplade till SDV-projektet.  

1.3 Slutsats 
Vår samlade bedömning efter genomförd granskning är att rutiner för immateriella 
tillgångar i allt väsentligt är utformade på ett ändamålsenligt sätt. Vi har i granskningen 
inte funnit några indikationer på brister i den interna kontrollen inom detta område. 
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2 Bakgrund 
Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) är en stor investering för Region Skåne och även 
en stor del av de immateriella tillgångarna i regionens balansräkning. Vid redovisning 
av immateriella tillgångar finns gränsdragningsfrågor om vilka delar som är aktiverbara 
och vad som är kostnad. För SDV finns det dessutom specifika risker relaterade till IT-
lagstiftningen som eventuellt kan innebära att projektet måste ändras vilket skulle 
kunna innebära att gjorda investeringar inte kommer att ha något framtida värde.  
Revisorerna har i sin revisionsplanering och risk- och väsentlighetsanalys inför 2021 
identifierat behov av att genomföra en granskning som omfattar redovisningen av 
immateriella anläggningstillgångar med fokus på redovisningen och värderingen av 
SDV.  

3 Syfte och revisionsfrågor 
Det övergripande syftet med denna granskning är att bedöma om rutinen för aktivering 
av immateriella anläggningstillgångar är utformad på ett ändamålsenligt sätt och om 
den interna kontrollen är tillfredsställande.  
Följande huvudsakliga revisionsfrågor ingår i granskningen:  

— Finns anvisningar med fastställda rutiner kring gränsdragningsfrågor avseende 
aktivering av immateriella anläggningstillgångar? 

— Säkerställs att rutiner efterlevs? 
— Sker en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av att aktiverbarhet och redovisat 

värde är i överenstämmelse med redovisningsregelverken? 
— Finns ett fullgott systemstöd kopplat till aktivering och uppföljning av kostnader av 

immateriella anläggningstillgångartillgångar? 
— Finns det anledning att tro att det förekommer väsentliga felaktigheter i 

redovisningen av immateriella anläggningstillgångar?  

4 Avgränsning 
Granskningen omfattar endast den immateriella anläggningstillgången SDV under 
tidsperioden januari 2021 till och med november 2021. Granskningen är utförd i 
enlighet med god kommunal revisionssed såsom denna uttolkas av Skyrev och den är 
således inte utförd i enlighet med ISA eller ISAE. 

5 Revisionskriterier 
De revisionskriterier som ligger som grund för granskningen är följande: 

• Rådet för kommunal redovisning (RKR); R3 Immateriella anläggningstillgångar  
• Lag om kommunal bokföring och redovisning; Kap. 6 §§ 6 och 7, kap. 7 §§ 1–3 

samt kap. 9, § 10.  
• Kommunallag (2017:725) 6:6 
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• Tillämpliga interna styrdokument; främst ekonomihandboken 

6 Ansvarig styrelse 
Granskningen omfattar Regionstyrelsen. 

7 Metod 
Granskningen har baserats på genomgång av dokument inklusive rutinbeskrivningar 
samt intervjuer med ansvariga tjänstemän. Ändamålsenligheten i den kartlagda 
processen för aktivering av immateriella anläggningstillgångar har utvärderats och 
stickprov tagits på leverantörsfakturor för SDV.  
Rapporten är faktakontrollerad av de i granskningen intervjuade tjänstemännen. 

8 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Hanna af Geijersstam (Senior Associate). Johan 
Rasmusson, certifierad kommunal revisor och auktoriserad revisor, ansvarar för 
kvalitetssäkringen av rapporten. 
Projektledare för Region Skånes revisionskontor har varit Eva Tency Nilsson, 
certifierad kommunal yrkesrevisor. 
Arbetet har utförts under december 2021. 

9 Resultat av granskningen 
Skånes digitala vårdsystem, SDV, är ett uppkopplat vårdinformationssystem för bättre 
kvalitet och resultat i hälso- och sjukvården. Det består av en mängd olika tekniska 
stöd. Det finns i huvudsak tre olika huvuddelar i vårdsystemet.  

1. Nytt patientjournalsystem: Detta är grunden för SDV, och det nya 
journalsystemet ersätter de olika separata journalsystem som idag används 
inom hälso- och sjukvården. Journalsystemet innebär också att vården får en 
journal, en läkemedelslista och en inloggning. Det kommer också fungera som 
ett beslutsstöd till vårdens medarbetare. 

