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PM
Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter
från Beredningsgruppens möte 2019-02-05
Punkt Åtgärd
4
Beredningsgruppen föreslår att SFTI Styrgrupp
fastställer följande:
 Att PEPPOL BIS Ordering 3 blir SFTIrekommendation samtidigt som Sverorder BIS
28A 1.0 (PEPPOL BIS 28A Ordering) utgår
 Att PEPPOL BIS Despatch Advice 3 blir SFTIrekommendation samtidigt som
Sveleveransaviserng BIS 30A 1.0 (PEPPOL BIS
30A Despatch Advice) utgår
 Att PEPPOL BIS Punch Out 3 blir SFTIrekommendation samtidigt som PEPPOL BIS
18A Punch Out utgår
 Att PEPPOL BIS Order Agreement 3 blir SFTIrekommendation samtidigt som PEPPOL BIS
42A Order Agreeement utgår.
5
Beredningsgruppen föreslår att SFTI Styrgrupp
fastställer Transportavisering som SFTIrekommendation (specialprocess).
5
Tekniska kanslier säkerställer att de som önskar kan
skicka Transportavisering via PEPPOL-nätverket.
6
Beredningsgruppen föreslår att arbetsgruppen för
läkemedel återkommer med ett bättre beskrivande
namn på meddelandet för slutenvårdsdos.
6
Förslag att SFTI Styrgrupp fastställer meddelandet
för slutenvårdsdos som SFTI-rekommendation
(specialprocess).
12
Anvisning för hur spårbarhet av artiklar hanteras i
katalog och faktura efterfrågas.

Ansvarig/kontakt
Kerstin Wiss Holmdahl

Kerstin Wiss Holmdahl

Tekniska kansliet
Kerstin Wiss Holmdahl

Kerstin Wiss Holmdahl

Tekniska kansliet

Länkar för mer information
SFTI – http://www.sfti.se/
SFTI:s huvudmän:
 DIGG: https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handeloch-e-faktura
 SKL: http://www.skl.se/
 Upphandlingsmyndigheten: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
NEA – http://www.nea.nu
OpenPEPPOL – http://www.peppol.eu/

www.sfti.se
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PROTOKOLL
Minnesanteckningar SFTI Beredningsgrupp
Tid: Den 5 februari 2019, kl. 09.30-14.50
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm; lokal Kandell
Deltagare: Se bilaga 1

1

Inledning

Eva Wärnå valdes till ordförande för dagens möte.
Michael Eliasson och Anna-Karin Wahlström utsågs att justera protokollet.
Deltagarna presenterade sig.
Förslag till dagordning godkändes.

2

Föregående möte

Protokollet från föregående möte, den 24 oktober 2018, godkändes.

3

Uppföljning av beslut från föregående möte

Kerstin Wiss Holmdahl återkopplade från Styrgruppens behandling av
rekommendationerna från Beredningsgruppens möte den 24 oktober.
a) E-fakturering från leverantörer utanför EU
E-fakturalagstiftningens krav omfattar också utländska leverantörer, men
eftersom PEPPOL BIS Billing 3 utvecklats för det regelverk som gäller i EU
behöver förutsättningarna för leverantörer utanför EU utredas.
Efter avstämning inom OpenPEPPOL kommer en arbetsgrupp där att initieras
för att utreda vilka utökningar som krävs i standarden (bland annat gällande
skatteregler).
b) Vad innefattas i begreppet ”faktura”?
Arbete med beskrivning av vad en faktura innebär (t.ex. fakturapåminnelse,
räntefaktura) pågår inom tekniska kansliet och på tjänstemannanivå bland
huvudmännen. Viss information finns redan på DIGG:s webbsida.
c) Införandeplan för PEPPOL BIS3-paket
BIS3-paketet består av version 3 av alla OpenPEPPOLs specifikationer,
exklusive BIS Billing 3 som OpenPEPPOL redan publicerat och driftsatt. Vid
föregående möte med Beredningsgruppen påtalades att den planerade
införandetidpunkten, redan i april, skulle ge för lite förberedelsetid, varför
framställan om senareläggning begärdes.
Sören Pedersen redogjorde för kontakten med OpenPEPPOL som resulterat i
beslutet att flytta datum för införande (s.k. ”phase in”) av BIS3-paketet till 15
maj 2019.
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d) Verktyg för Excelkatalog
Behov av ytterligare tid för tester hade konstaterats – se rapport under punkt 7
nedan.

