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Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter
från Beredningsgruppens möte 2016-02-08
Punkt Åtgärd
En arbetsgrupp bildas för att arbeta vidare med
6a)
översyn av samordnad varuinformation och dess
meddelanden.

Ansvarig/kontakt
SFTI styrgrupp
Kerstin Wiss Holmdahl

6b)

En arbetsgrupp bildas för att arbeta vidare med
frågan om konsignationslager.

SFTI styrgrupp
Kerstin Wiss Holmdahl
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Beredningsgruppen rekommenderade att:
- 6.5.1 Avropskopia utgår. Användare
hänvisas till 6.5.2 Orderöverenskommelse
- Tekniska kansliet ges i uppdrag att fram en
version 2.4 av Fulltextfaktura som skall
omfatta allt fakturainnehåll enligt de senaste
versionerna av 6.1.6 (ver 2.9), 9.1.1 (ver 2.6)
och 9.2.1 (ver 2.3)
- Svekatalog 1.0 utgår.
- Sveorder 2.0 utgår
De versioner som utgår ska avföras från SFTI:s
webbplats, dock att de att finnas tillgängliga på
SFTI:s webbplats under viss tid framöver.

SFTI Styrgrupp.
Tekniska kansliet.

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

www.SFTI.se
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PROTOKOLL

Minnesanteckningar SFTI Beredningsgrupp
Tid: Den 8 februari 2016, kl. 09.30-14.00 (därefter workshop)
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm; lokal Runda Rummet
Deltagare: Se bilaga 1
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Inledning

Ordförande Per Carlsson hälsade deltagarna välkomna till dagens möte,
varefter kort presentationsrunda följde.
Sara Killander och Johan Wallström utsågs att justera protokollet.
Förslag till dagordning godkändes.
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Föregående möte

Protokollet från föregående möte, den 24 november 2015, godkändes.
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Rapporter från arbetsgrupperna

a) Beställning av slutenvårdsdos
Kerstin Wiss Holmdahl och Thomas Pettersson sammanfattade status i
arbetsgruppen för slutenvårdsdos.
Arbetsgruppen är princip klar med datamodellen för Slutenvårdsdosbilaga.
Sedan senaste mötet i Beredningsgruppen har arbetsgruppen omarbetet
datamodellen efter feedback från Stockholm Läns landsting där man testat
beställning av slutenvårdsdoser. Framförallt har justeringar i datamodellen
gjorts för att mer stämma med hur information kan lämnas från
journalsystemen.
Arbetsgruppen har även gått igenom hela processen från beställning i
journalsystem, via produktionssystemet till återrapportering i
journalsystemet. Detta för att säkerställa att Slutenvårdsdosbilagan inte
saknar uppgifter som kan behövas i slutfasen. I detta arbete preciseras ex vis
GDTI som ska användas som Slutenvårdsdosbilagenummer, id på enheten
som i journalsystemet beställer slutenvårdsdoser, ordinationsid och identitet
på påsarna. När detta är klart, så ska ett schema tas fram. Arbetsgruppen har
ännu inte i uppgift att ta fram schema för de meddelande som kan komma att
läsas in i journalsystem.
Nästa möte i gruppen är 23 februari.
b) Utomregionala ersättningar
Kerstin Wiss Holmdahl och Thomas Pettersson sammanfattade status i
arbetsgruppen för utomregionala ersättningar.
Arbetsgruppen för Utomregionala ersättningar gav i höstas Inera i uppdrag att
genomföra en förstudie gällande en nationell kommunikationslösning gällande
vårdinformation i form av fakturaunderlag kopplat till fakturering för

