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Hantering av projekt för forskning och 
utveckling - riktlinje för SLSO 
Riktlinjerna bygger på de av Landstingsstyrelsens förvaltning framtagna anvisningarna 
för projektredovisning.

1 Definition av projekt
Ett projekt är en aktivitet som har ett specifikt syfte, är avgränsat i tid och kräver 
särskild redovisning/uppföljning. Projektet genomförs av en tillfällig organisation, som 
är sammansatt utifrån de krav som projektets genomförande ställer. Inom SLL skiljer 
man mellan externt finansierade och internt finansierade projekt.

2 Externt finansierade projekt
Med externt finansierade projekt avses såväl projekt som finansieras av företag 
utanför SLL som projekt som finansieras av andra enheter inom SLL och som inte är i 
form av årsanslag. Externa projekt ska ha anknytning till SLSO:s uppdrag. Projektet 
ska helt finansieras av SLSO-externa medel.

Alla externfinansierade projekt ska bedrivas med full kostnadstäckning. För ekonomisk 
handläggning av projekt gäller samma regler/policys och lagar som för övrig 
verksamhet inom SLL, dvs redovisningen ska ge en rättvisande ekonomisk bild av 
projektet. Samtliga direkta kostnader ska belasta projektet. Med direkta kostnader 
avses bl a löner inkl PO-pålägg, medicinsk service, resor, konsulter och andra 
kostnader som kan hänföras direkt till projektet. 

För sammanställning av projektets budget kan blanketten Budgetmall_projekt 
användas.

Ekonomisk uppföljning av projektet ska ske månatligen. 

Underskott är inte tillåtet. Om ett underskott ändå skulle uppstå belastar det resultatet 
på respektive verksamhet. Detta ska undvikas, då skattemedel inte är avsedda till att 
finansiera underfinansierade projekt.
Det är absolut inte tillåtet att täcka en minuspost i ett projekt med pengar från ett annat 
projekt.

Administrationskostnad och övriga indirekta kostnader ska belasta projektet med totalt 
10 % av anslaget belopp. Av detta pålägg på 10 % avser 2 %-enheter SLSO:s centrala 
administrativa kostnader.

Exempel på externt finansierade projekt är läkemedelsprojekt, forskningsprojekt och 
EU-projekt.

Ett externt finansierat projekt definieras inom ekonomisystemet som ett kostnadsställe 
som börjar på bokstaven
• L (läkemedelsprojekt)
• X (övriga externt finansierat projekt)

http://insidan.slso.sll.se/Centralt-verksamhetsstod/Stod--service/Projekt-SLSO/
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3 Ansvar för det externa projektet
Yttersta ansvaret åligger sjukvårdsdirektören genom delegation från SLSO:s styrelse. 
Avtalstecknande sker enligt delegationsordningen. Det externa projektet ska tecknas 
med SLSO som huvudman, både ur verksamhetssynpunkt och ur ekonomisk synpunkt. 
Samtliga tillgångar som inventarier (t ex datorer) och likvida medel tillfaller 
SLSO/resultatenheten, efter att projektet avslutats, om inte uppdragsgivaren gör 
anspråk på dem. Anslag från extern finansiär, ska adresseras till den enhet inom SLSO 
som ska ta emot anslaget.

3.1 Projektorganisation
Varje projekt ska ha en av resultatenhetschefen utsedd projektledare, som tillsammans 
med verksamhetschefen utser projektorganisationen. Projektorganisationen är en 
tillfällig organisation som ska vara sammansatt utifrån de krav som projektets 
genomförande kräver. Projektorganisationen leds av projektledaren.

3.2 Ansvar och roller
Resultatenhetschef ansvarar för:

 att det finns utrymme inom verksamhetens ram för att driva projektet
 att projektet har anknytning till SLSO:s verksamhet
 att samma regler/policys och lagar som för övrig verksamhet inom SLL 

efterlevs
 att rätta intäkter och kostnader belastar projektet

Projektledare ansvarar för:
 att tillsammans med verksamhetens ekonom skapa budget för projektet
 att planera, leda och styra projektet och därmed säkra att uppsatta mål 

uppnås
 att alla intäkter och kostnader som härrör sig till projektet belastar detta
 att samma regler/policys och lagar som för övrig verksamhet inom SLL 

efterlevs
 att månatligen följa upp projektet mot budgeten och att rätt kostnader 

belastar detta
 att det på fakturan alternativt i ekonomisystemet Raindance framgår 

vad tjänsten/varan har för samband med projektet. Notering görs under 
pennan i Raindance 

 att rekvirera projektmedel
 projektavslut och slutredovisning

Projektdeltagare ansvarar för:
 att rapportera sin nedlagda tid i projektet, så att tidrapportering kan ske 

i lönesystemet Heroma
 att skyndsamt rapportera poster som ska rapporteras i Raindance

