Affärsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29
Version: 2.9.3

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

Tillhörande meddelandespecifikation: MS 60

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Sortiment och prislista för läkemedel

PRISLISTEHUVUD
Prislistenummer

1 .. 1
1 .. 1

* T0002

Prislistestatus

1 .. 1

T0003

Prislistedatum

1 .. 1

T0204

Valuta, kod

0 .. 1

T0001

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Affärsdokumentet används för överföring av artikel- och prisinformation för avtalat
läkemedelssortiment.
Vid ett nytecknat ramavtal skickas en ny prislista i betydelsen ramavtalets
"originalsortiment och -priser". Under avtalsperioden kan både sortiment och priser
ändras. Två alternativ kan användas:
-"ADS 6.1.7 Sortiment och prislista för läkemedel" för att ersätta hela sortimentet och
dess priser eller
-"ADS 6.1.8 Ändringsprislista för läkemedel" för att ändra en del av sortiment och
dess priser.
Artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler och förutsättningarna
för prisändring av artiklar inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt. Parterna skall
själva komma överens om hur affärsmeddelandet skall tillämpas i dessa delar.
Skickas artiklar utöver ramavtal identifieras dessa med T0182 Rabatterat listpris alt
T0238 Aktuellt pris,rabatterat.
Vissa uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Vissa
uppgifter om artikeln används för att komplettera fakturerad artikel i en mottagen
faktura.
Comment:
Följande termer förekommer en gång per prislista.
Definition:
Ett unikt nummer som används för att identifiera prislistan.
Comment:
Varje ny prislista ska ges en unik identitet.
För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global
Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror.
Comment:
SFTI rekommenderar att dokumentet identifieras med maximalt 17 tecken i SFTI-implementeringar.
Parterna måste komma överens om att fler än 17 tecken får användas.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken.
Length: 1 .. 30
Definition:
Statuskod som anger hur detta affärsmeddelande hanteras.
Comment:
Kod som anger om transaktionen gäller ny prislista eller ersättningsprislista.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Ersätt
5
Meddelande ersätter ett tidigare meddelande.
Original
9
Första överföringen av ett meddelande.
Definition:
Datum när prislistan skapades och sändes.
Comment:
Datum när leverantören skapade och sände prislistan. Observera att prislistedatum inte får förväxlas med
"T0004 Första giltighetsdatum".
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Definition:
Kod som anger den monetära enhet som används i affärsdokumentet.
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Elementspecifikation
Comment:
Comment:
Format:

T0007

Referens till avtal/kontrakt

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

T0006

Referens till prislista

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

T0009

Leverantörens identitet, GLN

1 .. 1

Definition:
Comment:

Format:

T0008

Köparens identitet, GLN

1 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

GILTIGHET

1 .. 1

Comment:

T0004

Första giltighetsdatum

1 .. 1

Definition:
Format:

T0005

Sista giltighetsdatum

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

PRODUKTGRUPPNAMN

1 .. unbounded

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Comment:

För valutakoder används det alfabetiska värdet i ISO 4217, se www.gs1.se/kodlistor för kodlista T0204
och länk till den externa ISO-kodlistan.
Valuta ska anges om priserna är i en annan valuta än svenska kronor, SEK.
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärsdokument hänvisar till.
Referens till det affärsavtal som reglerar sortimentet och priserna i prislistan. Termen används om
samtliga artiklar i prislistan omfattas av samma avtal.
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Identiteten för den prislista som detta affärsdokument hänvisar till.
Reference to the previous price list. The attribute must be used for a replacement price list (the code value
for "T0002 Price list status" is '5'). The attribute may not be used for an original price list.
En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken.
Length: 1 .. 30
Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett
kommersiellt avtal.
Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer.
Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna
arkiveringstiden.
GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.
Length: 13
Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett
kommersiellt avtal.
Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn,
adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.
Length: 13
Klassen används för att ange från vilket datum informationen i prislistan gäller enligt avtal. Informationen
kan gälla tills vidare om inte ett datum anges för när giltigheten upphör.
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.
CCYYMMDD
Length: 8
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument slutar gälla.
Termen används endast om det finns ett slutdatum för när informationen i prislistan upphör att gälla.
Termen används inte om informationen i prislistan gäller tills vidare.
CCYYMMDD
Length: 8
Klassen används för att ange hur artiklarna i prislistan är grupperade.
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Term nr

Element

Förekomst

T0010

Produktgrupptyp

1 .. 1

T0011

Produktgruppkod

0 .. 1

T0012

Produktgruppnamn

0 .. 1

PRISLISTERAD

1 .. unbounded

T0051

* T0056

T0205

Radnummer

1 .. 1

Prislisteradåtgärdskod

1 .. 1

Prisändringsorsak, kod

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Klassen kan användas oberoende av om produktklassificering används per artikel (se "T1106
Produktklassificering, kod" på artikelraden).
Om produktgruppering inte ska användas så måste kodvärde '2' (ingen gruppering) anges för "T0010
Produktgrupptyp".
Definition:
Kod som anger typ av gruppering i en prislista.
Comment:
Använd klassen "Produktklassificering" för att klassificera artikeln/produkten.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
ingen gruppering
2
grupperad enligt leverantörens katalog
3
produktgrupp
11
Definition:
Leverantörens katalog- eller produktgruppskod.
Comment:
Termen måste användas om artiklarna ska grupperas enligt uppgift i "T0010 Produktgrupptyp".
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Definition:
Leverantörens katalog- eller produktgruppsnamn.
Comment:
Termen används endast om produktgruppnamn används.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Comment:
Klassen används för att beskriva artikeln. Följande termer förekommer vanligen en gång för varje artikel
(förpackning).
För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och
milliliter. I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast
förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
Definition:
Radnumret för raden inom affärsmeddelandet.
Comment:
Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, …
Format:
Ett heltal med upp till sex siffror.
Maximum Total Digits: 6
Maximum Decimal Digits: 0
Definition:
Kod som anger om artikeln är tillagd, borttagen eller ändrad
Comment:
Tillägg. Artikeln har lagts till i prislistan. All information om artikeln ska överföras.
Vid ersättningsprislista ska alla artiklar markeras som tillagda (kod '1').
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Tillägg
1
Informationen ska läggas till/har lagts till.
Definition:
Kod som anger anledningen till att priset har ändrats.
Comment:
Termen används enligt överenskommelse, vid prisjusteringar överförda med ersättningsprislista. Kodlista
över möjliga orsaker för prisjustering måste tidigare ha tillhandahållits av leverantören.
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Term nr
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Förekomst
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Format:

T0007

Referens till avtal/kontrakt

0 .. 1

T4861

Referens till avtalstyp, kod

0 .. 1

ARTIKEL
ARTIKELIDENTIFIKATION

1 .. 1
1 .. 1

Artikelns identitet, GTIN

0 .. 1

T0154

En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Definition:
Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärsdokument hänvisar till.
Comment:
OBSERVERA att denna term ska undvika att användas då flertalet av köparnas system inte klarar av att
hantera avtalsreferens på radnivå.
Termen kan användas för att ange referens till det affärsavtal som reglerar artikeln i denna prislisterad. En
och samma artikel får inte förekomma i olika avtal. Affärsparterna måste i förväg vara överens om
förfarandet.
Observera att ett avrop endast kan omfatta artiklar från en och samma prislista och att referens till det
specifika avtalet måste ges i avropet.
Om köparen har flera avtal med leverantören och önskar beställa från alla avtal i ett och samma avrop bör
köparen och leverantören komma överens om en referens som knyter samman alla ingångna avtal. Då
kommer också prislistan att referera till detta ”huvudavtal ”.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Definition:
Kod som anger den avtalstyp som köparen har tecknat för aktuell artikel med distributör och/eller
tillverkare/ombud.
Comment:
Kod för avtalstypen anger hur prissättning av artikeln regleras.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Köparen har prisavtal med tillverkaren. Distributören förmedlar
Z01
avtalat pris till köparen
Avtal mellan tillverkare och apoteksdistributör
Z02
Distributören har prisavtal med tillverkaren. Distributören
förmedlar avtalat pris till köparen
Comment:

Definition:
Comment:

Format:

T0172

Leverantörens artikelnummer

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Definition:
Comment:
Comment:

Varje artikel måste vara identifierad med ett unikt artikelnummer, det vill säga, två olika artiklar får inte ges
samma artikelnummer.
Endast en av följande termer får användas.
Artikelns identitet enligt GS1s identifieringssystem.
GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN, som ligger till grund för
beställningar och statistik.
GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt
GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1s GTIN-regler på
www.gs1.se/GTIN
GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).
Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror.
Length: 14
Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringssystem.
Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).
Termen får endast användas om artikeln inte är identifierad med GTIN. Detta artikelnummer måste vara
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Element och struktur
Term nr

