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Till deltagare i
SFTI Beredningsgrupp

Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp
Vi bjuder in till möte med SFTI Beredningsgrupp:
Tid:

Tisdagen den 5 februari 2019 kl. 09:30 - 14:30 ca.
Beredningsgruppsmötet följs av en workshop till cirka kl. 16.

Plats:

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm, lokalen
Kandell, plan 12

Beredningsgruppsmötet startar 09:30 och pågår fram till kl. ca 14:30, med
efterföljande kaffe. Därefter ordnas en workshop om krav på applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för komplettering av katalogdata i inköpssystemen, och där
särskilt lagersaldo anses önskvärt att kunna se, från 14:50-16:00.
På morgonen serveras kaffe från klockan 9:00, varefter mötet följer enligt agendan
nedan.
Efter sedvanlig inledning återkopplar vi om Styrgruppens beslut baserade på förra
beredningsgruppsmötet. Bland annat aktualiseras denna gång SFTI:s införande av
specifikationerna i BIS 3-paketet men anledning av att OpenPEPPOL beslutat göra
dem obligatoriska i PEPPOL-nätverket från och med 15 maj. BIS 3-paketet omfattar









PEPPOL BIS Order only 3.0
PEPPOL BIS Ordering 3.0
PEPPOL BIS Catalogue only 3.0
PEPPOL BIS Despatch Advice 3.0
PEPPOL BIS Punch Out 3.0
PEPPOL BIS Order Agreement 3.0
PEPPOL BIS Message Level Response 3.0
PEPPOL BIS Invoice Response 3.0

(Föregående version är SFTI-rekommendation)
(Föregående version är grund för Svekatalog 2.0)
(Föregående version är SFTI-rekommendation)
(Föregående version är SFTI-rekommendation)
(Föregående version är SFTI-rekommendation)

Beredningsgruppen behöver nu ta ställning till vilka av dessa som ska rekommenderas
(kommentar – PEPPOL BIS Billing 3 är SFTI-rekommendation sedan maj 2018).
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Vi behöver vidare ta ställning till två nationella specifikationer efter att de nu testats.
Det gäller



dels Transportavisering, inom flödet vid samordnad varuinformation, och
dels Slutenvårdsdos, dvs. beställning av patientunika läkemedelsförpackningar.

Bland informationspunkterna behandlas nya stödverktyg för e-faktura enligt PEPPOL
BIS Billing 3: dels SFTI:s stilmall för fakturapresentation och dels planering för en vit
lista över lösningar som verifierats med godkänt resultat. Med anledning av att den
nya lagen snart träder ikraft (redan 1 april 2019!) behöver vi även diskutera hur vi kan
hjälpas åt med att nå ut med information till alla leverantörer, men också vilka
åtgärder som kan behövas för att styra upp övergången på ett bra sätt.
Workshop om API för kataloginformation
SFTI har idag två sätt att hantera kataloginformation för beställning: antingen
katalogdata överflyttad till inköpssystemet (med PRICAT eller Svekatalog) eller
inhämtning av uppgifter eller beställning från leverantörens webbshop (Punch Out,
Orderöverenskommelse). Till stöd för köpare som vill ha kvar katalogkontrollen i
inköpssystemet, men samtidigt få tillgång till aktuella data, vill vi undersöka nya
former för kompletterande inhämtning av artikeldata från leverantörens system. Det
kan exempelvis gälla uppgifter som artikels lagersaldo, bild eller leveranstid.
En lösning skulle kunna innefatta definitioner av dels applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) och dels sökväg till leverantörssystemet, t.ex. via uppgifter
administrerade i PEPPOL:s SMP-tjänst.
Workshopen inriktas på en förutsättningslös diskussion om behov, nyttor och krav.
Praktiska arrangemang
Beträffande de praktiska arrangemangen för dagen:


Vi bjuder gärna på lunch men måste förbeställa alla måltider. Ni som önskar
lunch i samband med Beredningsgruppens möte måste därför anmäla det
senast den 29 januari till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se



I annat fall går det att anmäla deltagande vid Beredningsgruppens möte senare.
Sänd då anmälan till lena.jerreman@skl.se