4

PEPPOL BIS 3-paket

Thomas Pettersson redogjorde för uppgraderingen av meddelandena i
OpenPEPPOLs så kallade BIS3-paket. Utgångspunkten är att genom översyn
säkerställa att alla meddelanden i version 3 har följsamhet mot PEPPOL BIS
Billing 3, som redan är driftsatt som implementationsanvisning för den
europeiska standarden för e-faktura. Den viktigaste konsekvensen är att
meddelanden i version 3 inte är bakåtkompatibla med version 2.
OpenPEPPOL introducerar samtidigt en ny webborienterad modell för hur
specifikationerna dokumenteras.
Inför översynen har SFTI anmält ett antal ändringsönskemål. Detaljer kring
detta presenterades vid Beredningsgruppens förra möte (24 oktober 2018).
Tekniska kansliet har därefter haft möte med representanter för systemleverantörerna som begärt att kansliet tar fram stöd i form av dokumentation
över den nya versionens förändringar samt testfiler. Beträffande
OpenPEPPOLs ändrade införandeplan, med infasning av nya versionen 15 maj
(se punkt 3c ovan), bedömer systemleverantörerna att framförhållningen
alltjämt är för kort.
PEPPOL:s BIS3-paket omfattar alla OpenPEPPOLs specifikationer med
undantag av BIS Billing 3, som består av faktura/kreditnota. Tekniska
kansliets förslag till mötet var att begränsa behandlingen till de specifikationer
SFTI inkluderat som version 2. På grund av att bakåtkompatibilitet saknas och
att flera av specifikationerna ännu inte hunnit få stor spridning bedömdes det
bästa alternativet vara att låta BIS3-paketets specifikationer ersätta
motsvarande specifikationer i version 2. För detaljer i Tekniska kansliets
förslag se bilaga 2.
Beträffande PEPPOL BIS Catalogue Only 3 så påpekades att den, namnet till
trots, består av katalogmeddelande med katalogsvar. Enligt tidigare är SFTI:s
inriktning att använda katalog utan katalogsvar. SFTI har därför initierat en
snabbprocess i OpenPEPPOL för utveckling av ny profil för katalog utan
katalogsvar, dvs den kommer att bli det katalogalternativ i BIS3-paketet som
motsvarar SFTI:s nuvarande Svekatalog 2.0. Då specifikationen förväntas bli
klar under våren föreslogs beslut om ny katalog får avvakta till nästa
beredningsgruppsmöte.
I samband med att SFTI byter ut versioner av PEPPOL:s specifikationer
föreslogs ändring i namnsättning så att SFTI i fortsättningen behåller ordet
OpenPEPPOL:s namn på respektive BIS oförändrat. Det förbättrar tydligheten
vid gränsöverskridande e-handel och visar att det inte gjorts någon nationell
anpassning.
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Beslut. Beredningsgruppen föreslår att SFTI Styrgrupp fastställer följande:
 Att PEPPOL BIS Ordering 3 blir SFTI-rekommendation samtidigt som
Sverorder BIS 28A 1.0 (PEPPOL BIS 28A Ordering) utgår
 Att PEPPOL BIS Despatch Advice 3 blir SFTI-rekommendation
samtidigt som Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 (PEPPOL BIS 30A
Despatch Advice) utgår
 Att PEPPOL BIS Punch Out 3 blir SFTI-rekommendation samtidigt
som PEPPOL BIS 18A Punch Out utgår
 Att PEPPOL BIS Order Agreement 3 blir SFTI-rekommendation
samtidigt som PEPPOL BIS 42A Order Agreeement utgår.