Verksamhetsekonomens roll
Verksamhetens ekonom utgör första kontakt gentemot verksamheten och 
projektledaren och ska kontaktas vid upplägg av nya projekt, förlängning av 
projekttider etc. Verksamhetens ekonom ska aktivt delta vid budgetering och 
uppföljning, stödja resultatenhetschef och projektledare i analyser samt göra en 
rimlighetsbedömning av poster påförda projektet. 
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Verksamhetens ekonom informerar resultatenhetschefen och Redovisningsservice om 
händelser av vikt, t ex underskott. 

Redovisningsservice
Redovisningsservice är behjälplig i frågor rörande projekt och svarar för 
administrationen kring upplägg, förlängning och stängning av projekt i Raindance.
Redovisningsservice genomför stickprovsgranskning av fakturor som belastar projekt 
och ser till att aktuell projektstatus finns på Insidan. 

4 Att tänka på inför projektstarten
4.1 Avtal/Beslut
För externa projekt ska det finnas ett skriftligt avtal som beskriver projektets 
omfattning och syfte. OBS! Kliniska läkemedelsprövningar ska alltid först godkännas av 
SLSO:s chefläkare.
Avtalet ska innehålla följande punkter:

• vilka som är parter; dvs uppdragsgivare och uppdragstagare med 
organisationsnummer och kontaktpersoner (uppdragstagare är alltid 
SLSO, inte verksamhet eller anställd)

• projektbeskrivning med syfte och mål för projektet
• tilldelat belopp
• kostnadsberäkning (budget) per år, uppdelat på personalkostnader, 

hyror, köpta tjänster, resor, förbrukningsmaterial, administrativa 
kostnader och andra för projektet relevanta kostnadsposter

• hur fakturering och inbetalningar ska ske
• tidsplan (projektets start- och slutdatum)
• tidpunkt för när och hur återredovisning ska ske
• grund för omförhandling och/eller uppsägning av avtalet
• hantering av eventuella överskott/underskott vid projektavslut

För SLSO:s räkning undertecknas avtalet av behörig person enligt delegations- 
ordningen.

4.2 Budget
Fr o m 2012 ska samtliga vid budgeteringstillfället kända externa projekt budgeteras i 
resultatenhetens årsbudget. Verksamhetens ekonom budgeterar projektet i SLSO:s 
budgetprogram med avtalet som underlag.

4.3 Riktvärden för beräkning av personalkostnader
För att beräkna kostnader inom projektet anges faktisk lönekostnad, inkl PO-pålägg, 
för de personer som direkt kan knytas till projektet.
För personer som ännu inte är utsedda för projektet beräknas 1 000:- /tim för läkare, 
500:-/tim för sjuksköterska/biomedicinsk analytiker.
Personalkostnader ska alltid bokföras via lönesystemet Heroma.

4.4 Projektkostnadsställe i ekonomisystemet
Upprättande av ett projektkostnadsställe för externt finansierade projekt sker i samråd 
med verksamhetens ekonom och blanketten Ansökan om projektkostnadsställe ska 
användas. Varje projekt ska ha ett unikt projektkostnadsställe.

http://insidan.slso.sll.se/Global/Centralt%20verksamhetsst%C3%B6d/St%C3%B6d%20och%20service/Ekonomi/Blanketter/Projektans%C3%B6kan.pdf
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Blanketten Ansökan om projektkostnadsställe, projektavtal och budget för projektet 
ska sändas till Redovisningsservice.

4.5 Rekvirering av projektmedel
Grundprincipen är att SLSO alltid fakturerar finansiären.
I undantagsfall kräver finansiären att pengarna rekvireras utan fakturering, kontakta 
redovisningsservice för information vid ett sådant tillfälle.

5 Projektavslut
Tidsramen anger inom vilken tid projektet ska drivas och när man räknar med att ha 
återredovisat projektet till uppdragsgivaren.
Samtliga tillgångar (inkl datorer, likvida medel) tillfaller SLSO efter att projektet 
avslutats. 