2016-02-09

2

PROTOKOLL
utomläns vård. Denna rapport har nu framtagen och kommer att behandlas
vid arbetsgruppen nästa möte som är onsdag 10 februari. Rapporten
behandlar 2 olika lösningar:
1-Mellanlagring. Lämna och hämta fakturaunderlag från gemensam
lagringsplats utanför landsting/regioner
2- Direktkommunikation. Skicka fakturaunderlagen direkt till mottagarna
Baserat på de olika analyserna rekommenderar förstudien alternativet direkt
kommunikation, enligt SKL’s och landsting/regioners tjänsteplattformskoncept.
Idag är i de flesta fall både faktura och bilaga i pappersform. Bilagan
innehåller underlag för många fakturor. Den datamodell som är framtagen ger
möjlighet till detta även i framtiden. Men när parterna kommer att sända efaktura kommer arbetsgruppen troligen rekommendera 1-1 förhållande. Dvs
bilagan innehåller underlag för endast en faktura. En handledning kommer att
tas fram där bl a alla rekommendationer kommer att finnas.
Ambitionen är att Fakturabilagan ska vara i drift senast 30 juni i år. Detta
gäller dock inte för själva fakturan, den kan fortfarande vara på papper. En
utvidgad referensgrupp kommer att tillsättas.
Förhoppningsvis kan ett schema för fakturaunderlaget var klar vecka 6.
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Nya profiler baserade på BII3/PEPPOL

Martin Forsberg informerade att CEN BII3 avslutades i december 2015. Bland
annat har man tagit fram profiler som motsvarar SFTI:s
Orderöverenskommelse 6.5.2 respektive Varukorg (Punch-out) 6.5.3 i
SFTI/ESAP. Sverige har givit mycket input till båda profilerna.
Nästa steg blir att göra implementationsguider (BIS) för profilerna inom
ramen för OpenPEPPOL. Både svenska och norska intressenter är beredda att
delta.
I profilerna från CENBII3 finns inga tekniska anvisningar för ex.vis
uppkoppling och överföring av meddelandena. Speciellt när det gäller
PunchOut kan det vara av stor betydelse för implementering av profilen. Att
hänvisa till Peppol’s infrastruktur för överföring kan göra det svårt att
implementera så att kunderna blir nöjda. Man vill inte vänta mer än någon
sekund innan varukorgen finns tillgänglig. Martin tror inte att Peppol kommer
att rekommendera en SingleSignOn-lösning.
Förutom ovanstående profiler har vissa ändringar gjorts för andra post-awardprofiler.
Vidare har många nya profiler har tagits fram inom pre-award-området, dvs
från annonsering av upphandlingar t.o.m. tecknande av kontrakt. Arbete har
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bl a bedrivits för det nya enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) som ska
gälla från april 2016.
Det kommer nu att ske viss vidareutveckling inom ramen för den nya
kommittén i CEN, PC440. Det gäller post award området men även en hel del
kring e-upphandling. PC 440 startades upp i juni 2015 och har nästa möte den
16-17 februari. Det kommer med största sannolikhet att bildas en s.k.
spegelkommitté på SIS för svenskt deltagande i PC440.
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Europeisk e-faktura

Martin Forsberg informerade om ett förslag till europeisk norm för e-faktura
som tagits fram inom CEN. Förslaget innehåller följande delar:
 Semantisk modell för e-faktura (Europeisk Norm). Innehåller ”core”
termer för e-faktura. Denna är ute på remiss.
 Lista med syntaxer (Teknisk specification). Denna kommer att
innehålla 4-5 syntaxer. Tanken är att offentliga mottagare ska kunna ta
emot e-faktura i ALLA dessa syntaxer. Bland de syntaxer som
utvärderas är OASIS UBL 2.1 (som används bl a inom SFTI och
Peppol), UN/EDIFACT D14B och UN/CEFACT Cross Industry Invoice
(CII).
 Syntaxbindning och valideringsregler för respektive syntax (Teknisk
specifikation). Dessa dokument blir det vi kan kalla för
meddelandespecifikation.
 Guideline för överföring (Teknisk rapport).
 Guideline för utökningar (Teknisk rapport). Eftersom normen
innehåller ”Core” kan det bli aktuellt för olika parter att utöka
innehållet i fakturan. Denna guide beskriver hur detta ska göras och
hur det kan hanteras mellan parterna. Det kan för parter även bli
aktuellt med att göra restriktioner (dvs minska innehåll).
 Testrapport (Teknisk rapport).
En trolig utveckling är att nästa version av faktura inom OpenPeppol blir efaktura enligt normen i UBL-syntax.
En fråga om pdf kom upp. Det är mycket aktuellt i bl a Tyskland och
Frankrike. Sverige har dock motsatt sig detta.
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Nya arbetsuppgifter