5

Samordnad varudistribution

Thomas Pettersson redogjorde för informationsflödet vid samordnad
varuinformation. Den existerade leveransaviseringen, som är artikelbaserad,
inte ger den kolliinformation som samdistributören har behov av. I stället har
Transportavisering, med stöd för kollistruktur, tagits fram och testats av bland
annat Kungsbacka kommun. Förslaget är att Transportavisering nu
introduceras i processen samordnad varudistribution:
 Leveransavisering blir därmed ett meddelande mellan leverantör och
köpare enbart
 Transportavisering är tänkt för användning främst mellan leverantör
och samdistributör, men det kan även sändas till (eller via) köparen om
denne vill få underlag för uppföljning.
Det noterades att det nya meddelandet kräver annan funktionalitet än den
som normalt finns i ett traditionellt e-handelssystem, därmed kan det bara
hanteras av system som stödjer den speciella process som samordnad
varudistribution innebär.
OpenPEPPOL saknar för närvarande motsvarighet till Transportavisering.
Tekniska kansliet får i uppdrag att säkerställa att de som önskar får möjlighet
att sända det nya meddelandet via PEPPOL-nätverket.
Beslut. Beredningsgruppen föreslår att SFTI Styrgrupp fastställer
Transportavisering som SFTI-rekommendation (specialprocess).

6

Läkemedelsbeställningar - slutenvårdsdos

Thomas Pettersson visade en översikt över processen vid beställning av
patientunik förpackning av läkemedel för patienter i slutenvård. Underlag för
beställning skapas i ett ordinations-/journalsystem och sänds till ett
(specialiserat) system hos tillverkaren. Till beställningen finns knutet olika
svarsmeddelanden, dels för medicinskt bruk (inklusive spårbarhet) och dels
för e-handelsflödet där leveransavisering och faktura kan hanteras.
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Ett tekniskt format för beställningsmeddelande för slutenvådsdos finns
framtaget och har testats. Förslaget till Beredningsgruppen är att tillstyrka
rekommendation av SFTI Styrgrupp för tillämpning i den specialprocess som
produktionen av läkemedel för slutenvårdsdos innebär.
Som arbetsnamn för beställningen har begreppet ”Slutenvårddosbilaga”
hittills använts men Beredningsgruppen menade att ett namn bör sökas som
bättre associerar till funktionen order eller beställning.
Beslut. Beredningsgruppen överlåter på arbetsgruppen för läkemedel att
återkomma med ett bättre beskrivande namn samt föreslår att SFTI Styrgrupp
fastställer meddelandet som SFTI-rekommendation (specialprocess).

7

Verktyg för katalog (för att skapa Svekatalog 2.0)

Thomas Pettersson informerade om arbetet med att utveckla verktyg/mall i
cellstrukturerat format från vilket Svekatalog 2.0 kan genereras. Flera har
varit intresserade av att testa den, men få har återkopplat. Mallen kan
kundanpassas – idag spänner innehållet från som lägst 12 fält (de
obligatoriska) upp till 120.
Status för närvarande är att mallen behöver justeras på några punkter utifrån
återkopplingar samt att en lämplig minimikatalog ska bestämmas. Därefter
kan mallen publiceras på SFTI:s webbplats. Eventuellt bör också ett
elektroniskt kuvert tas fram för att underlätta överföring.