T1120

Element

Tillverkarens artikelnummer

ARTIKELBESKRIVNING
T0016

Förekomst

0 .. 1

1 .. 1

Förpackningsnivå

0 .. 1

* T0186

Är artikeln en variabelmåttvara

0 .. 1

* T0298

Är artikeln returnerbar

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
unikt, det vill säga, samma artikelnummer får inte identifiera någon annan artikel, artikelnivå eller annan
förpackning av produkten, från samma leverantör.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Definition:
Artikelns nummer enligt tillverkarens eget numreringssystem.
Comment:
Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Comment:
Klassen används för att beskriva artikeln. En del av artikelbeskrivningen används även för att komplettera
informationen för en fakturerad artikel i en mottagen faktura.
Definition:
Kod som anger vilken förpackningsnivå som avses.
Comment:
Termen används vid behov. En artikel som innehåller två eller flera olika artikelnumrerade artiklar befinner
sig antingen på mellannivå eller toppnivå.
Code/Description
Basnivå
CU
Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på
basnivå har inga ingående artiklar som identifieras.
Toppnivå
DU
Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på
toppnivå innehåller andra artiklar (barn) men ingår själv inte i
en annan artikel. Varje artikelhierarki innehåller en artikel på
toppnivå.
Variabelmåttvara
TU
Anger att varan är s.k. variabelmåttvara, dvs mängden av
produkten i förpackningen kan
variera
Definition:
Kod som anger att artikeln är eller inte är en variabelmåttvara, det vill säga, mängden av produkten
i förpackningen kan variera och priset för artikeln varierar med mängden.
Comment:
Används för artiklar som beställs i styck eller kilo (eller liter) men faktureras per uppmätt levererad vikt
(eller volym). Termen kan även användas för tjänster som beställs i styck men som faktureras per timme.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Variabelmåttvara
VQ
Produkten används eller handlas med kontinuerliga mängder
snarare än diskreta mängder.
Definition:
Kod som anger att artikeln är ett emballage eller lastbärare som kan returneras.
Comment:
Används för att uppge att artikelinformationen avser något slag av lastbärare eller emballage som kan
returneras enligt överenskommelse. Exempel på returemballage: flaska för dryck, back för dryckesflaskor.
Exempel på lastbärare: rullvagn, pall.
Enligt vissa överenskommelser kan avgift eller pantbelopp debiteras för användning av emballage och
lastbärare. Användning av termen ger möjlighet att kontrollera fakturan för en leverans i de fall en avgift
Sida

5 / 41

© Copyright GS1 Sweden

Affärsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29
Version: 2.9.3

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

Tillhörande meddelandespecifikation: MS 60

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

* T4119

Är artikeln en tjänst

0 .. 1

* T1351

Är tillverkningen av artikeln kundorderstyrd

0 .. 1

T0143

Varumärke

0 .. 1

T0018

Artikelbenämning

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
faktureras för emballage eller för lastbärare som använts vid transporten av godset.
Vid godsmottagning och samtidig användning av leveransavisering (se ADS 6.3.2) ger användning av
artikelinformationen för emballage och lastbärare möjlighet till effektiv hantering av emballage/lastbärare.
Om en returlastbärare är identifierad som en egen artikel ska förpackningsnivån för returlastbäraren alltid
vara basnivå.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Returenhet
RC
Definition:
Kod som anger att artikeln är en tjänst, och inte en fysisk artikel.
Comment:
Termen används endast om artikeln är en tjänst.
Comment:
Används för att markera att artikeln är en tjänst. Enligt vissa överenskommelser kan tjänst tillkomma vid
iordningställande av avropad artikel. Tillägg av tjänst kan t ex ske om avropad artikel kräver speciellt
snabb hantering vid enskilt avropstillfälle. Vid fakturering av en sådan tjänst finns ingen referens till
avropsrad i fakturan.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Tjänst
SER
En kod som anger att artikeln är en tjänst, dvs inte en fysisk
produkt.
Definition:
Kod som anger att artikeln tillverkas när beställning från kund har mottagits.
Comment:
Termen används för att ange att tillverkning av artikeln inte startas innan leverantören mottagit en
beställning/avrop från kunden. Kundorderstyrd tillverkning används till exempel vid beställning av
extempore (specialtillverkade läkemedel för individanpassad behandling) eller kundanpassade
kontorsmöbler.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Tillverkas efter beställning
MTO
Definition:
Artikelns varumärke.
Comment:
Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller
tjänster. Varumärket kan användas som sökbegrepp. Varumärket används även för att komplettera
informationen för en fakturerad artikel i mottagen faktura. Inom läkemedel kan varumärke ofta kallas för
produktnamn.
Skrivregel: Komma (,), punkt (.) eller semikolon (;) ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar
av varumärke.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Definition:
Benämningen för artikeln.
Comment:
Artikelbenämningen får ej innehålla uppgift om t ex varumärke, storlek eller vikt. Namnet ska kunna
användas som ett sökbegrepp.
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation

Comment:
Format:
* T3338

Förpackningsstorlek

0 .. 1

Definition:
Comment:

Format:
KOMPLETTERANDE ARTIKELNUMMER

0 .. 1

Comment:

T1331

Leverantörs kompletterande varuidentitet

0 .. 1

Definition:
Format:

T1330

Tillverkarens kompletterande varuidentitet

0 .. 1

Definition:
Format:

0 .. 1

Comment:

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

ERSATT ARTIKELIDENTITET

T0057

Ersatta artikelns identitet, GTIN

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Exempel på godkänd artikelbenämning: Frukostflingor.
Exempel på ej godkänd artikelbenämning: Frukostflingor 500g
Artikelbenämningen används även för att komplettera informationen för en fakturerad artikel i mottagen
faktura.
En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken.
Length: 1 .. 70
Text som anger förpackningens storlek.
Termen användas för att beskriva förpackningens storlek, till exempel 500 g, 1200 W, 1.5 l eller 5 st X 100
ml. Förpackningsstorleken kan till exempel användas på hyllkantsetiketter i förrådet för att underlätta
varuplock. Förpackningsstorleken används även för att komplettera informationen för en fakturerad artikel
i mottagen faktura.
Observera att även om förpackningsstorleken anges i denna term, så måste även "T0082 Förpackningens
innehåll" anges.
Skrivregler:
- Tecknet punkt (.) anges som skiljetecken vid sifferangivelser. Ex: 2.8%
- Vid multipack registreras antal följt av bokstaven p. Ex: 4P
- Vid angivelse av det antal portioner som produkten ger anges antal portioner följt av PORT. Ex: 12
PORT
En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken.
Length: 1 .. 70
Klassen används för att ange ett eventuellt kompletterande artikelnummer.
Om en artikel identifieras med GTIN kan kompletterande artikelnummer vara Leverantörens
artikelnummer eller Tillverkarens artikelnummer.
Om en artikel identifieras med Leverantörens artikelnummer kan Tillverkarens artikelnummer användas
som kompletterande artikelnummer.
Om en artikel identifieras med Tillverkarens artikelnummer kan Leverantörens artikelnummer användas
som kompletterande artikelnummer.
Leverantörens kompletterande identitet på en vara eller tjänst
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Tillverkarens kompletterande identitet på en vara eller tjänst
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Endast en av följande termer får användas.
Klassen används för att ange identiteten för den artikel som är ersatt av den tillagda artikeln. Den tillagda
artikelns identitet anges i klassen Artikelidentifikation.
Klassen kan endast användas för ersättningsprislista.
Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den artikel som ersätts av en ny artikel.
Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN.
GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).
Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror.
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation

T1318

Ersatta artikeln, leverantörens artikelnummer

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

T1321

Ersatta artikeln, tillverkarens artikelnummer

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

0 .. unbounded

Comment:

1 .. 1

Definition:
Comment:
Comment:

PRODUKTKLASSIFICERING

T1106

Produktklassificering, kod

Format:
T1139

T1131

Produktklassificeringsystem, kod

ARTIKELINFORMATION
Artikelbeskrivning, klartext

1 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

0 .. 1
0 .. 1

Comment:
Definition:
Comment:
Format:

T1305

Artikelinformation, webbplatsadress

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

T1306

Artikelbild, webbplatsadress

0 .. 1

Definition:
Comment:

Format:

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Length: 14
Leverantörens artikelnummer för den artikel som har ersatts av en ny artikel.
Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Tillverkarens artikelnummer för den artikel som har ersatts av en ny artikel.
Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Klassen används för att ange artikelns produktklassificering.
En artikel kan klassificeras på fler än ett sätt; det vill säga fler än en produktklassificeringskod kan anges.
Observera att både produktklassificeringskod och produktklassificeringssystem måste anges.
Produktens klassificering enligt ett produktklassificeringsystem.
Det använda systemet för produktklassificering anges i "T1139 Produktklassificeringsystem, kod".
En lista med kodernas klartexter måste finnas tillgänglig i köparens affärssystem för att kodens betydelse
skall kunna återges.
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Kod som anger vilket produktklassificeringsystem som används.
Kodvärde anges enligt kodlista T1139, se www.gs1.se/kodlistor.
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Klassen används för att ange ytterligare beskrivning av artikeln.
En text som beskriver artikeln.
Termen används för att i fri text ge ytterligare relevant beskrivning av artikeln. Personnummer eller annan
integritetskänslig information får inte förekomma i texten.
En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken.
Length: 1 .. 350
Webbplatsadressen till webbsida som visar artikelinformation och bilder.
Ex: http://www.gs1ab.se/product_presentation/subcategory.
asp?id=fa1c83e78bdcd31182b200508ba25e47
En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken.
Length: 1 .. 350
Webbplatsadressen till webbsida som visar bild på artikeln.
Rekommendation för lagrade produktbilder:
Bilden använder artikelns identifiering (GTIN) i länken
Filformat: LZW Compressed TIFF eller JPEG
Upplösning: minst 300 ppi
En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken.
Length: 1 .. 350
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Element och struktur
Term nr
T0235

Element
Läkemedelsegenskap, kod

Förekomst
0 .. unbounded

Elementspecifikation
Definition:
Comment:

Comment:
Definition:
Comment:

Observera att termen kommer att tas bort ur 6.1.1 och 6.1.2 i nästa version av ESAP 6 eftersom det finns
särskilda sortiment- och prislistor för läkemedel (6.1.7 och 6.1.8) i ESAP 6.
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Kod som anger artikelns egenskap eller innehåll som är av betydelse.
Termen används för att upplysa om att artikeln har en speciell egenskap eller har ett speciellt innehåll, t ex
"höggradigt rent" eller "innehåller PVC" eller"antibacteriell effekt finns". Informationen kan användas av
köparen för att välja ut en särskild artikel vid beställning. Flera egenskaper och/eller innehåll kan uppges
för en och samma artikel. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T1338.
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 3 .. 3
Klassen används för att uppge information om artikelns förpackning.
Antalet artikelnummermärkta artiklar som finns inne i en ytterförpackning
Antalet artikelnummermärkta förpackningar som finns inne i en ytterförpackning.Termen används som
alternativ för att uppge artikelhierarki mellan de olika artikelnivåerna av en produkt . Klassen
ARTIKELHIERARKI används för att beskriva hierarkin mellan de olika förpackningarna av en produkt.
Termen används endast för artiklar som innehåller annan artikel, dvs innehåller annan förpackning med
annat artikelnummer.Termen används för att uppge antalet artiklar på närmast underliggande nivå.
Termen används ej om artikelinformation avser artikel på basnivå. Innehållet i en artikel på basnivå anges
i term T0082.
Om artikelinformationen avser en artikel på mellannivån (T0016=TU) anges här antalet artiklar på närmast
underliggande nivå.
Om artikelinformationen avser toppnivån (T0016=DU) anges här antalet artiklar på närmast underliggande
nivå, dvs. här anges antalet artiklar som ingår på mellannivån.
Vid användning av funktionen för artikelhierarki används istället term T3361.

