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Arbetsgruppen för utomregionala ersättningar:
Beslut att publicera specifikationen över
informationsinnehållet vid rapportering av utomregional
vård, som arbetsgruppens resultat, på www.sfti.se.
Godkännande av inriktning för översyn av de standarder
som SFTI rekommenderar; detaljerat beslutsunderlag
baserat på inriktningen ska tas fram.
Mötesdatum 2016: 8 februari, 17 maj och 19 oktober

SFTI Styrgrupp initierar det
fortsatta arbetet
Alla

Intressanta länkar/mer information
SFTI – http://www.sfti.se/
SFTI:s huvudmän
 ESV: http://www.esv.se/e-handel
 SKL: http://www.skl.se/
 Upphandlingsmyndigheten: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
GS1/ESAP – http://www.gs1.se
 Se under ”GS1 i praktiken” för information om Affärsprocesser, ESAP
 Se under ”Standarder” för information om system för identifiering
och klassificeringar (UNSPSC och GPC)
NEA – http://www.nea.nu/
CEN workshop BII3 – http://www.cenbii.eu/
OpenPEPPOL – http://www.peppol.eu/
e-SENS – http://www.esens.eu/

www.SFTI.se
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PROTOKOLL
Minnesanteckningar SFTI Beredningsgrupp
Tid: Den 24 november 2015, kl. 09.30-15.00
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm; lokal Runda Rummet
Deltagare: Se bilaga 1
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Inledning

Ordförande Per Carlsson hälsade deltagarna välkomna till dagens möte,
varefter kort presentationsrunda följde.
Axel Ericsson och Erik Ryrlind utsågs att justera protokollet.
Förslag till dagordning godkändes.

2

Föregående möte

Protokollet från föregående möte, den 14 april 2015, godkändes.
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Beställning av slutenvårdsdos

Kerstin Wiss Holmdahl och Thomas Pettersson sammanfattade arbetet i
arbetsgruppen för slutenvårdsdos. Arbetsguppen beskriver information som
styr patientunik förpackning av läkemedel för patienter i slutenvård.
Information utväxlas mellan ett journalsystem och ett system hos tillverkaren
och den omfattar
 dels ett beställningsunderlag, representerat av en ”dummy”-artikel som
avspeglar den aktuella förskrivningen
 dels av ett leveransmeddelande som redovisar de artiklar som ingår i
den resulterande dosförpackningen.
Beställningsunderlaget kopplas som bilaga (slutenvårdsdosbilaga) till ett
ordermeddelande i eh-systemet och leveransmeddelandet bildar underlag för
leverans och faktura.
En central fråga vid slutenvårdsdos är artikelidentiteterna. Vid beställning
används i slutenvårdsdosbilagan NPLid för att beskriva önskad substans/
styrka/ form. I leveransmeddelandet och i faktura används NPLpackID för att
identifiera de artiklar som tillverkaren satt samman. Identiteterna används
bl.a. för kontroll av leverans mot beställning. En komplicerande faktor är
hantering av identiteterna vid parallellimporterade läkemedel.
Ett förslag till datamodell för slutenvårdsdosbilaga har tagits fram och den har
under hösten testats praktiskt inom SLL. Det har då visat sig att modellen
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behöver modifieras på några punkter, och som konsekvens av detta bör
planerad fastställelse av slutenvårdsdosbilaga vänta tills den reviderade
beskrivningen finns framme i början av 2016.
b) Läkemedelsbeställning
Varunummer (dvs. ”Leverantörens artikelnummer”) är för närvarande den
primära identiteten vid beställning, och den framgår även på förpackningarna.
En fråga som uppkommit är om varunumret vid läkemedelsbeställning
generellt bör ersättas av NPLpackid (dvs. ”Tillverkarens artikelnummer”). På
längre sikt, till årsskiftet 2018/2019, planeras för införande av GTIN och 2Dmärkning för läkemedel och frågan blir om det är meningsfullt att under
mellantiden introducera NPLpackID – en enkätundersökning pågår för att
samla in underlag för bedömning av bästa vägval.
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Utomregionala ersättningar