2. Uppkopplad utrustning och logistik: I denna del ryms uppkoppling av mobila 
enheter, medicinteknisk utrustning och bildbehandling. Det ska ge nya 
möjligheter till kvalificerad vård i hemmet för patienter med kroniska sjukdomar 

3. Hälsodata för att kunna arbeta förebyggande: Det nya systemet ger 
möjlighet att utgå från vårdens samlade data om patienten för att analysera hur 
denne kan förbättra sin hälsa och identifiera potentiella riskgrupper för olika 
sjukdomar. 

På grund av såväl pandemin som juridiska utmaningar kommer den föreslagna 
tidplanen för införandet av SDV att behöva justeras. Samtidigt går projektet framåt och 
anpassningarna av systemet till skånska förhållanden är per december 2021 nästan 
helt klara. Region Skåne har några återstående delar som är kritiska för systemets 
funktionalitet och tillsammans med leverantören fortskrider projektet. 
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Pandemin har inneburit stora utmaningar även för SDV projektet. Arbete med 
riskanalys och externa juridiska utlåtanden kring datahanteringen har varit i fokus. 
Regionen har som en del av detta haft samråd med Integritetsskyddsmyndigheten, IMY 
kring datahantering. IMY bedömer att kravet på tystnadsplikt enligt 
dataskyddsförordningen inte uppfylls. IMY anser att Region Skåne inte ska använda 
support som är placerad i USA och Indien vilket har försenat tidsplanen för projektet för 
Region Skåne.  
Under våren 2021 tog SDV:s programledning fram ett förslag på reviderad tidplan, med 
ett pilotinförande i april 2022. Data innehållande känsliga personuppgifter ska lagras 
och behandlas i Sverige enligt svensk lagstiftning. Detta regleras också i avtalen 
mellan Region Skåne och leverantören. Men sedan SDV-projektet startade och avtal 
tecknades har det tillkommit ny lagstiftning och ny rättspraxis som ska beaktas. IMY:s 
tolkning är baserat på den nytillkomna tystnadspliktslag som trädde i kraft i januari 
2021. Viktigt att beakta är att detta är enbart ett första utlåtande om tillämpning av den 
nya lagstiftningen och dataskyddsförordningen avseende support utrikes. Region 
Skåne tydliggör också att det bör göras gällande att majoriteten av support ändå sköts i 
Sverige och bara i undantagsfall skickas supportärende utrikes. I dessa ärenden är det 
dessutom enbart fråga om teknisk support avseende systemet.  
Diskussioner har även förts kring huruvida amerikansk lagstiftning som CLOUD Act 
påverkar regionen. Region Skåne har utifrån två olika externa juridiska utlåtanden, 
regionens egna jurister och riskanalys inom SDV-projektet bedömt att den risk att 
tvingas lämna ut data i enlighet med den nya lagstiftningen ansetts som låg. IMY har 
utifrån denna bedömning inte behövt göra någon granskning kopplat till CLOUD Act.  
Trots ovanstående kvarstår faktumet att Cerner Sverige AB är dotterbolag i en 
amerikansk koncern. De systemmässiga anpassningarna till särsvenska regler bedöms 
klarlagda under hösten 2021 men det finns kvarstående delar som är av avgörande 
betydelse för systemets funktionalitet. Region Skåne hoppas på besked om god-
kännande från regionstyrelsen avseende tillstånd om att använda patientdata för test. 
Detta skulle inte kräva support utrikes ifrån utan skulle kunna genomföras i en 
särsvensk miljö.  
Ekonomichef Digitalisering IT MT förtydligar att förgäveskostnader inte konstaterats i 
projektet i detta skede. Det har skett förseningar i programmet på grund av pandemin i 
samband med förra bokslutet vilket gjorde att regionen tog förseningskostnader och 
resurskostnaderna på driften föregående år. Hela kostnadsmassan för resurser 2020 
togs till driften på grund av de förseningar som skett kopplat till Covid19. De kostnader 
avseende delar eller moduler som skulle kunna komma att betraktas som förgäves-
kostnad har controller inom Koncernsstab Inköp och Ekonomistyrning (KSIEK) eller 
ekonomichef Digitalisering IT och MT inte resonerat kring utan de frågor avgörs senare 
i de juridiska frågorna som är under utredning.   
Gällande juridiska frågor hanteras det av en styrgrupp som är kopplad till SDV där 
ekonomidirektören och förvaltningschef IT/MT sitter med. Denna styrgrupp ligger på 
högsta ledningsnivå för koncernen och de har träffats en gång i månaden under det 
senaste året och där tas frågor på ett övergripande plan upp. Inom detta forum har 
styrgruppen pågående diskussioner med jurister, integrationsskyddsmyndigheten och 
leverantören till SDV.  
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För resurskontrakten är processen väl etablerad. Regionen skriver kontrakt och 
registrerar in avtalade villkor direkt i HR fönstret och sen balanseras månatliga 
lönekostnader per automatik. Controller för resurskontrakten följer upp kostnaderna 
löpande och två gånger per år skrivs nya resurskontrakt med verksamheten. 
Projektansvariga för SDV gör sedan bedömningar om hur mycket resurser som 
kommer behövas från verksamheten och avtalen tecknas sedan enligt detta.  
 