a) Översyn av samordnad varuinformation
Kerstin Wiss Holmdahl informerade att det kommit upp önskemål om att se
över rekommendationerna för Samordnad varuinformation. Den 21 januari
hölls ett nätverksmöte om Samordnad varuinformation i Hässleholm. Nytt
nätverksmöte kommer att äga rum den 5 september. En fråga som kommit
upp är om Leveransavisering är ”rätt” meddelande för att överföra information
till den centrala distributören eller om ex.vis Transportinstruktion ska
användas istället.
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Frågan om vilka meddelanden som bör används vid Samordnad
varuinformation har även tagits upp i GS1 Ag6.
Thomas Pettersson presenterad kort nuvarande rekommendation och därefter
en introduktion till fortsatt diskussion. Tomas Wennebo presenterade ett
förslag från GS1. I korthet går förslaget ut på att:
- den kopia på leveransavisering från leverantören som enligt dagens
rekommendation ska föras över till den centrala distributören
- ersätts med meddelandet Transport Instruktion. Detta meddelande
skapas av kunden med information från den leveransavisering som
sänds från leverantören.
Fortfarande är den etikett som sätts på kolli viktig.
Axel Ericsson önskar att gruppen även hanterar frågan om ett
svarsmeddelande om mottaget gods som ska skickas till leverantören.
Det bedömdes att det är viktigt att alla flöden och dess meddelanden ska
kunna hanteras och en arbetsgrupp bör bildas för detta samt en
vidareutvecklad handledning.
Beslut. Beredningsgruppen föreslår att en SFTI arbetsgrupp bildas för att
arbeta vidare med översyn av samordnad varuinformation och dess
meddelanden.
b) Process för varor i konsignation
Förslag har väckts att ta fram process för hantering av varor i
konsignationslager.
Thomas Pettersson presenterade kort vad konsignationslager innebär. Man
kan implementera det på flera olika sätt och med olika ambitionsnivåer. Ex vis
med eller utan koppling till förråds-/lagersystem och användning av ”alla” emeddelanden. Ett mål kan vara att ha tillgång till ett lokalt lager där man efter
uttag rapporterar detta till leverantören som sedan fakturerar uttaget. Ett
ytterligare mål kan vara att ha ett med leverantören helt synkroniserat lager.
Landstinget Södermanland har startat ett projekt, där man på
ortopediavdelning i samband med uttag skannar en etikett med
artikelnummer och lot-/batchnummer. Denna information sänds i Sveorder
BIS till leverantören som sedan fakturerar uttaget.
Frågan om konsignationslager var även uppe i senaste mötet i GS1 AG6 möte.
Tomas Wennebo informerade att GS1 har en komplett lösning för hantering av
konsignationslager.
Gruppen ansåg att det är viktigt att SFTI ser närmare på hur frågor kring
konsignationslager kan hanteras och att det kan bli en enhetlig hantering
baserat på de erfarenheter som finns.
Beslut. Beredningsgruppen föreslår att en SFTI arbetsgrupp bildas för att
arbeta vidare med frågan om konsignationslager.
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Rekommenderade versioner av SFTI-standarder ses över

Kerstin Wiss Holmdahl presenterade ett förslag om städning av
rekommendationer enligt den inriktning som gavs vid senaste möte i
beredningsgruppen.
Gruppen diskuterade om SFTI i stället för Sveorder 2.0 ska rekommendera
PEPPOL BIS 3A 1.0, Order Only eftersom denna i likhet med Sveorder 2.0 inte
innehåller ett svarsmeddelande. På en fråga konstaterades att en leverantör
som tar emot Sveorder BIS 28 A inte kan krävas på att sända svar. (Sekr. not:
Efter kontroll har tekniska kansliet funnit att enligt BIS 28A ska svar sändas).
Gruppen enades om att vänta med beslut om PEPPOL BIS 3A 1.0, Order Only i
avvaktan på att eventuella krav/önskemål om en profil utan ordersvar
framförs och resultat av en behovsanalys som då behöver göras.
Beslut. Beredningsgruppen rekommenderar att:
- 6.5.1 Avropskopia utgår. Användare hänvisas till 6.5.2
Orderöverenskommelse
- Tekniska kansliet ges i uppdrag att fram en version 2.4 av
Fulltextfaktura som skall omfatta allt fakturainnehåll enligt de senaste
versionerna av 6.1.6 (ver 2.9), 9.1.1 (ver 2.6) och 9.2.1 (ver 2.3)
- Svekatalog 1.0 utgår.
- Sveorder 2.0 utgår.
Även om en städning görs av vissa versioner kommer de att finnas tillgängliga
på SFTI:s webbplats under viss tid framöver.
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SFTI erbjuder ny webbtjänst för verifiering