Kerstin Wiss Holmdahl introducerade de tre områden som behandlas av
arbetsgruppen för utomlänsfakturering
 Ett informationsinnehåll för rapporteringen av utomregional vård.
Den information som behöver överföras finns definierad och har
godkänts av ekonomidirektörerna i landstingen och regionerna vid
deras möte i slutet av september. Initialt börjar man att skicka den
information som behövs för fakturering medan information för
förbättrad verksamhetsuppföljning ej kan sändas förrän nödvändig
lagstiftningsändring finns på plats.
 Lagstiftning: Information om utomregional vård behövs för två syften,
dels som underlag för fakturering och dels för hemlandstingets
planering och uppföljning. Speciellt det senare användningsområdet
förutsätter att detaljerade uppgifter om patient och vård (av känslig
natur) lämnas ut till hemlandsting/-region – detta kräver lagändring,
ett arbete som har initierats.
 Kommunikation: Information om utomregional vård överförs mellan
verksamhetssystem/journalsystem/databaser. De är olämpligt att ta in
den känsliga informationen via e-handelssystemen, i stället ska
fakturor referera till rapporterna över utomregional vård. En studie
över lämpliga överföringssätt görs av Inera, en analys väntas bli klar till
årsskiftet.
Thomas Pettersson meddelade att en datamodell för informationsinnehållet
finns framtagen och att arbetsgruppen fastställt dess termer och förklaringar.
Bland deltagarna finns olika synsätt på hur knytningen av faktura till
fakturaunderlag bör ske, via fakturanummer eller vårdunderlagets id, liksom
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om fakturering ska ske per vårdtillfälle eller samlat över period. Det återstår
också att göra en handledning.
Beslut. Specifikationen över informationsinnehållet vid rapporering av
utomregional vård publiceras som arbetsgruppens resultat på www.sfti.se.
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Ordersvar

Thomas Pettersson beskrev användarbehov av att i SFTI:s processer kunna
skicka flera ordersvar när förhållandena enligt leverantörens orderbekräftelse
ändras, t.ex. kan det röra sig om nytt/ändrat leveransdatum eller byte till
ersättningsartikel. Jämfört med det första ordersvaret blir förnyade ordersvar
komplexa i kombination med delleverans, i synnerhet om en ursprunglig
orderrad splittrats upp på två eller flera leveranser. Vid GS1s och tekniska
kansliets beredning av frågan har inriktningen varit att ett ordersvar alltid ska
lämnas i förhållande till den ursprungliga ordern och att svaret då även ska
innefatta de eventuella artiklar som redan levererats. Förhoppningsvis går det
att hantera flera ordersvar inom ramen för existerande version av SFTI/ESAP
6, men hanteringen behöver beskrivas i en handledning. Frågan väntas bli
behandlad i GS1 användargrupp 6 efter nyår.
Beträffande Sveordersvar: delleveranser har inte funnits med i tidigare profiler
från BII, men finns med i den BII-version som kommer till slutet av året. Det
återstår sedan att i PEPPOL:s implementationsanvisning för BII-profilen
beskriva hur ändringar genom flera ordersvar rent tekniskt ska hanteras.
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Nya profiler baserade på BII3/PEPPOL

CEN BII3 har tagit fram profiler som motsvarar SFTI:s Orderöverenskommelse 6.5.2 respektive Varukorg (Punch-out) 6.5.3 i SFTI/ESAP, dessa
väntas bli publicerade i slutet av året.
Martin Forsberg meddelade att nästa steg blir att göra implementationsguider
för profilerna inom ramen för OpenPEPPOL. Projektförslag har redan
förberetts så att arbetet kan komma igång direkt efter nyår; både svenska och
norska intressenter är beredda att delta. När det gäller Varukorg behöver
OpenPEPPOL också utveckla anvisningar för dels hur inloggningen i
leverantörens webbshop ska gå till och dels hur överföringen av Varukorg från
webbshop till inköpssystem ska utformas.
När beställare arbetar mot prislista som ligger i köparens system är en av
nackdelarna att systemet saknar aktuell lagerstatus. Många väljer därför
alternativa processer som bygger på Ordersvar eller Varukorg. Det föreslogs
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att SFTI definierar en tjänst för att hämta hem lagersaldon från leverantör för
de artiklar som finns i inköpssystemet; men den kompletteringen kan
lösningarna utformas så att beställarna har aktuell information i att utgå ifrån
vid beställningstillfället.

6b

Ny SFTI verifieringstjänst

ESV har upphandlat en ny verifieringstjänst för SFTI. Den motsvarar dagens
verifieringstjänst för Svefaktura 1.0, men utökad till att omfatta alla XMLbaserade meddelanden som fastställts av SFTI, inkl. PEPPOL BIS. Den nya
tjänsten genomgår avslutande tester och den väntas bli klar för publicering till
slutet av året.
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Rekommenderade versioner av SFTI-standarder ses över