För alla konsulter kopplade till SDV-projektet sker all tidrapportering via Clarity. 
Fakturor avseende driftkostnaderna för SDV (dvs servermiljö mm) hanteras som alla 
andra leverantörsfakturor i ekonomisystemet Raindance. I detta fall sakattesteras de av 
Ekonomichef Digitalisering IT och MT och beslutsattesteras av Förvaltningschef 
Digitalisering IT och MT. Bevakning och uppföljning sker sedan av biträdande 
programchef och avtalscontroller.  
 
Per november hade investeringen belastats med 100 mkr personalkostnader av totalt 
330 mkr nedlagda kostnader. I bokslut 2021 gjordes dock samma bedömning som i 
bokslut 2020 att förseningar i projektet som delvis beror på pandemin gör att 
tillgångens värde inte bör öka med hela detta belopp. Personalkostnaderna för år 2021 
har därför resultatförts som driftkostnad på samma sätt som gjordes år 2020. 
Region Skånes ekonomihandbok innehåller en instruktion för redovisning av 
immateriella anläggningstillgångar och avviker inte från rekommendationerna från RKR 
i någon sakfråga utan innehåller förtydliganden samt prövningsrutiner som motiveras 
av rekommendationens restriktiva hållning till aktivering av immateriella 
anläggningstillgångar. 
Vid nyanskaffningar använder regionen en särskild blankett som baserar sig på 
ovanstående krav för de utgifter som ska tas upp som en immateriell tillgång. 
Blanketten upprättas av controller vid Koncernstab inköp och ekonomistyrning vid 
tertialbokslut och den godkänns sedan av förvaltningschef eller IT-direktör.  
Hos koncernstaben följer man upp mot budget och prognos fyra gånger om året. Själva 
budgeten som läggs för projektet SDV fördelas ut över flera år och följs upp mot lagd 
budget under året. Under åren har projektet vanligtvis legat i nivå med budget och kan 
ha släpat något under pandemin men aldrig haft högre utfall än enligt budget. 
Månatligen följer även controller upp utfall och avvikelser mot prognos för investeringar 
på alla fortlöpande projekt.   
Per november 2021 har Region Skåne hittills bokfört 328 mnkr avseende SDV som 
tillgång. Totalt för projektet avser det 1 700 mnkr uppdelat på fem år. Detta fördelas 
sedan ut enligt regionens projektstruktur med anlitade konsulter och andra utgifter 
kopplade till projektet. Anställdas arbete med SDV-projektet balansförs via HR-fönstret. 
I anställningsavtalen är nedlagd tid allokerad per till exempel 50% till SDV och en 
automatisk överföring via HR fönstret görs där Raindance kostnadsför 50% i enlighet 
med avtalad del av deras personalkostnader. Efter att personalkostnaderna 
kostnadsförts sker genomgång av Controller Koncernstab inköp och ekonomistyrning 
som handhar aktiveringar av projektet månadsvis. Till projektet balansförs flera olika 
typer av kostnader. Därefter är det ansvarig controller som bedömer vad som 
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balansförs utifrån om det är i linje med regionens instruktioner för immateriella 
anläggningstillgångar. 