8

PEPPOL BIS Billing 3

Oscar Glanzmann presenterades den stilmall som tagits fram för PEPPOL BIS
Billing 3. Utgångspunkt för arbetet hade varit synpunkter samlats in vid en
workshop och förslaget har sedan stämts av i en arbetsgrupp. Stilmallen
hanterar språkversioner, initialt läggs svenska och engelska in. Den visar allt
innehåll som kan finnas i faktura/kreditnota enligt BIS Billing 3 och har
förberetts för olika tekniska plattformar. Den finns inlagd redan nu i SFTI:s
verifieringstjänst1 och koden kan fritt laddas ner från GitHub2.
Martin Forsberg presenterade tankar kring utformning av en ”vit lista” för
PEPPOL-specifikationer. SFTI har sedan 2005 en vit lista för Svefaktura 1.0
där kraven på fakturautställare är att de först själva gör tester av Svefakturafiler i verifieringstjänsten och sedan därefter lämnar exempelfil för manuell
granskning av tekniska kansliet. Kraven på fakturamottagare är att de själva
kontrollerar att Svefaktura kan tas emot, t.ex. med hjälp av SFTI:s
exempelfiler.

1

http://www.sfti.se/verifiering/verifieringstjanster.2103.html
https://github.com/SingleFaceToIndustry/SFTIrepository/tree/master/PEPPOL%20BIS%20Billing%203/Presentation%20Stylesheet
2
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Bland frågeställningar för nya vita listan finns
 Vilken är målgruppen (utvecklare av affärssystem som skapar
respektive läser in, konverteringstjänster, egna systemlösningar, etc.)?
 Vilka format ska stödjas (ex. PEPPOL BIS Billing 3 eller alla
rekommenderade BIS:ar?
 Behov av processtöd till de aktörer som vill registrera system i vita
listan, inkl. automatisk publicering
 Betydelse av fullföljd process: kvalitetshöjande men inte obligatorium?
 Benämning – är ”vit lista” rätt benämning?
Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att DIGG, SFTI och SKL genomför
olika informationsaktiviteter för att informera om de nya kraven som börjar
gälla 1 april 2019 i och med lagen om e-fakturering. Ämnet har tagits upp vi
olika kurser och informationsträffar. Två webbTV-sändningar har anordnats,
en riktad till köpare och en till varu-/tjänsteleverantörer. Dessa finns på bl.a.
SFTI:s webbplats för att se i efterhand. På SFTI:s webb finns en mall med
förslag till hur man kan beskriva krav på e-faktura vid upphandling. Där finns
även en mall som kan användas för utskick till leverantörer med information
om det kommande lagkravet och hur man som leverantör kan sända e-faktura.
Magnus Johansson informerade om att man genom enkäter försökt få en bild
av beredskapen inför e-fakturering och man behöver fortfarande nå fler med
information, både på offentligsidan och bland leverantörerna.
DIGG:s förslag till e-fakturaföreskrift har nyligen gått ut på remiss. Förslaget
innebär att upphandlande myndigheter och enheter från och med 1 oktober
blir skyldiga att vara anslutna som mottagare till PEPPOL-nätverket samt att
tillhandahålla avgiftsfri fakturaportal för (mindre) leverantörer.

9

Upphandling – katalog för pre-award m. m.

Arbete med beskrivning av kataloghantering i upphandlingsfasen har pågått i
en teknisk kommitté inom CEN men ligger nere på grund av osäkerhet kring
rättigheterna till resultaten. I Norge har man sedan länge arbetat på att få till
stånd en lösning för användning av katalog i upphandling och har nu själva
tagit initiativ. I slutet av förra året skickade Difi sitt förslag till Pre-Award
Request och Pre-Award Catalogue på remiss. SFTI avgav svar och framförde
bland annat
 Att kopplingen till upphandlingsdokumenten måste vara tydlig
 Att Pre-Award Request behövde kompletteras
 Att krav måste kunna ställas utan att märkning finns
 Att hållbarhetskraven poängterades med hänvisning till Parisavtalet
och Agenda 2020
 Att fler värden för livscykelanalys (LCA) behövs.
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10