ESV har upphandlat en ny verifieringstjänst för SFTI. Martin Forsberg
presenterade och demonstrerade tjänsten, som redan har många användare.
Sedan 1 februari ersätter denna tjänst alla tidigare SFTIs tjänster för
verifiering av SFTIs XML-meddelanden, tekniska kuvert och ObjectEnvelope.
Många användare har redan registreras.
För Svefaktura 1.0 har man skapat schematronregler motsvarande de
inprogrammerade regler som använts av den tidigare tjänsten för verifiering
av Svefaktura. När dessa är helt stabila kommer de att kunna publiceras för
nedladdning för lokal användning.
Inga stora problem har identifierats, men vissa småfel har rättats löpande.
Stylesheet finns för närvarande för Svefaktura 1 och Svefaktura BIS 5A.
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E-upphandling

a) Ny tidpunkt för nya upphandlingslagstiftningen
Nu har lagrådet kommit med sitt yttrande kring regeringens remiss över
ändringar i upphandlingslagstiftningen, LOU mfl lagar. Det är omfattande
förslag till ändringar. Detta får till följd att det blir en försening när nu
regeringen tar upp arbetet med en proposition. Det bedöms att lagstiftningen
kan träda ikraft den 1 januari 2017.
b) Det enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD); innehåll och datamodell.
Ett av de förslag som finns i de nya upphandlingsdirektiven är det enhetliga
upphandlingsdokumentet, Art 59 (ESPD). Detta är ett slag av självdeklaration
för leverantörerna, som ska underlätta för dem men även upphandlande
myndigheter. Förordningen har nu kommit och en datamodell utarbetas. EU
kommissionen har gjort en webb-baserad lösning som ska underlätta för
leverantörer, särskilt vid gränsöverskridande upphandling. Men i övrigt ska
det enhetliga upphandlingsdokumentet finnas i de e-upphandlingslösningar
som finns på marknaden. I ett övergångsskede bedöms att en version i
pappersformat också kommer att finnas.
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Informationspunkter

a) Styrgruppen
Kerstin Wiss Holmdahl meddelade att SFTI Styrgrupp har nästa möte den 22
februari och då ska bl. a rekommendationer från dagens
beredningsgruppsmöte tas upp. Vidare finns på agendan verksamhetsplanen
för 2016. Förslaget utgår från befintligt arbete som ska arbetas vidare med,
planerat arbete som särskilt det som idag har tagits upp samt stöd och support
för e-handelsanvändningen.
b) Upphandlingsmyndigheten
Lana Engberg informerade om
- Att myndigheten fått en ny generaldirektör. Det är Inger Ek, idag VD
på Göteborgs Upphandlingsbolag som tillträder i mitten av april.
- Att man är klar med en vägledning för avtalsförvaltning som kommer
att publiceras i mars samt
- Att man tagit fram dokumentation för implementering av
upphandlingsdirektiven.
c) Ekonomistyrningsverket
Sören Pedersen informerade
- ESV arbete med att ta fram en kravspecifikation för lösningar avseende
e-handel och e-upphandling pågår. Ett antal workshopar är
genomförda för att få in krav. Drygt 100 kommuner och landsting har
lämnat in fullmakt för att kunna avropa på avtalen.
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Peppolmyndigheten har nu avtal med 13 leverantörer av Accesspunkt i
Sverige.
PostAward teamet, som leds av Sören Pedersen, planerar nu för
releasen där bl a vissa rättelser i schematronregler ingår.
Peppol planerar att ta fram BIS för de nya profilerna Orderagreement
och PunchOut.
Peppol arbetar att bli klara med specifikationerna för MLR (Message
level response) och BLR (Business level response).
ESV arbetar aktivt med att effektivisera inköp inom myndigheterna. Ett
led i detta är en mätning av e-faktura etc som f n genomförs.
Arbetet inom eSENS pågår. Dock är Sverige inte med i delprojektet
upphandling.