9.1 Finns anvisningar med fastställda rutiner kring gränsdragningsfrågor 
avseende aktivering av immateriella anläggningstillgångar?  
Det finns en dokumenterad instruktion i ekonomihandboken för hanteringen av 
immateriella anläggningstillgångar. I den återfinns information om klassificering och 
tidpunkt för redovisning, hur gränsdragning mellan immateriell och materiell 
anläggningstillgång ska göras, hur prövning av nedskrivnings- eller återföringsbehov 
ska göras, hur beräkning av återvinningsvärde ska göras och hur redovisning av 
nedskrivning ska göras.   
Det finns också utförliga beskrivningar av hur gränsdragningarna görs rent praktiskt 
avseende de olika områdena i ekonomihandboken. Koncernstab inköp 
ekonomistyrning och ekonomidirektören beslutar om och utformar rutiner och de följer 
RKR:s rekommendationer RKR R3 för redovisning av immateriella tillgångar, 6 kap 6 
och 7 §§, 7 kap. 1–3 §§ samt 9 kap. 10 § LKBR. 
Rutinerna finns tillgängliga på regionens intranät. 
De avgränsningar ekonomichefen för Digitalisering IT/MT gör följer enligt den interna 
gränsdragningslistan som koncernen har upprättat med utgångspunkt i RKR:s råd och 
riktlinjer. Gränsdragningslistan tar upp olika former av kostnader och vad som läggs på 
investeringen kontra vad som resultatbokförs och då ej belastar immateriella tillgångar.  

9.2 Säkerställs att rutiner efterlevs?  

9.2.1.1 Förvaltningsnivå 

Varje månad beaktar Controller Koncernstab Inköp och Ekonomistyrning rimligheten i 
redovisningen för att kontrollera så att utgifterna inte avviker väsentligt. Historiskt har 
månadsdebiteringen sett ungefär likadan ut avseende resurskontrakt och konsulter. 
Det har förekommit vissa toppar som då varit i enlighet med förväntan och i linje med 
projektets skede. I övrigt har det förekommit enskilda fakturor som Controller 
Koncernstab Inköp och Ekonomistyrning granskat och följt upp med verksamheten. 
Varje månads resultatförda kostnader som belastar driftkostnaden bevakas även av 
ekonomichefen för Digitalisering IT/MT (IT och Medicinsk teknik).   
Varannan eller var tredje vecka sker på avstämningsmöten uppföljning avseende SDV 
av controllers som medverkar i IT-projektet tillsammans med biträdande programchef 
för SDV-projektet. Även avtalscontroller för resurskontrakten är involverad och följer 
upp projektets utveckling månatligen.   
Utgifter hänförbara till leverantören av SDV-systemet som rör årlig löpande service och 
drift kostnadsbokförs i enlighet med gränsdragningslistan. Alla utgifter som avser 
licenser och koncernens arbete bokförs på investeringen och tillgångsbokförs i enlighet 
med gränsdragningslistan. Ekonomichef för Digitalisering IT/MT och Controller 
Koncernstab Inköp och Ekonomistyrning för inköp bedömer själva att de i sina 
ställningstaganden av gränsdragningar varit försiktiga i bedömningarna. Den stora 
delen av arbetet kring gränsdragning har kopplats till hur regionen internt värderar sina 
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resurser och projekt samt hur dessa aktiveras. Avseende gränsdragningen har 
regionen dragit gränsen till att inte balansera utbildning eller träning utan istället föra 
dessa kostnader till driften.  
För externa kostnader tolkar regionen och ekonomichef för IT/MT dessa direkt mot 
skrivningarna i regelverket och gränsdragningslistan. Vid större fakturor tas stickprov 
för att skapa förståelse för vad kostnadsmassan avser. 

9.3 Sker en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av att aktiverbarhet och 
redovisat värde är i överenstämmelse med redovisningsregelverken? 
I texterna ovan beskriver vi hur uppföljning och kontroll sker. Kontroller inbyggda i 
processerna gör att det sker en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av 
redovisningen av de immateriella anläggningstillgångarna.  