Kerstin Wiss Holmdahl presenterade ett underlag för översyn/städning av de
versioner som rekommenderas som SFTI. Förslaget innebär att SFTI:s
utvecklingsinsatser prioriterar Svehandel. Ändringar i SFTI/ESAP 6 ska
undvikas, medan SFTI/ESAP 9 hålls vilande genom att eventuella behov av
insatser i stället styrs mot SFTI Fulltextfaktura. Avropskopia 6.5.1 föreslås
utgå.
Svekatalog 1 föreslås utgå, och detta övervägs också för Sveorder 2.0 (”utan
ordersvar”) som kan ersättas av en motsvarande BIS-profil om användarna
önskar behålla motsvarande funktionalitet. Generellt syftar förslagen till bättre
överensstämmelse med OpenPeppol, undantaget är Svefaktura 1.0 som behålls
utan ändring mot bakgrund av dess spridning.
När det gäller SFTI transportprofil Bas, SFTI tekniskt kuvert, SFTI object
envelope för bilaga, lösning för single signon samt äldre EDIFACT-kvittenser
föreslås att utvecklingen hålls vilande även för dessa, och att alla nya
utvecklingsinitiativ kanaliseras till att utveckla och sprida motsvarande
lösningar framtagna inom OpenPEPPOL.
Beslut. Beredningsgruppen stödjer den föreslagna inriktningen för översynen,
detaljerat beslutsunderlag baserat på inriktningen ska tas fram.
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E-faktura som obligatorium?

ESV fick i början av året ett regeringsuppdrag att analysera konsekvenser av
krav på e-fakturering till offentlig sektor. Detta har avrapporterades genom
ESV:s rapport 2015:44 vid utgången av maj månad. Anderz Petersson
presenterade slutsatserna i rapporten.
Bakgrunden till uppdraget är Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/55/EU som gör det obligatoriskt för upphandlande myndigheter och
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enheter att ta emot elektroniska fakturor som överensstämmer med europeisk
standard. Införandetidpunkten är satt till 1 november 2018, med möjlighet att
senarelägga införandet ett år för kommuner och landsting. Enskilda
medlemsstater kan dock gå längre i sina krav.
ESV har samlat in synpunkter på utredningens frågeställningar från olika
intressenter genom dialogmöten, intervjuer, remiss via SKL samt genom
synpunkter lämnade via webb och e-post. ESV:s slutsats är att ett svenskt
lagkrav innebärande att leverantörer ska skicka e-fakturor till hela offentliga
sektorn bör införas från och med november 2018. Även om det initialt kan bli
kostnader för både leverantörer och offentlig sektor överväger nyttorna som
motiverar detta.
Ett lagkrav på e-fakturering behöver åtföljas av en rad olika informationsaktiviteter samt ett systematiskt arbete med att realisera nyttor. Som exempel
på konkreta insatser nämns t.ex. att kostnadsfritt tillhandahålla fakturaportal
för mindre leverantörer. En annan stödinsats är att ESV påbörjat en
samordnad upphandling av IT-stöd för hela den offentliga sektorn inom
området e-inköp, dvs. från e-upphandling och e-handel till e-faktura.
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E-upphandling

a) Status CEN BII3
Genomgång av svaren på höstens remisser på förslagen från CEN BII3 (både
pre och post award) håller nu på att slutföras. Planen är att de slutliga
dokumenten ska bli klara för publicering till årets slut.
b) Implementering av CEN BII3-resultaten i SFTI?
SFTI deltar, genom ESV, i OpenPEPPOL som utvecklar implementeringsanvisningar för de profiler (BIS; Business Interoperability Specification) som
medlemmarna har behov av. SFTI kommer därefter att besluta om fastställelse av de delar som berör svenska förhållanden. Det finns ett intresse för
pre-award, och då speciellt e-katalog.
c) Nationell e-upphandlingsplan
Lana Engberg informerade status på arbetet med nationell handlingsplan för
en helt igenom elektronisk upphandlingsprocess. Regeringsuppdraget, som
ursprungligen tilldelats KKV hade flyttats över till Upphandlingsmyndigheten
den 1 september. Uppdraget innefattar bland annat förslag på åtgärder som
kan öka användningen av elektroniska lösningar för hela inköpsprocessen,
analysera leverantörernas beredskap för övergång till elektroniska inköpsprocesser, uppföljning av hur elektroniska medel används i offentliga
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upphandlingar samt redovisning ekonomiska konsekvenser. Uppdraget ska
redovisas till regeringen senast utgången av 2015.
d) Forum för e-upphandling
Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att ett nationellt flerpartsforum för eupphandling är under bildande, till stöd för införande och tillämpning av de
nya direktiven. Ett första möte är planerat till 9 december då bl.a. information
kommer att ges om utformningen av regeringens kommande upphandlingsstrategi och handlingsplan för e-upphandling, samt om arbetet i den
Europeiska expertgruppen om e-upphandling, EXEP. Bland ämnen som
behöver belysas finns hantering av e-katalog, leverantörs-kvalificering och
ingivande av anbud i elektroniska system samt hur detta kopplar till aktuellt
standardiseringsarbete inom, framföra allt, CEN BII.
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Informationspunkter