d) Sveriges Kommuner och Landsting
Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att förseningen av
upphandlingsdirektiven medfört att kursverksamheten har flyttats fram till i
höst utom en kurs om e-upphandling som äger rum den 6 april. Vidare
fortsätter arbetet med stöd och rådgivning samt de nätverk som finns.
e) GS1
Tomas Wennebo informerade att GS1 har en lösning för ”Spårbarhet i realtid”.
Ett exempel är ett projekt där Transportstyrelsen deltar. I denna lösning har
vagnar på tåg en RFID på båda sidor av vagnen. Utmed spåret finn
avläsningsstationer som kan sända information om var vagnen befinner sig
exakt då. Denna lösning är en standard som kommer att användas i övriga
Europa.
Tekniken kan även användas på ex vis kirurgiska instrument.

f) NEA, Nätverket för elektroniska affärer
Kerstin Wiss Holmdahl meddelande att det nationella e-fakturaforumet som
bedrivs inom NEA ska ha ett möte den 17 februari om förslaget till remiss
avseende den standard för e-faktura som tas fram inom CEN (semantic data
model for a core invoice). Vid detta möte samverkar grupperna för standarder
samt den juridiska gruppen.
Den 19 februari är det sedan dags för e-fakturaforumet i dess helhet att träffas
och även då finns bl a detta e-fakturaförslag på agendan.
I övrigt hänvisade Kerstin till www.nea.nu för andra aktiviteter såsom det
kommande årsmötet m.m.
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Beredningsgruppens kommande möten

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

a) Val av ny ordförande för beredningsgruppen
Per Carlsson har framfört att han önskar sluta sitt engagemang i
beredningsgruppen.
Han avtackades därför som Beredningsgruppens ordförande. Kerstin
framförde ett varmt tack för alla Pers goda insatser under de gångna fyra åren
som han varit ordförande. Det gäller såväl under Beredningsgruppens möten
som allt deltagande och god input under planeringen av beredningsgruppens
möten och arbete.
Kerstin Wiss Holmdahl hänvisade till den förfrågan om intresse att efterträda
Per som skickats ut genom kallelsen till dagens möte. Intresseanmälningar
hade inte inkommit före mötet.
Kerstin föreslog Eva Karlsson Mujovic som ny ordförande och
beredningsgruppen beslutade att välja Eva.
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Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet.

Per Carlsson

Thomas Pettersson

ordförande

sekreterare

Justeras:

Sara Killander

Johan Wallström
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Deltagare vid Beredningsgruppens möte 24 november 2015
Per Carlsson, ordförande
Lars Dykert
Johan Wallström
Sara Killander
Eva Karlsson Mujnovic
Ida Engberg
Helena Ljung
Lana Engberg
Sören Pedersen
Axel Ericsson
Catarina Holmqvist
Jessica Landén
Magnus Linner
Lennart Aronsson (workshop)
Daniel Simonsson
Erik Ryrlind
Ulrika Steidler (via telefon)
Anna-Karin Wahlström
Elisabeth Lindman
Tomas Wennebo
Mia Lenman
Martin Forsberg
Thomas Pettersson
Kerstin Wiss Holmdahl

Sigtuna kommun
LRD Revision och Rådgivning
Borlänge kommun
Malmö stad
Skövde kommun
Stockholms stad
Örebro kommun
Upphandlingsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Martin & Servera
Apoteket Farmaci
Visma
Visma
Visma
Visma
Arbetsförmedlingen
Lunds Universitet
Landstinget Sörmland
Landstinget Västmanland
GS1 Sweden
GS1 Sweden
SFTI tekniska kansli
SFTI tekniska kansli
Sveriges Kommuner och Landsting
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