9.4 Finns ett fullgott systemstöd kopplat till aktivering och uppföljning av 
kostnader för immateriella anläggningstillgångar? 
SDV-projektet är en pågående investering och är därför enligt regionens riktlinjer inte 
aktiverat i anläggningsregistret. Systemmässigt har förvaltningen projektet i Microsoft 
Excel. Denna Excelavstämning är det som sedan bifogas till årsbokslutet och ligger till 
underlag för SDV-projektets bokförda värde. När SDV-projektet sedan driftsätts är 
avsikten att ansvarig controller kommer att lägga in det i anläggningsregistret. I 
dagsläget finner koncernstaben och ansvarig controller att Excel ger ett gott stöd och 
är tillräckligt flexibelt för att göra månatliga justeringar. 
Varje månadsskifte bokas projektet om som en anläggning och läggs på pågående 
projekt på balansräkningen. Dessa utgifter redovisas som en pågående investering på 
tillämpliga balanskonton. Gällande systemstöd finns det stöd i HR-fönstret då alla 
lönekostnader går direkt via detta system. Det finns även systemstöd kopplat till de 
tidrapporter som konsulterna avlägger i Clairty för konsultkostnaderna. I systemet finns 
också en process att godkänna konsulternas tidkort. Ekonomichef och Controller 
Koncernstab Inköp och Ekonomistyrning känner att befintligt systemstöd underlättar 
arbetet och inget utökat behov har uttryckts i dagsläget. 
Användandet av kalkylprogram som Excel som sidoordnat anläggningsregister, i stället 
för att använda sig av ett anläggningsregister som är integrerat med ekonomisystemet, 
kan vara ändamålsenligt under en projektfas som denna men det förutsätter väl 
fungerande rutiner för lagring, back-up, avstämningar vilket Region Skåne har.  
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9.5 Finns det anledning att tro att det förekommer väsentliga felaktigheter i 
redovisningen av immateriella tillgångar? 
Region Skånes ekonomihandbok innehåller en instruktion för redovisning av 
immateriella anläggningstillgångar som är baserad på rekommendationerna från RKR. 
Olika uppföljnings- och kontrollrutiner säkerställer att felaktig redovisning ska kunna 
undvikas. 
Inom ramen för granskningen har stickprov tagits på attester av fakturor som aktiverats 
kopplat till SDV-projektet för att kontrollera att de blivit attesterade.  
I stickproven har vi inte identifierat någon avvikelse. 
Per den siste november 2021 har regionen hittills balanserat 328 mnkr under 2021 och 
totalt uppgår det till 1 002 mnkr i balansräkningen.  
Det finns anledning att framöver hålla ögonen på utvecklingen av de juridiska frågorna 
som eventuellt kan tänkas innebära att delar av projektet får göras om och att så 
kallade förgäveskostnader då uppstår.   

10 Bedömning 
10.1 Finns anvisningar med fastställda rutiner kring gränsdragningsfrågor 

avseende aktivering av immateriella anläggningstillgångar? 
Vår bedömning är att det finns anvisningar med fastställda rutiner kring 
gränsdragningsfrågor avseende aktivering av immateriella anläggningstillgångar. 

10.2 Säkerställs att rutiner efterlevs? 
Det finns kontroller inbyggda i processerna som övervakar att rutiner efterlevs.  

10.3 Sker en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av att aktiverbarhet och 
redovisat värde är i överenstämmelse med redovisningsregelverken? 
Det finns kontroller inbyggda i processerna som gör att det sker en ändamålsenlig 
uppföljning och kontroll.  

10.4 Finns ett fullgott systemstöd kopplat till aktivering och uppföljning av 
kostnader av immateriella anläggningstillgångartillgångar? 
Vår bedömning efter genomförd granskning är att det finns systemstöd kopplat till 
aktivering och uppföljning av kostnader av immateriella anläggningstillgångar.  

10.5 Finns det anledning att tro att det förekommer väsentliga felaktigheter i 
redovisningen av immateriella anläggningstillgångar?  
Vår bedömning efter genomförd granskning är att det per november 2021 inte finns 
anledning att tro att det förekommer väsentliga felaktigheter i redovisningen av 
immateriella anläggningstillgångar kopplade till SDV-projektet.  
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11 Slutsatser 
Vår samlade bedömning efter genomförd granskning är att rutiner för immateriella 
tillgångar i allt väsentligt är utformade på ett ändamålsenligt sätt. Vi har i granskningen 
inte funnit några indikationer på brister i den interna kontrollen inom detta område. 

KPMG AB 

Johan Rasmusson  

Auktoriserad revisor & Certifierad 
kommunal revisor  
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