a) Styrgruppen
Kerstin Wiss Holmdahl meddelade att SFTI Styrgrupp har nästa möte på
måndag den 30 november, ämnena att behandla är dels uppföljning av
frågorna från dagens möte med Beredningsgruppen och dels planering av
SFTI-arbetet 2016.
b) Konkurrensverket
Lana Engberg informerade om att den nya Upphandlingsmyndighet börjar ta
form och en kick-off-aktivitet är inbokad i slutet av veckan. En struktur för
verksamhetsstyrning är under uppbyggnad. I plan finns också besök av norska
Difi.
c) Ekonomistyrningsverket
ESV har beslutat om nya förskrifter för de statliga myndigheternas e-handel,
bland annat innebärande att myndigheter ska kunna använda PEPPOL:s
infrastruktur från och med 1 november 2018; samtidigt har anpassning gjorts
till aktuella versioner av SFTI.
ESV förbereder upphandling av stöd för e-upphandling, e-handel och efakturering; krav har börjat samlas in. Denna gång kan även kommuner och
landsting välja att delta.
ESV är även fortsatt aktiva i OpenPEPPOL.
d) Sveriges Kommuner och Landsting
SKL fortsätter att arbeta med information och erfarenhetsutbyte inom bland
annat samordnad varuinformation, e-fakturering och e-upphandling.
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SKL avser att informera om projekt inom e-fakturering och e-upphandling,
där medfinansiering kan sökas från EU:s fond Connecting Europe Facility
(CEF).
e) GS1
Tomas Wennebo rapporterade att GS1 har fått många kommuner som nya
medlemmar till följd av att arbetet med e-handel blir mer spritt.
I Europa börjar nu införandet av GTIN för identifiering och märkning inom
det medicintekniska området.
GS1 Sweden planerar för tre kurser inom läkemedelsområdet som förberedelse
för nya processer kring användande av streckkod i produktion.
f) NEA, Nätverket för elektroniska affärer
NEA organiserar forum för e-faktura som en aktivitet öppen för alla (där nästa
möte den 27 november), verksamheten är i övrigt medlemsbaserad.
Arbetsgrupper finns för inköpsprocesser respektive juridiska frågor samt
Operatörssamverkan som är en sluten aktivitet.
Den 3 december organiserar NEA aktiviteten Julkarameller där representanter
för olika branscher informerar om sitt arbete med e-affärer, se www.nea.nu.
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Beredningsgruppens kommande möten

Datum för Beredningsgruppens möten 2016 bestämdes till:
 8 februari
 17 maj
 19 oktober.
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Övriga frågor

Axel Ericsson rapporterade om två upplevda problem hos Martin & Servera.
 Beträffande samordnad varudistribution: I processen för samordnad
varudistribution saknas ett svars-meddelande till leveransaviseringen
med återrapportering från distributionscentral till leverantör av brister
eller defekter.
Det finns också behov av en annan form av leveransavisering mellan
leverantör och distributionscentral, innefattande enbart
logistikinformation (dvs. ett kolli-orienterat meddelande).


Beträffande ledtid: Slutkunder har svårt att ta till sig den nya
definitionen av ledtid i prislista (antal dagar tills artikeln finns
tillgänglig hos leverantören för leverans; förtydligandet finns inskrivet i
SFTI/ESAP6 från och med version 2.9). En lösning som är enklare och
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lättare att förstå skulle vara att använda en indikator som separerar
beställningsartikel från lagerhållen artikel.
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Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet.

Per Carlsson
ordförande

Sören Lennartsson
sekreterare

Justeras:

Axel Ericsson

Erik Ryrlind
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Bilaga 1

Deltagare vid Beredningsgruppens möte 24 november 2015
Per Carlsson, ordförande
Thomas Altinell
Lars Dykert (f.m.)
Ida Engberg
Lana Engberg
Anna Engström
Axel Ericsson
Martin Forsberg
Catarina Holmqvist
Erika Karlsson
Ewa Klevebro
Jessica Landén
Sören Lennartsson
Magnus Linner
Petter Linderborg
Anderz Petersson (punkt 8)
Thomas Pettersson
Carl-Johan Rasch (via telefon)
Erik Ryrlind
Peter Samuelsson
Ulrika Steidler (via telefon)
Anna-Karin Wahlström
Tomas Wennebo
Kerstin Wiss Holmdahl

Sigtuna kommun
Unit4 AB
LRD Revision och Rådgivning
Stockholms stad
Upphandlingsmyndigheten
Aga Gas AB
Martin & Servera
SFTI tekniska kansli
Apoteket Farmaci
Nacka kommun
Lexmark
Visma
SFTI tekniska kansli
Visma
Lidingö stad
Ekonomistyrningsverket
SFTI tekniska kansli
CGI
Arbetsförmedlingen
Martin & Servera
Lunds Universitet
Landstinget Sörmland
GS1 Sweden
Sveriges Kommuner och Landsting
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