Övriga informationspunkter

a) Styrgruppen
Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att styrgruppen har nästa möte den 14
februari och då kommer frågorna från dagens beredningsgruppsmöte att tas
upp. Bland övriga aktuella frågor finns beslut om 2019 års verksamhetsplan,
inklusive prioriteringar av verksamhetsplanens aktiviteter och översyn av
informationen på SFTI:s webb.
b) DIGG
Magnus Johansson informerade om DIGG, Myndigheten för digital
förvaltning. Den nya myndigheten innebär en kraftsamling vid utveckling och
samordning av digitaliseringen i offentlig sektor och är även kontaktkanal mot
EU.
I uppdraget ingår främjande av en elektronisk inköpsprocess mot offentlig
sektor, standardisering av inköpsprocessen samt att ha rollen som PEPPOLmyndighet och att vara medlem i OpenPEPPOL. DIGG bedriver informationsaktiviteter kring e-fakturering mot olika målgrupper.
c) Sveriges Kommuner och Landsting
Sverige deltar i Nordiska rådets e-procurement-grupp, NEP, genom SKL,
DIGG och Upphandlingsmyndigheten. Syftet med gruppen är att underlätta
för e-handel och e-upphandling i och mellan länderna i Norden och Baltikum.
SKL fortsätter att informera om den nya e-fakturalagstiftningen, standarden
samt PEPPOL i olika fora och nätverk.
Arbetet med utomlänsfakturering är i det närmaste klart i den delen det avser
fakturaunderlag avseende vård som ska faktureras patienters hemlandsting/
regioner. Underlaget sänds genom Inera, som kommer att ta över
förvaltningen av det s.k. tjänstekontraktet. SKL fortsätter att driva det nätverk
som finns för alla regionerna.
Frågorna om samordnad varudistribution är aktuellt i många kommuner och
SKL deltar vid möten i KOSAVA nätverket (Nationellt center för Kommunal
Samordnad Varudistribution).
Inom SKL hanteras frågor kring direktivet om förfalskade läkemedel och
märkning/säkerhetsdetaljer på alla receptbelagda läkemedelsförpackningar.
Detta träder i kraft den 9 februari.
På SKL finns generellt arbete och diskussioner med DIGG när det gäller
eDelivery, där PEPPOL:s nätverk kan användas för även andra meddelanden
än de e-handelsrelaterade.
d) Upphandlingsmyndigheten
Nathalie Vaardahl informerade om att Kommissionens ESPD-tjänst (tjänst för
standardiserad egenförsäkran vid upphandling) kommer att stängas ner i
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april. UHM och SKL samtalar med
systemleverantörerna/upphandlingsplattformarna om hur de implementerat
ESPD i sina lösningar. För aktuella frågor hos UHM hänvisas till webben,
https://www.upphandlingsmyndigheten.se
e) NEA, Nätverket för elektroniska affärer
NEA har nominerat Lars Gillerström, iCore Solutions, som NEA:s
representant i SFTI Beredningsgrupp.
NEA e-fakturaforum hade haft möte 23 januari vid vilket aktuella svenska och
europeiska aktiviteter avrapporterats. CEN och Kommissionen har nått
överenskommelse om att e-fakturastandarden släpps fri. Den finns nu bl.a. på
www.sis.se Rapporter lämnades från Multi-stakeholder Forum i Bryssel och
standardiseringskommittéerna TC434 och TK 590. NEA engageras också i
spridningen av information kring lagen om e-fakturering.
Kommande aktiviteter i NEA är årsmöte den 19 februari och nästa e-fakturaforum 9 april.

11

Beredningsgruppens kommande möten

Datum för Beredningsgruppens kommande möten bekräftades till:
 7 maj 2019
 22 oktober 2019.

12

Övriga frågor

Axel Ericsson efterlyste anvisning för artikelspårbarhet i katalog och faktura,
till att börja med behövs batchnummer. Frågan vidarefördes till tekniska
kansliet.

13

Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet.