När projektet är avslutat ska projektkostnadsstället stängas i Raindance och Heroma. 
Redovisningsservice meddelas via e-post till redov.slso@sll.se. Redovisningsservice 
meddelar systemförvaltaren för Heroma, så att projektet avslutas även där. Eventuellt 
eftersläpande kostnader bokförs på det kostnadsställe som angivits som alternativt 
kostnadsställe på ansökningsblanketten.

5.1 Kvarstående resultat
Vid ett eventuellt överskott ska hänsyn tas till eventuell återbetalningsskyldighet enligt 
projektavtalet. Om återbetalningsskyldighet inte föreligger förs överskottet till 
verksamhetens resultat. Eventuell fördelning och användning av pengarna på detta 
kostnadsställe beslutas av verksamhetschefen.

Underskott är inte tillåtet. Om ett underskott ändå skulle uppstå belastar det resultatet 
på respektive verksamhet. Detta ska undvikas, då skattemedel inte är avsedda till att 
finansiera underfinansierade projekt.
Det är absolut inte tillåtet att täcka en minuspost i ett projekt med pengar från ett annat 
projekt.

6 Beslut om förlängning av projekt
Om projektet ska fortgå efter uppgiven tidsplan ska ett skriftligt meddelande från 
finansiären i form av förlängningsavtal/motsvarande inkomma till 
Redovisningsservice.
Huvudregel är att om ett projekt inte har visat aktivitet, dvs att det inte föreligger några 
transaktioner, under två räkenskapsår i följd avslutas projektet mot verksamhetens 
resultat.

7 Internt finansierade projekt
Med internt finansierade projekt menas projekt som finansieras av SLL-interna 
medel i form av årsanslag. Interna projekt kan också användas för kostnadsuppföljning 
av verksamhet som finansiera inom ramen för den ordinarie budgeten. Vid årsbokslut 
kan inte överskott respektive underskott överföras till nästföljande år, även om 
verksamheten är långsiktig och sträcker sig över flera år.

Exempel på internt finansierade projekt är ALF-projekt och PickUp/PPK.

mailto:redov.slso@sll.se
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Ett internt finansierat projekt definieras inom ekonomisystemet som ett kostnadsställe 
som börjar på bokstaven
• Y (övriga projekt)
eller
• Ordinarie kostnadsställe med en aktivitetskod som tillägg (länkar till 
definition av aktivitet, löpande redovisning övriga koddelar) Länk till Definition av 
aktivitet på Insidan

7.1 Projektkostnadsställe i ekonomisystemet
För att upprätta ett projektkostnadsställe för internt finansierade projekt 
kontakta verksamhetens ekonom.

8 Projektuppföljning
För ekonomisk uppföljning av projekt återfinns pivottabeller och rapporter under
Projektuppföljning.

9 Aktuella dokument
Budgetmall projekt
Ansökan om projektkostnadsställe
Ansökan om förlängning av projekt
Anvisning för representation och resor i tjänsten samt kurser och konferenser 

Frågor angående projekt
Verksamhetens ekonom

Ann-Sofie Eklöf, Redovisningsservice tfn 123 401 26  ann-sofie.eklof@sll.se
Birgitta Edström, Redovisningsservice tfn 123 401 01  birgitta.edstrom@sll.se
Marianne Falk, Controllerenheten tfn 123 400 83  marianne.falk@sll.se

http://ekonomiwebb.slso.sll.se/rdhemsida/projupp/ProjektPivoter/ProjPiv.htm
http://insidan.slso.sll.se/Centralt-verksamhetsstod/Stod--service/Projekt-SLSO/
http://insidan.slso.sll.se/Global/Centralt%20verksamhetsst%C3%B6d/St%C3%B6d%20och%20service/Ekonomi/Blanketter/Projektans%C3%B6kan.pdf
http://insidan.slso.sll.se/Global/Centralt%20verksamhetsst%C3%B6d/St%C3%B6d%20och%20service/Ekonomi/Blanketter/F%C3%B6rl%C3%A4ngning%20av%20projekt.pdf
http://insidan.slso.sll.se/Global/Centralt%20verksamhetsst%C3%B6d/St%C3%B6d%20och%20service/Ekonomi/Redovisning/Representation%20inom%20SLSO%202014.pdf
mailto:ann-sofie.eklof@sll.se
mailto:birgitta.edstrom@sll.se
mailto:marianne.falk@sll.se