Format:

Blandande artiklar kan bara redovisas i artikelhierarki. För artiklar som innehåller förpackningar med fler
än ett artikelnummer kan förhållandet mellan dessa endast redovisas med användning av klassen
ARTIKELHIERARKI.
Ett heltal med upp till fem siffror.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 0
Markeringar som finns på förpackningen

Format:
* T1338

Betydande karaktärsegenskap, kod

0 .. unbounded

Definition:
Comment:

Format:

T0026

T0142

FÖRPACKNING
Antalet artiklar i en ytterförpackning

Artikelmarkeringar

0 .. 1
0 .. 1

0 .. 9

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Kod som anger läkemedelsegenskap.
Termen används för att bl.a upplysa om att läkemedlet innehåller narkotiskt preparat eller teknisk sprit.
Den beställande enheten använder informationen för att kunna uppfylla sin skyldighet att upprätta
narkotikajournal.
Observera att en elektronisk order får innehålla flera artiklar klassade som narkotiska preparat. För
extempore samt licensläkemedel rekommenderas att en elektronisk order endast innehåller en artikel i en
orderrad per order.
Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0235.

Definition:
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation
Comment:
Format:

ARTIKELNS VIKT/VOLYM

T0206

Produktens volym

0 .. 1

Comment:

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

T0146

Produktens nettovikt exakt

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

T0297

Produktens nettovikt cirka

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

INNEHÅLL I FÖRPACKNING

T0082

Förpackningens innehåll, värde

0 .. unbounded

Comment:

1 .. 1

Definition:
Comment:

Format:

T0311

Måttenhet för förpackningens innehåll

1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Definition:

En artikel kan markeras med maximalt nio olika markeringar. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se
kodlista T0142.
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Klassen används för att uppge vikt eller volym på innehållet i artikeln (förpackningen), dvs nettoinnehållet.
Klassen kan endast användas om artikelraden avser en artikel på basnivå, dvs det finns inga ingående
förpackningar, bara själva produkten. Endast en av följande termer får användas.
Volymen som artikeln innehåller
Termen används om det finns behov att veta artikelns volym vid beräkning av hur mycket av artikeln som
ska avropas. Artiklens volym anges exakt, i milliliter. Mottagarsidan kan konvertera till liter.
Ett heltal med upp till fem siffror.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 0
Exakta nettovikten på produkten i förpackningen utan emballage
Termen används om det finns behov att veta artikelns exakta nettovikt vid beräkning av hur mycket av
artikeln som ska avropas. Anges i gram.
Ett heltal med upp till fem siffror.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 0
Cirka angiven nettovikt på produkten i förpackningen utan emballage
Termen används om det finns behov att veta artikelns nettovikt vid beräkning av hur mycket av artikeln
som ska avropas. Termen används om artikelraden avser en variabel viktvara (T0016=VQ). Anges i gram.
Ett heltal med upp till fem siffror.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 0
Klassen används för att ge uppgifter om innehållet för artikel på basnivå. Klassen är inte obligatorisk att
använda men är rekommenderad. Informationen används vid beräkning av hur mycket av artikeln som
ska avropas. För en och samma artikel kan olika uppgifter om innehållet, vikt, volym och/eller längd, i
förpackningen uppges. För t ex ett paket köttbullar kan uppgift ges både om dess vikt (800 gram) och
antal (75 st).
Mängden av produkten i förpackningen.
Termen används om minsta enhet är mindre än artikeln på basnivå. Används även för variabelmåttvaror
på basnivå då artikelns innehåll är i gram, milliliter eller millimeter.
För storhushållsprodukter kan termen användas för att underlätta kostplanering genom att ange antalet
enheter som ingår i förpackningen, t.ex. antal pannkakor. Måttenheten i "T0311 Måttenhet för
förpackningens innehåll" blir då 'styck'.
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Enhet i vilken förpackningens innehåll är uttryckt.
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation
Comment:

Notera att styck (kodvärde PCE) inte är defaultvärde för denna term.
Mottagaren kan konvertera till en annan måttenhet, t.ex. kilogram, liter eller meter.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
kvadratmeter
MTK
kubikmeter
MTQ
styck
PCE
T0137

* T0277

T0148

FÖRPACKNINGSINFORMATION
Förpacknings-/kollityp, kod

0 .. 1
0 .. 1

Är förpackningen returnerbar

0 .. 1

Pant för returnerbar förpackning, kod

0 .. 1

FÖRPACKNINGENS MÅTT

T0207

Förpackningens höjd

0 .. 1

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Definition:
Comment:

Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken varan är emballerad.
Används vid behov.
Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0137.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Definition:
Kod som anger om emballaget eller returenheten är returnerbar eller ej, det vill säga, om
förpackningen, pallen etc kan returneras för återanvändning eller ej.
Comment:
Termen används om förpackningen/emballaget för artikeln i T0015/T0172 är returnerbart.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Returemballage
Z01
Definition:
Kod som anger vilken pant som gäller för den returnerbara förpackningen.
Comment:
Pantkoden kan användas som artikelidentitet för lastbärare eller förpackningar vid leveransavisering och
fakturering.
Termen används endast om artikeln har pant och om kodvärdet för "T0277 Returemballage, indikator"
anger att förpackningen kan returneras för återanvändning.
Kodvärde anges enligt kodlista T0148, se www.gs1.se/kodlistor.
Comment:
Med pantkod anges vilken pant som gäller för artikeln. Termen används endast när artiklens förpackning
har en pant. Termen kan endast användas om "T0277, Returemballage, indikator" anger förpackningen är
returemballage.
Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0148.
Format:
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.
Length: 1 .. 80
Comment:
Används vid behov. Se GS1:s "Package Measurement Rules" för det fullständiga regelverket för att
bestämma en artikels mått.
Måtten anges i millimeter.
Definition:
Höjden på förpackningen (topp till botten)
Format:
Ett heltal med upp till fem siffror.
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation

T0208

Förpackningens bredd

0 .. 1

Definition:
Format:

T0209

Förpackningens djup

0 .. 1

Definition:
Format:

T0162

FÖRVARING OCH HANTERING
Maximum förvaringstemperatur

0 .. 1
0 .. 1

T0164

Minimum förvaringstemperatur

0 .. 1

* T4040

Hanteringsinstruktion, kod

0 .. 1

* T0166

Maximum luftfuktighet

0 .. 1

* T0165

Minimum luftfuktighet

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 0
Bredden på förpackningen, sida till sida
Ett heltal med upp till fem siffror.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 0
Djupet på förpackningen (front till bak)
Ett heltal med upp till fem siffror.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 0

Definition:
Comment:

Högsta temperatur vid vilken denna artikel får förvaras.
Används för temperaturkänsliga produkter.
Anges i antal grader Celsius.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 2
Definition:
Lägsta temperatur vid vilken denna artikel får förvaras.
Comment:
Används för temperaturkänsliga produkter.
Anges i antal grader Celsius.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 2
Definition:
Kod som anger information och processer som behövs för att hantera artikeln på ett säkert sätt.
Comment:
Termen används endast om artikeln kräver obruten kylkedja.
Comment:
Termen är avsedd för läkemedel. Obruten kylkedja innebär att artikeln aldrig, ens under en kort period, får
förvaras i temperatur utanför det angivna intervallet. (Kod = 1)
Informationen underlättar godsmottagningen om beställaren känner om en produkt kräver obruten
kylkedja.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 5 tecken.
Length: 1 .. 5
Code/Description
Värmekänslig (Endast EDIFACT)
1
Definition:
Högsta relativa luftfuktighet vid vilken denna artikel får förvaras.
Comment:
Används för fuktighetskänsliga produkter.
Anges i antal procent.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 2
Definition:
Lägsta relativa luftfuktighet vid vilken denna artikel får förvaras.
Comment:
Används för fuktighetskänsliga produkter.
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation

Format:

* T4139

Riskfras, kod

0 .. 1

Definition:
Comment:

Format:
T4155

Kodlisteutgivare för riskfras

0 .. 1

Definition:
Comment:

Format:

T0014

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighetskod

0 .. 1
0 .. 1

T0076

Tillgänglighetsdatum

0 .. 1

T0077

Sista tillgänglighetsdatum

0 .. 1

ORDERINFORMATION

Anges i antal procent.
Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 2
Kod som anger speciella risker (hälsorisker för hud, andningsorgan, svalg, ögon och
reproduktion) som är förenat med att hantera substansen.
Riskfraskod beskriver på vilket sätt substansen är farlig. Information om farosymbol och skyddsfras kan
härledas från denna term.
Mer information om riskfraser, inklusive kodvärden, hanteras av Kemikalieinspektionen, www.kemi.se.
En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken.
Length: 1 .. 200
Kod som anger den organisation eller myndighet som hanterar kodlistan för angiven riskfras.
Termen får endast anges om "T4139 Riskfras, kod" är angiven, och då är termen obligatorisk.
Kodlisteutgivare:
EHCA - Europeiska Kemikaliemyndigheten (för kodvärden enligt CLP)
KEMI - Svenska Kemikalieinspektionen (för kodvärden enligt KIFS)
En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken.
Length: 1 .. 200