Välkomna till beredningsgruppsmötet och efterföljande workshop!
Med vänlig hälsning,
Eva Wärnå och Kerstin Wiss Holmdahl
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SFTI Beredningsgrupp 5 februari 2019 – Förslag dagordning
Tid

1 Inledning

Ordföranden

5

Ordföranden

5

– Mötet öppnas; praktiska arrangemang för dagen
– Val av ordförande för dagens möte
– Val av 2 justerare
– Fastställande av dagordning
2 Mötesanteckningar
Godkännande av protokoll från 24 oktober 2018
3 Styrgruppens åtgärder med anledning av
besluten vid föregående möte

Kerstin Wiss Holmdahl

15

Sören Pedersen
Thomas Pettersson
Kerstin Wiss Holmdahl

55

Thomas Pettersson

15

Återkoppling:

a)
b)
c)
d)

E-fakturering från leverantörer utom EU
Hantering av påminnelser o. räntefakturor
Införandeplanen för PEPPOL:s BIS 3-paket
Verktyg för Excelkatalog (se punkt 8).

4 PEPPOL BIS 3-paketet (exkl. BIS Billing 3)
Sammanfattning av berörda meddelanden;
förändringarna i version 3 har presenterats vid
förra mötet.
Beträffande införandekrav har OpenPEPPOL
beslutat att göra version 3 obligatorisk i PEPPOLnätverket fr.o.m. 15 maj 2019.
Hantering av Katalog med katalogsvar återstår att
värdera.
Beslut om att specifikationer som rekommenderas
PEPPOL BIS 3 som SFTI, respektive vilka äldre
versioner som ska avföras.
Paus 10:50-11:00
5 Samordnad varuinformation
Leveransavisering (tänkt mellan leverantör och
köpare) passar inte mellan leverantör och distributionscentral varför Transportavisering tagits
fram och testats. Beslut om att rekommendera
meddelandet Transportavisering som nationell
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SFTI Beredningsgrupp 5 februari 2019 – Förslag dagordning
Tid

SFTI-specifikation samt att registrera det i
PEPPOL.
6 Läkemedelsbeställningar

Thomas Pettersson

15

Thomas Pettersson

30

Beslut om att rekommendera meddelande
Slutenvårdsdos som SFTI.
Handledning kring meddelandeflödet vid
dosbeställningar ska tas fram senare.
7 Verktyg för katalog i cellstrukturerat format
Efter tester publiceras verktyg med mall för
inhämtning av Svekatalog 2.0 på SFTIS webb. Till
stöd för överföringen kompletteras katalogen med
tekniskt kuvert.
Informationspunkt.
Lunch 12:00-13:00
45

8 PEPPOL BIS Billing 3
Information om stödfunktioner:
– SFTI:s stilmall för visualisering av e-fakturor
– Vit lista för lösningar med stöd för BIS Billing 3

Oscar Glanzmann
Martin Forsberg

Fortsatta initiativ för marknadsföring/spridning:
– Information och diskussion.

Sören Pedersen
Kerstin Wiss Holmdahl

9 Upphandling – katalog för pre-award m.m.

Kerstin Wiss Holmdahl

15

Kataloghantering via plattform eller meddelanden i
4-hörns-modell. Norskt förslag till pre awardkatalog.
Lägesrapport.
20

10 Övriga informationspunkter

a)
b)
c)
d)
e)

Styrgruppen
DIGG
SKL
Upphandlingsmyndigheten
NEA

Kerstin Wiss Holmdahl
Magnus Johansson
Kerstin Wiss Holmdahl
Sören Pedersen
Kerstin Wiss Holmdahl
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SFTI Beredningsgrupp 5 februari 2019 – Förslag dagordning
Tid

Ordföranden

5

12 Övriga frågor

Ordföranden

5

13 Mötet avslutas

Ordföranden

11 Beredningsgruppens kommande möten
2019
Enligt tidigare beslut:
– 7 maj
– 22 oktober

Kaffe 14:30-14:50

Efter beredningsgruppens möte serveras kaffe och därefter äger workshopen rum från
kl. 14:50 med syftet att samla in användarönskemål och -krav på hur ett
kompletterande API-gränssnitt bör utformas så att kataloger i inköpssystemet ska
kunna aktualiseras med snabbföränderliga uppgifter ur leverantörens system.
Workshopen hålls i samma lokal som Beredningsgruppens möte.