Eva Wärnå
ordförande

Sören Lennartsson
sekreterare

Justeras:

Michael Eliasson

Anna-Karin Wahlström
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Anteckning
Efter Beredningsgruppens möte anordnades en workshop om applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för kataloginformation. SFTI anvisar för närvarande två sätt att
beställa: antingen från katalog i inköpssystemet eller från leverantörens webb.
Katalog i inköpssystemet ger köparen bättre kontroll men samtidigt är det svårt att
hålla informationen aktuell. Via ett API skulle katalogen kunna uppdateras med
uppgifter om exempelvis lagersaldo och leveranstid från leverantörens system.
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BILAGA 1

Deltagare vid Beredningsgruppens möte 5 februari 2019
Eva Wärnå, ordförande
Marika Agetoft
Cajsa Ahlinder
Thomas Altinell
Ann Bengtsson (på distans)
Olof Bohlin
Lars Dykert
Michael Eliasson
Axel Ericsson
Martin Forsberg
Anette Forslund
Oscar Glanzmann
Eva Gårdby
Maria Heldesjö
Catarina Holmqvist
Joakim Ingers
Magnus Johansson
Eva Klevebro (på distans)
Esa Koponen
Maria Larsson
Sören Lennartsson
Sören Pedersen
Thomas Pettersson
Eva Ringman
Erik Ryrlind
Annie Sörensen (på distans)
Nathalie Vaardahl
Anna-Karin Wahlström
Kerstin Wiss Holmdahl

Skövde kommun
Nacka kommun
Visma
Primona
Menigo
Upphandling Södertörn
LRD Revision och Rådgivning
Raindance, CGI
Martin & Servera
SFTI tekniska kansli
Region Sörmland
Ecru Consulting AB
Arbetsförmedlingen
Håbo kommun
Apoteket AB
Lidingö stad
DIGG
Stockholm stad
Unit4
Sveriges Kommuner och Landsting
SFTI tekniska kansli
Upphandlingsmyndigheten
SFTI tekniska kansli
Kammarkollegiet
Arbetsförmedlingen
Skatteverket
Upphandlingsmyndigheten
Region Sörmland
Sveriges Kommuner och Landsting
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BILAGA 2
Tekniska kansliets förslag till beslut om nya de nya versionerna i
BIS3-paketet
På dagordningen för Beredningsgruppens möte den 5 februari finns beslutspunkt
(punkt 4) med anledning av att OpenPEPPOL har publicerat en ny version av sina
specifikationer.
Specifikationerna finns på http://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/
Tekniska kansliet föreslår beslut enligt följande:
BIS-dokument
Förslag
PEPPOL BIS Order only 3
- Rekommenderas inte.
- Använd i stället PEPPOL BIS Ordering 3.0 som
innehåller svarsmeddelande
PEPPOL BIS Ordering 3
- Rekommenderas för SFTI.
- Rekommendationen om BIS 28A Ordering utgår
PEPPOL BIS Catalogue only 3
- Rekommenderas inte. SFTI har initierat en
snabbprocess i PEPPOL för utveckling av ny profil
utan katalogsvar, motsv. Svekatalog 2.0. Den
beräknas bli klar under våren.
PEPPOL BIS Despatch Advice 3
- Rekommenderas för SFTI.
- Rekommendationen om BIS 30A Despatch
Advice utgår
PEPPOL BIS Punch Out 3
- Rekommenderas för SFTI.
- Rekommendationen om BIS 18A Punch Out utgår
PEPPOL BIS Order Agreement 3
- Rekommenderas för SFTI.
- Rekommendationen om BIS 42A Order
Agreeement utgår
PEPPOL BIS Message Level
- Rekommenderas inte. Funktion och påverkan på
Response 3
trafikflöden har inte utretts
PEPPOL BIS Invoice Response 3 - Rekommenderas inte. Funktion och juridiska
kopplingar har inte utretts
Noter
1. PEPPOL Punch Out & Login Transmission Specification påverkas inte av att BIS för
Punch Out byts ut.
2. PEPPOL BIS Billing 3 är SFTI-rekommendation sedan maj 2018 och påverkas inte.