Definition:

Kod som anger att informationen endast avser annonsering alt att varan omgående finns
tillgänglig.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Ny, endast annonsering
84E
Ny, tillgänglig
85E
Artikeln är långrestad från tillverkaren.
90E
Definition:
Datum från när artikeln är tillgänglig.
Comment:
För en beställningsbar artikel anger tillgänglighetsdatumet från och med vilket datum en artikel kan
beställas och levereras enligt överenskomna villkor (till exempel villkor för tillåten leveranstid).
För en ej beställningsbar artikel anger tillgänglighetsdatumet från och med vilket datum en beställning
resulterar i att artikeln levereras enligt leveransvillkor.
Comment:
Används vid behov.
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Definition:
Sista datum en beställningsbar artikel kan beställas.
Comment:
Används vid behov.
Format:
CCYYMMDD
Length: 8

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

* T0017

Är artikeln beställningsbar

0 .. 1

* T0078

Ledtid

0 .. 1

* T1342

Kompletterande artikelinformation, kod

0 .. 1

MINSTA ORDERKVANTITET
Minsta orderkvantitet, värde

0 .. 1
1 .. 1

T0025

T0055

Måttenhet för kvantitet

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Definition:
Comment:

Kod som anger om artikeln är beställningsbar eller ej.
Kodvärde EDIFACT:
NO - icke-beställningsbar
För EDIFACT gäller att om kod ej anges är artikeln beställningsbar
Comment:
Prislisteraden är endast för information.(Ex Produkten kan endast beställas i en annan förpackning, med
annat artikelnummer. Även för att särskilja hyresartiklar.)
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Artikeln kan ej beställas
NO
Definition:
Antal dagar tills artikeln är tillgänglig för leverans.
Comment:
Termen används endast för artiklar som inte är lagerartiklar men är beställningsvaror, eller för artiklar som
måste konfigureras före leverans. Ledtid är den tid som leverantören har att räkna med för att få leverans
av varan till sitt lager. Ledtid kan vara den tid som leverantören behöver för att färdigställa artikeln för
leverans till köparen. Ledtid anges i dagar.
Uppgiften om ledtid måste ingå som en del av den totala ledtid som köparen måste räkna med för att veta
när varan kan bli inlevererad till det egna förrådet/lagret. När köparen beställer en ej lagerförd vara måste
köparen räkna med både ledtiden och den normala leveranstiden från leverantör till köpare för lagerförda
varor för att få fram den totala tiden innan köparen har den beställda varan.
Exempel: För artiklar som leverantören inte lagerhåller är ledtid den tid det tar för leverans från tillverkaren
till leverantören/återförsäljaren.
Exempel: För rullstol med specifik konfiguration är ledtid den tid det tar att sätta samman rullstolen.
Format:
Ett heltal med upp till tre siffror.
Maximum Total Digits: 3
Maximum Decimal Digits: 0
Definition:
Kod som anger typ av information som kan knytas till vald artikel
Comment:
Kod Z01 knyts till användningen av "T1335 Behandlingsinstruktion, text" i avropet 6.1.3.
Kod Z02 knyts till användningen av "T1334 Referens till behandlingsinstruktion" i avropet 6.1.3.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Fri text tillåts komplettera denna artikel vid ordertillfället
Z01
Referens till extern information är tillåtet för den här artikeln vid
Z02
beställningen
Definition:
Comment:
Format:

Definition:
Comment:

Lägsta kvantitet som får beställas/avropas vid ett tillfälle.
Den minsta kvantitet som kan beställas/avropas vid ett tillfälle. Används vid behov. (1=defaultvärde)
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.
Används om måttenheten för kvantiteten i T0025 skiljer sig från måttenheten 'styck'.
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation

Mottagarsidan kan konvertera till annan måttenhet; kilo, liter, meter
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT

Format:

T0024

T0055

T1303

T0055

TILLÄGGSORDERKVANTITET
Tilläggsorderkvantitet

Måttenhet för kvantitet

REKOMMENDERAD ORDERKVANTITET
Rekommenderad orderkvantitet

Måttenhet för kvantitet

0 .. 1
1 .. 1

0 .. 1

0 .. 1
1 .. 1

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Definition:
Comment:

Den kvantitet (multipel) med vilket ordern får utökas utöver minsta orderkvantitet.
Används om varan beställs i en förpackningsstorlek men endast levereras i en större enhet med flera
förpackningar. (1=defaultvärde och ska inte överföras)
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.
Comment:
Termen används om måttenheten för kvantiteten i "T0024 Tilläggsorderkvantitet" skiljer sig från
måttenheten 'styck'.
Mottagaren kan konvertera till annan måttenhet; t.ex. kilogram, liter eller meter.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
Definition:
Comment:

Antal i den närmaste högre förpackningsnivå som beställaren rekommenderas att beställa/avropa
Används när beställaren får beställa artikel på basnivå ("bruten förpackning") men kan få information om
närmast högre nivå och då avgöra om "hel förpackning" ska beställas. Rekommenderad orderkvantitet bör
vara jämnt delbart med "T0025 Minsta orderkvantitet" och "T0024Tilläggsorderkvantitet".
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.
Comment:
Används om måttenheten för kvantiteten i "T1303 Rekommenderad orderkvantitet" skiljer sig från
måttenheten 'styck'.
Mottagaren kan konvertera till annan måttenhet; t.ex. kilogram, liter, meter.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
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Element och struktur
Term nr

Element

JÄMFÖRELSEINFORMATION

T0147

* T0145

T3376

0 .. 1

Jämförmängd färdigvara, värde

1 .. 1

Typ av jämförelse, kod

1 .. 1

Måttenhet för jämförmängd

1 .. 1

LÄKEMEDELSSPECIFIKA UPPGIFTER FRÅN VARA

T4860

Förekomst

Referens till läkemedlets NPL-pack-ID

0 .. 1

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Code/Description
milliliter
MLT
millimeter
MMT
Comment:
Klassen kan användas för att ange underlag för beräkning av ett jämförpris för artikeln. Informationen i
klassen används tillsammans med artikelns pris för att beräkna jämförpriset. Se vidare i klassen
JÄMFÖRPRIS.
Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset
baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för konsumenten som
pris per tvätt. Följande värden ska då anges i termerna som ingår i klassen:
”T0147 Jämförmängd färdigvara, värde": 21
”T0145 Typ av jämförelse, kod”: Z10 (per load)
”T3376 Måttenhet för jämförmängd”: PCE
Definition:
Mängden färdigvara i förpackningen vid användning eller, i förekommande fall, efter beredning.
Comment:
Termen används för att beräkna jämförmängd eller -pris. För att undvika missförstånd ska alltid
jämförmängd anges, även om jämförmängd och innehåll har samma kvantitet.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Kod som anger vilken typ av jämförpris som kan beräknas, eller vilken typ av mängdjämförelse
som kan göras, baserat på jämförmängd.
Comment:
Kodvärdet baseras på uppgift i "T0147 Jämförmängd färdigvara". Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor,
se kodlista T0145.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till tre tecken.
Length: 1 .. 3
Definition:
Enhet i vilken tillhörande jämförmängd är uttryckt.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
kvadratmeter
MTK
kubikmeter
MTQ
styck
PCE
Comment:
Klassen används för att ange läkemedelsspecifika uppgifter enligt det nationella produkt- och
artikelregistret VARA. Databasem VARA administreras av Apotekens Service AB. Klassen ska användas
om artikeln är ett läkemedel.
Definition:
Referens till läkemedlets identitet enligt Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL).
Comment:
Identiteten anges antingen som läkemedlets identitet enligt Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL)
eller, för läkemedel som inte finns i NPL, som SBpackid tilldelat av Apotekens Service.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 14 tecken.
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Element och struktur
Term nr

T4800

Element

Reglerat produktnamn

Förekomst

0 .. 1

Elementspecifikation

Definition:
Comment:
Format:

T4879

Läkemedlets förpackningsinformation, text

0 .. 1

Definition:
Comment:

Format:
T4876

Intressent, text

0 .. 1

Definition:
Comment:

Comment:
Format:
T4889

Bristinformation, text

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

T4862

LÄKEMEDELSINFORMATION
Läkemedlets benämning enligt ATC, text

0 .. 1
0 .. 1

Comment:
Definition:
Comment:

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Length: 1 .. 14
Det föreskrivna, reglerade eller generiska produktnamnet eller benämningen för en produkt, enligt
en myndighets bestämmelse eller förordning.
Det reglerade produktnamnet beskriver produktens beskaffenhet och är tillräckligt exakt för att skilja den
från andra produkter.
En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken.
Length: 1 .. 500
Läkemedlets förpackningsinformation är en beskrivande text som innehåller viktiga detaljer för val
av rätt artikel vid beställning.
Text enligt VARA: Beskrivande text som anger förpackningens storlek. Termen heter forpackning_text i
VARA
Beskrivande förpackningstext från Läkemedelsverket som innehåller viktiga detaljer för val av rätt artikel
vid beställning
och expedition t.ex. Tvåkammarcylinderampull för GenotropinPen 12 , 1 x (I+II) OBS! Elementet ska visas
för användaren vid tjänsteanrop. HämtaSubstitution, se VARA – bilaga till handboken för vård- och
apoteksaktörer för mer information.
Information som i VARA bara finns i denna text. Exemplet nedan: Uppgift om Clear-Flex nedan finns
endast under denna term och därför måste denna uppgift komplettera artikelbenämningen.
Plastbehållare, 140 x 2000 ml (Clear-Flex, självförslutande koppling)
Plastbehållare, 140 x 2000 ml (Clear-Flex)
En alfanumerisk sträng med upp till 160 tecken.
Length: 1 .. 160
Namnet på intressenten/organisationen.
Namnet på en legal organisation med definierat ansvar för en artikel i enlighet med organisationens roll.
Information enligt VARA: Referens till en intressent med roll och elementets xml-id. Se kap 4.1 och 12.10 i
VARA Export version 3.0.
Attribut för referens-id och definierad ansvarsroll (roll) för legal organisation. Endast MAH (Marketing
Authorisation Holder), Ombud eller Registreringsinnehavare används i NPL.
Exempel på intressent för läkemedel är MAH (Marketing Authorisation Holder), Ombud, Tillverkare,
Ompackare eller Registreringsinnehavare.
En alfanumerisk sträng med upp till 160 tecken.
Length: 1 .. 160
Kompletterande information vid långvarig rest eller bristsituation av specificerat läkemedel
Används endast om T0014 Tillgänglighetskod är 90E.
En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken.
Length: 1 .. 350
Klassen kan användas för att ange information om läkemedlets egenskaper.
Läkemedlets benämning enligt Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC) angivet i
klartext.
Läkemedlets benämning ska anges enligt ”lx-atc-kod” i VARA från Apotekens Service.
ATC-systemet består av 14 huvudgrupper, där läkemedlet placeras utifrån dess huvudindikation. Utöver
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation

Format:
T4863

Läkemedlets beredningsform, text

0 .. 1

Definition:
Comment:

Format:
T4864

Förpackningstypen för den inre förpackningen, text

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

LÄKEMEDLETS STYRKA
T4865

Läkemedlets styrka, text

0 .. 1

Comment:

0 .. 1

Definition:
Comment:

Format:
T4866

Läkemedlets styrka, värde

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

T4867

Måttenhet för läkemedlets styrka

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

LÄKEMEDLETS SAMMANSATTA
FÖRPACKNINGSSTORLEK

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Comment:

dessa huvudgrupper klassificeras läkemedlen på fyra olika nivåer efter terapeutisk, farmakologisk och
kemisk funktion. ATC administreras av World Health Organization (WHO).
En alfanumerisk sträng med upp till 240 tecken.
Length: 1 .. 240
Läkemedlets beredningsform enligt Svensk läkemedelsstandard (SLS) angivet i text
Läkemedlets beredningsform ska anges enligt kodlista ”lx-lakemedelsform” i VARA från Apotekens
Service.
Svensk läkemedelsstandard baseras på EDQM Standard Terms.
En alfanumerisk sträng med upp till 160 tecken.
Length: 1 .. 160
Den inre förpackningens förpackningstyp enligt Svensk läkemedelsstandard (SLS) angivet i
klartext.
Förpackningstypen ska anges enligt ”lx-forpackningstyp-inre” i VARA från Apotekens Service.
En alfanumerisk sträng med upp till 40 tecken.
Length: 1 .. 40
Klassen kan användas för att ange koncentrationen av den aktiva substansen i läkemedlet, det vill säga
den så kallade produktstyrkan.
Koncentrationen av den aktiva substansen i läkemedlet angivet i klartext.
Koncentrationen kan till exempel anges kvantitativt per doseringsenhet, per volymenhet eller viktenhet
beroende av beredningsform. Observera att kombinationsläkemedel med mer än en aktiv beståndsdel
anges i "Läkemedelets styrka, text" men saknar innehåll i "Läkemedlets styrka, värde".
En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken.
Length: 1 .. 80
Koncentrationen av den aktiva substansen i läkemedlet angivet som ett värde.
Observera att kombinationsläkemedel med mer än en aktiv substans kan sakna styrka.
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Enhet i vilken läkemedlets styrka är uttryckt.
Måttenhet ska anges enligt kodlista ”lx-enhet-styrka” i VARA från Apotekens Service. Kodnamnet i
kodlistan är max 60 tecken.
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Klassen kan användas för att ange läkemedlets sammansatta förpackningsstorlek.
Exempel: Enligt ”T0082 Förpackningens innehåll, värde” och ”T0311 Måttenhet för förpackningens
innehåll” innehåller en läkemedelsförpackning totalt 60 tabletter. Tabletterna är fördelade på två
innerförpackningar som var och en innehåller tre blisterförpackningar. Blisterförpackningarna innehåller
var och en tio tabletter. Läkemedlets sammansatta förpackningsstorlek är alltså 2x3x10 st tabletter.
Läkemedlets numeriska förpackningskvantitet, värde = 10
Måttenhet för läkemedlets numeriska förpackningskvantitet = PCE
Läkemedlets förpackningsmultipel nivå 1 = 2
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation

T4872

Kvantitet av läkemedlet i den innersta förpackningen,
värde

0 .. 1

Definition:
Format:

T4873

Måttenhet för kvantitet av läkemedlet i den innersta
förpackningen

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

T4874

Läkemedlets förpackningsmultipel nivå 1

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

T4875

Läkemedlets förpackningsmultipel nivå 2

0 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

0 .. 1

Comment:

0 .. 1

Comment:

1 .. 1
0 .. unbounded

Comment:
Comment:

1 .. 1

Definition:

PRIS

AVTALAT PRIS

ORDINARIE PRIS
KONTRAKTSPRIS

T0029

Kontraktspris

Comment:
Comment:
Format:

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Läkemedlets förpackningsmultipel nivå 2 = 3
Kvantitet av läkemedlet i en av förpackningarna på nivå 2 i läkemedelsförpackningen.
Ett numeriskt värde med upp till 12 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 12
Maximum Decimal Digits: 3
Enhet i vilken läkemedlets numeriska förpackningskvantitet är uttryckt.
Måttenheten ska anges enligt kodlista” lx-antal-numerisk-enhet” i VARA från Apotekens Service.
Benämningen i kodlistan är max 80 tecken.
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Antal förpackningar på nivå 1 i läkemedelsförpackningen
Antalet anges i styck. Om inget värde anges ska termens värde betraktas som 1 (d.v.s. defaultvärde=1).
Ett heltal med upp till sex siffror.
Maximum Total Digits: 6
Maximum Decimal Digits: 0
Antal förpackningar på nivå 2 i läkemedelsförpackningen.
Antalet anges i styck. Om inget värde anges ska termens värde betraktas som 1 (d.v.s. defaultvärde=1).
Ett heltal med upp till sex siffror.
Maximum Total Digits: 6
Maximum Decimal Digits: 0
Klassen används för att ange priset för artikeln. Klassen ska alltid användas för beställningsbar artikel. Ett
pris är antingen avtalat eller ej avtalat. Det vill säga att endast en av klasserna ”Avtalat pris” och ”Ej avtalat
pris” får användas. En artikel har alltid ett ordinarie pris. Under en period, till exempel en kampanjperiod,
kan artikeln också ha ett tillfälligt rabatterat pris. Det innebär att en pristyp i klassen ”Ordinarie pris” alltid
ska användas för artikeln och att en pristyp i klassen ”Tillfälligt rabatterat pris” kan anges i tillägg till denna
pristyp. Undantaget är för kundorderbaserade artiklar, för vilka endast klassen ”Kundorderbaserat pris” ska
användas.
Alla pristyper anges exklusive mervärdesskatt (moms). Eventuella rabatter och avgifter för artikeln är
inräknade i priset.
Klassen ska användas för artiklar som ingår i det avtalade sortimentet. Om klassen används ska klassen
”Ordinarie pris” alltid användas. Klassen ”Tillfälligt rabatterat pris” kan användas för att ange ett tillfälligt
rabatterat pris för artikeln.
Klassen används för att ange det avtalade priset för en artikel.
Klassen kan användas för att ange priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är
'Kontraktspris', enligt avtal mellan köpare och leverantör. Klassen kan upprepas för att ange jämförpris,
giltighetstid och/eller kvantitetssteg.
Det pris för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en
prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.
Synonymer till Kontraktspris: Avtalspris, Avtalat nettopris (ESAP 6, läkemedel)
Priset är exklusive moms.
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

JÄMFÖRPRIS

0 .. 1

Jämförpris

1 .. 1

T0178

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Används tillsammans med "T0029 Kontraktspris" om prissättning inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Används tillsammans med "T0029 Kontraktspris" i det fall prissättning är i annat mått än styck.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
timme
HUR
kilogram
KGM
liter
LTR
milligram
MGM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
meter
MTR
Comment:
Klassen kan användas för att ange ett jämförpris för artikeln. För att beräkna jämförpriset används priset
för artikeln tillsammans med informationen i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION. Priset för artikeln är
det pris som angivits i ”T0029 Kontraktspris”, ”T0203 Aktuellt pris”, ”T0181 Listpris”, ”T0182 Listpris,
rabatterat”, ”T5028 Aktuellt listpris” eller T0238 Aktuellt listpris, rabatterat”, beroende på vilken pristyp som
gäller för artikeln.
Exempel: Enligt exemplet med tvättmedel som beskrivs i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION har
följande värden angivits i termerna som ingår i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION:
”T0147 Jämförmängd färdigvara, värde”: 21 (antal tvättar)
”T0145 Typ av jämförelse, kod”: Z10 (per load)
”T3376 Måttenhet för jämförmängd”: PCE
Tvättmedelspaketet kostar 42 kronor. Följande värde har därför angivits i T0029, T0203, T0181, T0182,
T5028 eller T0238 (beroende på vilken pristyp som gäller för artikeln): 42
Baserat på ovanstående information ska följande värden anges i termerna som ingår i klassen
JÄMFÖRPRIS:
”T0178 Jämförpris” = 2 (42 kronor/21 tvättar)
”T0031 Måttenhet för pris” = PCE
Se www.gs1.se/faq, under Affärsprocesser, för fler ifyllnadsexempel.
Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se.
Definition:
Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva
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Element

Förekomst

Elementspecifikation
mängden som finns i förpackningen.
Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med
angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd".
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
kvadratmeter
MTK
kubikmeter
MTQ
styck
PCE
Comment:
Klassen kan användas för att ange giltighetstid för priset. Klassen ska användas om artikelprisets
giltighetstid skiljer sig från prislistans giltighetstid.
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.
Comment:
Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån.
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument slutar gälla.
Comment:
Endast om inte priserna är 'tillsvidare'.Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Comment:
Klassen kan användas för att ange lägsta och eventuellt högsta orderkvantitet som priset baseras på.
Klassen ska användas om priset baseras på orderkvantiteter.
Definition:
Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall.
Comment:
Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Comment:

