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Revisionskontoret  

Sammanfattning av granskningsrapport 
Granskning av immateriella tillgångar 
 

              Rapporten finns tillgänglig på www.skane.se/revisionen 

Uppdrag och syfte 
KPMG har på revisorernas uppdrag och som 
ett led i redovisningsrevisionen genomfört en 
fördjupad granskning som omfattar redo-
visningen av immateriella anläggnings-
tillgångar med fokus på redovisningen och 
värderingen av SDV (Skånes Digitala Vård-
system). 

Bakgrund 
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. I SDV-
projektet 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. 

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. 

Granskningen omfattar endast den im-
materiella anläggningstillgången SDV under 
tidsperioden januari 2021 till och med 
november 2021. 

Granskningen omfattar regionstyrelsen. 

Resultat av granskningen 
Den sammanfattande bedömningen är att 
rutiner för immateriella tillgångar i allt 
väsentligt är utformade på ett ändamålsenligt 
sätt. Granskningen har inte funnit några 
indikationer på brister i den interna kontrollen 
inom detta område. 

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 

2. Uppkopplad utrustning och logistik 

3. Hälsodata för att kunna arbeta 
förebyggande 

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. 

SDV-projektet är en pågående investering 
och är därför enligt regionens riktlinjer inte 
aktiverat i anläggningsregistret. System-
mässigt 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 lägga in det i anläggningsregistret.  

Inom ramen för granskningen har stickprov 
tagits på attester av fakturor som aktiverats 
kopplat till SDV-projektet för att kontrollera att 
de blivit attesterade. Granskade stickprov har 
inte påvisat någon avvikelse. 

Bedömning efter genomförd granskning är att 
det finns systemstöd kopplat till aktivering och 
uppföljning av kostnader av immateriella 
anläggningstillgångar. Bedömningen är 
vidare att det hittills inte finns anledning att tro 
att det förekommer väsentliga felaktigheter i 
redovisningen av immateriella anläggnings-
tillgångar kopplade till SDV-projektet. 