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

GILTIGHETSTID FÖR PRIS

0 .. 1

T0004

Första giltighetsdatum

1 .. 1

T0005

Sista giltighetsdatum

0 .. 1

T0079

KVANTITETSSTEG

0 .. 1

Kvantitetströskel

1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.
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T0080

Kvantitetstak

0 .. 1

T0081

Måttenhet för intervall

1 .. 1

AKTUELLT PRIS, AVTALAT

0 .. unbounded

T0203

Aktuellt pris

1 .. 1

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall.
Comment:
Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad
prislista.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
styck
PCE
Comment:
Klassen kan användas för att ange priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är
'Aktuellt pris', enligt avtal mellan köpare och leverantör. Klassen kan upprepas för att ange jämförpris,
giltighetstid och/eller kvantitetssteg.
Definition:
Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för artikeln (produkt eller tjänst) och som
säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under
avtalsperioden.
Comment:
Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris
Comment:
Synonymt med dagspris, dvs ett pris som kan ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på
prisändringar rekommenderas. Priset är exklusive moms.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Används tillsammans med "T0203 Aktuellt pris" om prissättning inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Används tillsammans med "T0203 Aktuellt pris" i det fall prissättning är i annat mått än styck.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
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Term nr

Element

Förekomst

JÄMFÖRPRIS

0 .. 1

T0178

Jämförpris

1 .. 1

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Code/Description
gram
GRM
timme
HUR
kilogram
KGM
liter
LTR
milligram
MGM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
meter
MTR
Comment:
Klassen kan användas för att ange ett jämförpris för artikeln. För att beräkna jämförpriset används priset
för artikeln tillsammans med informationen i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION. Priset för artikeln är
det pris som angivits i ”T0029 Kontraktspris”, ”T0203 Aktuellt pris”, ”T0181 Listpris”, ”T0182 Listpris,
rabatterat”, ”T5028 Aktuellt listpris” eller T0238 Aktuellt listpris, rabatterat”, beroende på vilken pristyp som
gäller för artikeln.
Exempel: Enligt exemplet med tvättmedel som beskrivs i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION har
följande värden angivits i termerna som ingår i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION:
”T0147 Jämförmängd färdigvara, värde”: 21 (antal tvättar)
”T0145 Typ av jämförelse, kod”: Z10 (per load)
”T3376 Måttenhet för jämförmängd”: PCE
Tvättmedelspaketet kostar 42 kronor. Följande värde har därför angivits i T0029, T0203, T0181, T0182,
T5028 eller T0238 (beroende på vilken pristyp som gäller för artikeln): 42
Baserat på ovanstående information ska följande värden anges i termerna som ingår i klassen
JÄMFÖRPRIS:
”T0178 Jämförpris” = 2 (42 kronor/21 tvättar)
”T0031 Måttenhet för pris” = PCE
Se www.gs1.se/faq, under Affärsprocesser, för fler ifyllnadsexempel.
Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se.
Definition:
Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva
mängden som finns i förpackningen.
Comment:
Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med
angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
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Comment:
Comment:

GILTIGHETSTID FÖR PRIS

0 .. 1

T0004

Första giltighetsdatum

1 .. 1

T0005

Sista giltighetsdatum

0 .. 1

KVANTITETSSTEG

0 .. 1

T0079

Kvantitetströskel

1 .. 1

T0080

Kvantitetstak

0 .. 1

T0081

Måttenhet för intervall

1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd".
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
kvadratmeter
MTK
kubikmeter
MTQ
styck
PCE
Comment:
Klassen kan användas för att ange giltighetstid för priset. Klassen ska användas om artikelprisets
giltighetstid skiljer sig från prislistans giltighetstid.
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.
Comment:
Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån.
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument slutar gälla.
Comment:
Endast om inte priserna är 'tillsvidare'.Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Comment:
Klassen kan användas för att ange lägsta och eventuellt högsta orderkvantitet som priset baseras på.
Klassen ska användas om priset baseras på orderkvantiteter.
Definition:
Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall.
Comment:
Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall.
Comment:
Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad
prislista.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
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Term nr

Element

Förekomst

TILLFÄLLIGT RABATTERAT PRIS
KONTRAKTSPRIS, TILLFÄLLIGT RABATTERAT

0 .. 1
1 .. unbounded

T3288

Kontraktspris, tillfälligt rabatterat

1 .. 1

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

GILTIGHETSTID FÖR PRIS

0 .. 1

Första giltighetsdatum

1 .. 1

T0004

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Code/Description
millimeter
MMT
styck
PCE
Comment:
Klassen används för att ange ett pris för artikeln som gäller under en period, till exempel en
kampanjperiod. Om klassen används måste även en pristyp ur klassen ”Ordinarie pris” användas.
Comment:
Klassen kan användas för att ange priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är
'Kontraktspris, tillfälligt rabatterat', enligt avtal mellan köpare och leverantör. Klassen kan upprepas för att
ange giltighetstid och/eller kvantitetssteg. Jämförpris kan inte anges för ett tillfälligt rabatterat pris, utan
enbart för artikelns ordinarie pris.
Definition:
Det tillfälligt rabatterade kontraktspriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören
erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden).
Comment:
Synonymer till Kontraktspris, rabatterat: Kampanjpris
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Används tillsammans med "T3288 Kontraktspris, tillfälligt rabatterat" om prissättning inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Används tillsammans med "T3288 Kontraktspris, tillfälligt rabatterat" i det fall prissättning är i annat mått
än styck.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
timme
HUR
kilogram
KGM
liter
LTR
milligram
MGM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
meter
MTR
Comment:
Klassen kan användas för att ange giltighetstid för priset. Klassen ska användas om artikelprisets
giltighetstid skiljer sig från prislistans giltighetstid.
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.
Comment:
Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån.
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Format:

T0005

Sista giltighetsdatum

0 .. 1

KVANTITETSSTEG

0 .. 1

T0079

Kvantitetströskel

1 .. 1

T0080

Kvantitetstak

0 .. 1

T0081

Måttenhet för intervall

1 .. 1

EJ AVTALAT PRIS

ORDINARIE PRIS
LISTPRIS

T0181

Listpris

0 .. 1

0 .. 1
0 .. unbounded

1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

CCYYMMDD
Length: 8
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument slutar gälla.
Comment:
Endast om inte priserna är 'tillsvidare'.Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Comment:
Klassen kan användas för att ange lägsta och eventuellt högsta orderkvantitet som priset baseras på.
Klassen ska användas om priset baseras på orderkvantiteter.
Definition:
Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall.
Comment:
Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall.
Comment:
Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad
prislista.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
styck
PCE
Comment:
Klassen ska användas för artiklar som inte ingår i det avtalade sortimentet. För kundorderbaserade artiklar
ska endast klassen "Kundorderbaserat pris" användas. För övriga ej avtalade artiklar ska klassen
”Ordinarie pris” alltid användas. Klassen ”Tillfälligt rabatterat pris” kan användas för att ange ett tillfälligt
rabatterat pris för artikeln.
Comment:
Klassen används för att ange priset för en artikel som ingår i övrigt sortiment.
Comment:
Klassen kan användas för att ange priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är
'Listpris', enligt avtal mellan köpare och leverantör. Listpris används endast för läkemedel. Klassen kan
upprepas för att ange jämförpris, giltighetstid och/eller kvantitetssteg.
Definition:
Grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören bestämt.
Comment:
Synonymer till Listpris: Grundpris, Katalogpris
Comment:
Priset är exklusive moms. Används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, så kallat övrigt
sortiment.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
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Term nr

Element

Förekomst

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

JÄMFÖRPRIS

0 .. 1

Jämförpris

1 .. 1

T0178

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Maximum Decimal Digits: 4
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Används tillsammans med "T0181 Listpris" om prissättning inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Används tillsammans med "T0181 Listpris" i det fall prissättning är i annat mått än styck.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
timme
HUR
kilogram
KGM
liter
LTR
milligram
MGM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
meter
MTR
Comment:
Klassen kan användas för att ange ett jämförpris för artikeln. För att beräkna jämförpriset används priset
för artikeln tillsammans med informationen i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION. Priset för artikeln är
det pris som angivits i ”T0029 Kontraktspris”, ”T0203 Aktuellt pris”, ”T0181 Listpris”, ”T0182 Listpris,
rabatterat”, ”T5028 Aktuellt listpris” eller T0238 Aktuellt listpris, rabatterat”, beroende på vilken pristyp som
gäller för artikeln.
Exempel: Enligt exemplet med tvättmedel som beskrivs i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION har
följande värden angivits i termerna som ingår i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION:
”T0147 Jämförmängd färdigvara, värde”: 21 (antal tvättar)
”T0145 Typ av jämförelse, kod”: Z10 (per load)
”T3376 Måttenhet för jämförmängd”: PCE
Tvättmedelspaketet kostar 42 kronor. Följande värde har därför angivits i T0029, T0203, T0181, T0182,
T5028 eller T0238 (beroende på vilken pristyp som gäller för artikeln): 42
Baserat på ovanstående information ska följande värden anges i termerna som ingår i klassen
JÄMFÖRPRIS:
”T0178 Jämförpris” = 2 (42 kronor/21 tvättar)
”T0031 Måttenhet för pris” = PCE
Se www.gs1.se/faq, under Affärsprocesser, för fler ifyllnadsexempel.
Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se.
Definition:
Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva
mängden som finns i förpackningen.
Definition:
Comment:
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Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation
Comment:

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

GILTIGHETSTID FÖR PRIS

0 .. 1

T0004

Första giltighetsdatum

1 .. 1

T0005

Sista giltighetsdatum

0 .. 1

T0079

KVANTITETSSTEG

0 .. 1

Kvantitetströskel

1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med
angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd".
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
kvadratmeter
MTK
kubikmeter
MTQ
styck
PCE
Comment:
Klassen kan användas för att ange giltighetstid för priset. Klassen ska användas om artikelprisets
giltighetstid skiljer sig från prislistans giltighetstid.
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.
Comment:
Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån.
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument slutar gälla.
Comment:
Endast om inte priserna är 'tillsvidare'.Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Comment:
Klassen kan användas för att ange lägsta och eventuellt högsta orderkvantitet som priset baseras på.
Klassen ska användas om priset baseras på orderkvantiteter.
Definition:
Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall.
Comment:
Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
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Term nr

Element

Förekomst

T0080

Kvantitetstak

0 .. 1

T0081

Måttenhet för intervall

1 .. 1

LISTPRIS, RABATTERAT

0 .. unbounded

T0182

Listpris, rabatterat

1 .. 1

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Maximum Decimal Digits: 3
Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall.
Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad
prislista.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
styck
PCE
Comment:
Klassen kan användas för att ange priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är
'Listpris, rabatterat', enligt avtal mellan köpare och leverantör. Klassen kan upprepas för att ange
jämförpris, giltighetstid och/eller kvantitetssteg.
Definition:
Det rabatterade grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst).
Comment:
Pristypen används för läkemedel vars pris inte är ramavtalat.
Synonymer: Pris (gäller läkemedel),
Priset är exklusive moms.
Comment:
Används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, så kallat övrigt sortiment.
Pristypen används för läkemedel vars pris inte är ramavtalat.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Används tillsammans med "T0182 Rabatterat listpris" om prissättning inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Används tillsammans med "T0182 Rabatterat listpris" i det fall prissättning är i annat mått än styck.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
Definition:
Comment:
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

JÄMFÖRPRIS

0 .. 1

T0178

Jämförpris

1 .. 1

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Code/Description
timme
HUR
kilogram
KGM
liter
LTR
milligram
MGM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
meter
MTR
Comment:
Klassen kan användas för att ange ett jämförpris för artikeln. För att beräkna jämförpriset används priset
för artikeln tillsammans med informationen i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION. Priset för artikeln är
det pris som angivits i ”T0029 Kontraktspris”, ”T0203 Aktuellt pris”, ”T0181 Listpris”, ”T0182 Listpris,
rabatterat”, ”T5028 Aktuellt listpris” eller T0238 Aktuellt listpris, rabatterat”, beroende på vilken pristyp som
gäller för artikeln.
Exempel: Enligt exemplet med tvättmedel som beskrivs i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION har
följande värden angivits i termerna som ingår i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION:
”T0147 Jämförmängd färdigvara, värde”: 21 (antal tvättar)
”T0145 Typ av jämförelse, kod”: Z10 (per load)
”T3376 Måttenhet för jämförmängd”: PCE
Tvättmedelspaketet kostar 42 kronor. Följande värde har därför angivits i T0029, T0203, T0181, T0182,
T5028 eller T0238 (beroende på vilken pristyp som gäller för artikeln): 42
Baserat på ovanstående information ska följande värden anges i termerna som ingår i klassen
JÄMFÖRPRIS:
”T0178 Jämförpris” = 2 (42 kronor/21 tvättar)
”T0031 Måttenhet för pris” = PCE
Se www.gs1.se/faq, under Affärsprocesser, för fler ifyllnadsexempel.
Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se.
Definition:
Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva
mängden som finns i förpackningen.
Comment:
Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med
angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation
Comment:

GILTIGHETSTID FÖR PRIS

0 .. 1

T0004

Första giltighetsdatum

1 .. 1

T0005

Sista giltighetsdatum

0 .. 1

KVANTITETSSTEG

0 .. 1

T0079

Kvantitetströskel

1 .. 1

T0080

Kvantitetstak

0 .. 1

T0081

Måttenhet för intervall

1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd".
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
kvadratmeter
MTK
kubikmeter
MTQ
styck
PCE
Comment:
Klassen kan användas för att ange giltighetstid för priset. Klassen ska användas om artikelprisets
giltighetstid skiljer sig från prislistans giltighetstid.
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.
Comment:
Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån.
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument slutar gälla.
Comment:
Endast om inte priserna är 'tillsvidare'.Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Comment:
Klassen kan användas för att ange lägsta och eventuellt högsta orderkvantitet som priset baseras på.
Klassen ska användas om priset baseras på orderkvantiteter.
Definition:
Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall.
Comment:
Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall.
Comment:
Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad
prislista.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
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Term nr

Element

Förekomst

AKTUELLT LISTPRIS

* T5028

0 .. unbounded

Aktuellt listpris

1 .. 1

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

JÄMFÖRPRIS

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Code/Description
styck
PCE
Comment:
Klassen kan användas för att ange priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är
'Aktuellt listpris', enligt avtal mellan köpare och leverantör. Klassen kan upprepas för att ange jämförpris,
giltighetstid och/eller kvantitetssteg.
Definition:
Grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören bestämt. Priset varierar
med tillgång och efterfrågan.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Används tillsammans med "T5028 Aktuellt listpris" om prissättning inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Används tillsammans med "T5028 Aktuellt listpris" i det fall prissättning är i annat mått än styck.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
timme
HUR
kilogram
KGM
liter
LTR
milligram
MGM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
meter
MTR
Comment:
Klassen kan användas för att ange ett jämförpris för artikeln. För att beräkna jämförpriset används priset
för artikeln tillsammans med informationen i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION. Priset för artikeln är
det pris som angivits i ”T0029 Kontraktspris”, ”T0203 Aktuellt pris”, ”T0181 Listpris”, ”T0182 Listpris,
rabatterat”, ”T5028 Aktuellt listpris” eller T0238 Aktuellt listpris, rabatterat”, beroende på vilken pristyp som
gäller för artikeln.
Exempel: Enligt exemplet med tvättmedel som beskrivs i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION har
följande värden angivits i termerna som ingår i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION:
”T0147 Jämförmängd färdigvara, värde”: 21 (antal tvättar)
”T0145 Typ av jämförelse, kod”: Z10 (per load)
”T3376 Måttenhet för jämförmängd”: PCE
Tvättmedelspaketet kostar 42 kronor. Följande värde har därför angivits i T0029, T0203, T0181, T0182,
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

T0178

Jämförpris

1 .. 1

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

GILTIGHETSTID FÖR PRIS

0 .. 1

T0004

Första giltighetsdatum

1 .. 1

T0005

Sista giltighetsdatum

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
T5028 eller T0238 (beroende på vilken pristyp som gäller för artikeln): 42
Baserat på ovanstående information ska följande värden anges i termerna som ingår i klassen
JÄMFÖRPRIS:
”T0178 Jämförpris” = 2 (42 kronor/21 tvättar)
”T0031 Måttenhet för pris” = PCE
Se www.gs1.se/faq, under Affärsprocesser, för fler ifyllnadsexempel.
Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se.
Definition:
Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva
mängden som finns i förpackningen.
Comment:
Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med
angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd".
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
kvadratmeter
MTK
kubikmeter
MTQ
styck
PCE
Comment:
Klassen kan användas för att ange giltighetstid för priset. Klassen ska användas om artikelprisets
giltighetstid skiljer sig från prislistans giltighetstid.
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.
Comment:
Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån.
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument slutar gälla.
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation
Comment:
Format:

KVANTITETSSTEG

0 .. 1

T0079

Kvantitetströskel

1 .. 1

T0080

Kvantitetstak

0 .. 1

T0081

Måttenhet för intervall

1 .. 1

AKTUELLT LISTPRIS, RABATTERAT

0 .. unbounded

T0238

Aktuellt listpris, rabatterat

1 .. 1

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Endast om inte priserna är 'tillsvidare'.Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån
CCYYMMDD
Length: 8
Comment:
Klassen kan användas för att ange lägsta och eventuellt högsta orderkvantitet som priset baseras på.
Klassen ska användas om priset baseras på orderkvantiteter.
Definition:
Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall.
Comment:
Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall.
Comment:
Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad
prislista.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
styck
PCE
Comment:
Klassen kan användas för att ange priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är
'Aktuellt listpris, rabatterat', enligt avtal mellan köpare och leverantör. Klassen kan upprepas för att ange
jämförpris, giltighetstid och/eller kvantitetssteg.
Definition:
Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för artikeln (produkt) som säljaren/
leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del
av avtalsperioden.
Comment:
Synonymer till Aktuellt pris, rabatterat: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat
spotmarknadspris, rabatterat börspris.
Comment:
Synonymt med dagspris, det vill säga ett pris som kan ändras från dag till dag. Överenskommelse om
frekvens på prisändringar rekommenderas. Priset är exklusive moms.
Används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, sk övrigt sortiment.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
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Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation
Comment:
Format:

T0031

T0178

Måttenhet för pris

0 .. 1

JÄMFÖRPRIS

0 .. 1

Jämförpris

1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Används tillsammans med "T0238 Aktuellt pris, rabatterat" om prissättning inte är per styck.
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Används tillsammans med "T0238 Aktuellt pris, rabatterat" i det fall prissättning är i annat mått än styck.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
timme
HUR
kilogram
KGM
liter
LTR
milligram
MGM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
meter
MTR
Comment:
Klassen kan användas för att ange ett jämförpris för artikeln. För att beräkna jämförpriset används priset
för artikeln tillsammans med informationen i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION. Priset för artikeln är
det pris som angivits i ”T0029 Kontraktspris”, ”T0203 Aktuellt pris”, ”T0181 Listpris”, ”T0182 Listpris,
rabatterat”, ”T5028 Aktuellt listpris” eller T0238 Aktuellt listpris, rabatterat”, beroende på vilken pristyp som
gäller för artikeln.
Exempel: Enligt exemplet med tvättmedel som beskrivs i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION har
följande värden angivits i termerna som ingår i klassen JÄMFÖRELSEINFORMATION:
”T0147 Jämförmängd färdigvara, värde”: 21 (antal tvättar)
”T0145 Typ av jämförelse, kod”: Z10 (per load)
”T3376 Måttenhet för jämförmängd”: PCE
Tvättmedelspaketet kostar 42 kronor. Följande värde har därför angivits i T0029, T0203, T0181, T0182,
T5028 eller T0238 (beroende på vilken pristyp som gäller för artikeln): 42
Baserat på ovanstående information ska följande värden anges i termerna som ingår i klassen
JÄMFÖRPRIS:
”T0178 Jämförpris” = 2 (42 kronor/21 tvättar)
”T0031 Måttenhet för pris” = PCE
Se www.gs1.se/faq, under Affärsprocesser, för fler ifyllnadsexempel.
Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se.
Definition:
Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva
mängden som finns i förpackningen.
Comment:
Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med
angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

GILTIGHETSTID FÖR PRIS

0 .. 1

T0004

Första giltighetsdatum

1 .. 1

T0005

Sista giltighetsdatum

0 .. 1

KVANTITETSSTEG

0 .. 1

T0079

Kvantitetströskel

1 .. 1

T0080

Kvantitetstak

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Maximum Decimal Digits: 4
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.
Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd".
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
kvadratmeter
MTK
kubikmeter
MTQ
styck
PCE
Comment:
Klassen kan användas för att ange giltighetstid för priset. Klassen ska användas om artikelprisets
giltighetstid skiljer sig från prislistans giltighetstid.
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.
Comment:
Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån.
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument slutar gälla.
Comment:
Endast om inte priserna är 'tillsvidare'.Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Comment:
Klassen kan användas för att ange lägsta och eventuellt högsta orderkvantitet som priset baseras på.
Klassen ska användas om priset baseras på orderkvantiteter.
Definition:
Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall.
Comment:
Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall.
Comment:
Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad
prislista.
Definition:
Comment:
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation
Format:

T0081

Måttenhet för intervall

1 .. 1

TILLFÄLLIGT RABATTERAT PRIS

0 .. 1

LISTPRIS, TILLFÄLLIGT RABATTERAT

* T5029

1 .. unbounded

Listpris, tillfälligt rabatterat

1 .. 1

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
styck
PCE
Comment:
Klassen används för att ange ett pris för artikeln som gäller under en period, till exempel en
kampanjperiod. Om klassen används måste även en pristyp ur klassen ”Ordinarie pris” användas.
Comment:
Klassen kan användas för att ange priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är
'Listpris, tillfälligt rabatterat', enligt avtal mellan köpare och leverantör. Klassen kan upprepas för att ange
giltighetstid och/eller kvantitetssteg. Jämförpris kan inte anges för ett tillfälligt rabatterat pris, utan enbart
för artikelns ordinarie pris.
Definition:
Det tillfälligt rabatterade listpriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören
erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden).
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Används tillsammans med "T5029 Listpris, tillfälligt rabatterat" om prissättning inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Används tillsammans med "T5029 Listpris, tillfälligt rabatterat" i det fall prissättning är i annat mått än
styck.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
timme
HUR
kilogram
KGM
liter
LTR
milligram
MGM
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

GILTIGHETSTID FÖR PRIS

0 .. 1

T0004

Första giltighetsdatum

1 .. 1

T0005

Sista giltighetsdatum

0 .. 1

KVANTITETSSTEG

0 .. 1

T0079

Kvantitetströskel

1 .. 1

T0080

Kvantitetstak

0 .. 1

T0081

Måttenhet för intervall

1 .. 1

KUNDORDERBASERAT PRIS
PRIS FÖR KUNDORDERBASERAD ARTIKEL
* T5030

Pris för kundorderbaserad artikel

0 .. 1
1 .. unbounded
1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Code/Description
milliliter
MLT
millimeter
MMT
meter
MTR
Comment:
Klassen kan användas för att ange giltighetstid för priset. Klassen ska användas om artikelprisets
giltighetstid skiljer sig från prislistans giltighetstid.
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.
Comment:
Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån.
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Definition:
Datum från vilket informationen i detta affärsdokument slutar gälla.
Comment:
Endast om inte priserna är 'tillsvidare'.Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån
Format:
CCYYMMDD
Length: 8
Comment:
Klassen kan användas för att ange lägsta och eventuellt högsta orderkvantitet som priset baseras på.
Klassen ska användas om priset baseras på orderkvantiteter.
Definition:
Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall.
Comment:
Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall.
Comment:
Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad
prislista.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
styck
PCE
Comment:
Klassen används för att ange priset för en kundorderbaserad artikel, det vill säga en artikel som tillverkas
efter beställning.
Comment:
Klassen kan användas för att ange priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är
”Pris för kundorderbaserad artikel”, enligt avtal mellan köpare och leverantör.
Definition:
Pris som avser en artikel som tillverkas efter beställning.
Comment:
Priset är ett budgetpris eller ett kalkylpris som kunden kan använda som ett preliminärt pris för artikeln
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Term nr

Element

Förekomst

T0030

Enhetsprisbasis

0 .. 1

T0031

Måttenhet för pris

0 .. 1

SKATT

1 .. unbounded

T0194

Skattetyp, kod

1 .. 1

T0197

Skattekategori

1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
som ska tillverkas eller sättas samman. Det verkliga priset kommer i fakturan. Parterna kommer överens
om detta förfarande ska användas.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 15
Maximum Decimal Digits: 4
Definition:
Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
Comment:
Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter
av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
Comment:
Används tillsammans med "T5030 Pris för kundorderbaserad artikel" om prissättning inte är per styck.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits: 9
Maximum Decimal Digits: 3
Definition:
Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
Comment:
Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
Comment:
Används tillsammans med "T5030 Pris för kundorderbaserad artikel" i det fall prissättning är i annat mått
än styck.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
gram
GRM
timme
HUR
kilogram
KGM
liter
LTR
milligram
MGM
milliliter
MLT
millimeter
MMT
meter
MTR
Comment:
Följande termer förekommer en gång för varje aktuell kombination av skattetyp, skattekategori och
skattesats. Skattetypen mervärdesskatt (VAT) redovisas alltid. Artiklar som är undantagna från
mervärdesskatt redovisas som undantagna (T0197=E).
Definition:
Kod som anger skattetyp.
Comment:
Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0194.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till tre tecken.
Length: 1 .. 3
Definition:
Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.
Comment:
Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197.
Format:
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Code/Description
Begränsad avdragsrätt
B
Undantagen från moms
E
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Element och struktur
Term nr

T0195

Element

Skattesats

ARTIKELHIERARKI

Förekomst

0 .. 1

0 .. unbounded

T0051

Radnummer

1 .. 1

T0155

Referens till rad på högre nivå

1 .. 1

T3361

Antalet inneliggande artiklar

0 .. 1

INGÅENDE FÖRPACKNING

1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Elementspecifikation
Code/Description
Hotell, camping, etc.
H
Kommunal verksamhet
L
Livsmedel
M
Restaurangtjänster
R
Standard
S
Tidningar, böcker etc
T
Resor
U
Noll % moms
Z
Definition:
Den skattesats som används för att beräkna skatten.
Comment:
Används då varan/tjänsten inte är undantagen från skatt. Decimaltecken måste användas vid behov, ex
skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'.
Format:
Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits: 6
Maximum Decimal Digits: 4
Comment:
Följande termer används endast för beskrivning av flerpack och blandad förpackning alt sammansatt
tjänst.
Vid flerpack förekommer termerna en gång. Vid blandad förpackning och sammansatt tjänst förekommer
termerna en gång för varje ingående artikel som den blandade förpackningen (sammansatt tjänsten)
består av. Vid beskrivning av artikelhierarki förekommer termerna en gång. Varje artikel som ingår i en
sammansatt produkt/tjänst måste föregås av artikelinformation av densamma i en huvudrad.
Definition:
Radnumret för raden inom affärsmeddelandet.
Comment:
Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, …
Comment:
Löpnummer på raderna inom prislistan. Samma löpnummerserie används som i huvudraden.
Format:
Ett heltal med upp till sex siffror.
Maximum Total Digits: 6
Maximum Decimal Digits: 0
Definition:
Identiteten för raden på högre nivå som denna underrad hänvisar till.
Comment:
Löpnumret på den huvudrad som innehåller artikelnumret på blandad förpackning/sammansatt tjänst alt
flerpack.
Format:
Ett heltal med upp till sex siffror.
Maximum Total Digits: 6
Maximum Decimal Digits: 0
Definition:
Antalet ingående artiklar i denna artikel.
Comment:
Antalet ingående artiklar i den flerpack eller blandad förpackning som specificeras. Även om defaultvärde
för antal inneliggande förpackningar är en (1), får '1' anges.
Motsvarande uppgift anges även i "T0026 Antalet artiklar i en ytterförpackning".
Format:
Ett heltal med upp till fem siffror.
Maximum Total Digits: 5
Maximum Decimal Digits: 0
Comment:
Klassen används för att ange identiteten för den ingående artikeln. Endast en av följande termer får
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Affärsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29
Version: 2.9.3

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

Tillhörande meddelandespecifikation: MS 60

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

T2045

Element

Ingående förpackning eller tjänst, GTIN

Förekomst

0 .. 1

Elementspecifikation

Definition:
Comment:
Comment:
Format:

T3408

Ingående förpackning/tjänst leverantörens
artikelnummer

0 .. 1

Definition:
Format:

T3407

Ingående förpackning/tjänst tillverkarens
artikelnummer

0 .. 1

Definition:
Format:

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

användas.
Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst.
Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN.
Artikeln ingår i en flerpack eller i en blandad förpackning. Den ingående artikeln ska ha specificerats i
tidigare skede.
GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).
Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror.
Length: 14
Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst.
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst.
En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.
Length: 1 .. 35
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