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Punkt Åtgärd
3
Beredningsgruppen fattade principbeslut att införa
ett antal nya termer i kommande version av ESAP 6
men avvaktar förslag om ytterligare termer innan den
nya version formellt beslutas.
5
Beredningsgruppen bekräftade bildande av en
arbetsgrupp för e-handel av slutenvårdsdoser.
6
Beredningsgruppen beslutar att tillsätta arbetsgrupp
för resebeställningar.
9
Beredningsgruppen beslutar att låta tillsätta en
arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för en
enklare process för kvittohantering utifrån de
möjligheter som öppnas genom ny teknik i
kombination med kvitton i elektronisk form.

Ansvarig/kontakt
GS1 Sweden och
SFTI tekniska kansli

Kerstin Wiss Holmdahl
Anna-Karin Wahlström
Anna-Karin Wahlström
Kerstin Wiss Holmdahl

SFTI – http://www.sfti.se/
SFTI:s huvudmän
 ESV: http://www.esv.se/e-handel
 Kammarkollegiet: http://www.upphandlingsstod.se/
 SKL: http://www.skl.se/
GS1/ESAP – http://www.gs1.se
 Se under ”GS1 i praktiken” för information om specifikationer (ESAP)
 Se under ”Allt om GS1-systemet” för information om 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/
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Tid: Den 13 maj 2014, kl 09.30-16.00
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15; Stockholm
Deltagare: Se bilaga 1

Per Carlsson hälsade deltagarna välkomna till dagens möte, varefter kort
presentationsrunda följde.
Oscar Börjesson och Axel Ericsson utsågs att justera protokollet.
Förslaget till dagordning godkändes.

Protokollet från föregående möte, den 4 februari 2014, godkändes.

GS1 Swedens användargrupp 6 har under våren arbetat med nya termer som
skall läggas till i nästa version av ESAP 6. Ett underlag för versionsbyte hade
cirkulerats med kallelsen till Beredningsgruppens möte. Thomas Pettersson
presenterade innehållet i underlaget. På grund av några sent inkomna
ändringsförslag samt, i ett par fall, skilda åsikter konstaterades det att tiden
inte var mogen för att besluta om ny version av SFTI/ESAP 6.
Beslut. För att föra frågan framåt tog Beredningsgruppen principbeslutet att i
kommande version låta inkludera följande av de föreslagna nya termer
(ytterligare termer kan tillkomma senare):
 T1114 Sökord
 T3280 Anvisning till chauffören
 Term för F-skatt i faktura
 Termer för bankgiro, plusgiro, bankkonto och BIC; för leverantören
respektive betalningsmottagare: T5022, T5023, T5024, T5026, T2050,
T5027. (Not – dessa kompletterar T0139 och T0140 som redan ingår).
Termen T0078 Ledtid (hos leverantören) får kompletterande definition.
Bland termer som behöver utredas ytterligare finns
 Eventuell term/termer för att beskriva tid från beställning till leverans
av vara hos av beställaren anvisad mottagare
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Eventuell term för att ange att en artikel är Beställningsvara hos
leverantören
Eventuellt borttag av term T0007 Referens till avtal (på radnivå)
Några justeringar avseende förslaget till pristyper.

GS1 planerar för att slutföra förslaget vad gäller de återstående frågorna under
sommaren, så att Beredningsgruppen kan behandla förslag om ny version av
ESAP 6 vid nästkommande möte (d.v.s. 10 september). De som vill delta i
arbetet uppmanas att kontakta Kerstin Wiss Holmdahl eller Mia Lenman, GS1.

Vid förra mötet med Beredningsgruppen beslutades att ge tekniska kansliet i
uppdrag att göra en förstudie/konsekvensanalys angående eventuellt
införande av PEPPOL:s infrastruktur i SFTI, som komplement till redan
antagna meddelandespecifikationer från OpenPEPPOL. Martin Forsberg gav
en lägesrapport från arbetet och presenterade ett utkast till rapportinnehåll.
Bland annat planeras för beskrivning av vad PEPPOL innebär, hur existerande
lösningar kan komma att påverkas, status på införande i andra länder samt
förslag till Beredningsgruppen. Kontakter tas för att fånga SFTIintressenternas behov. Bland de konsekvenser som behöver belysas finns
 Effekter av öppna system – med PEPPOL:s principer för
mottagarregistrering kan vem som helst skicka meddelanden utan
någon konfigurering i förväg. Samtidigt som det förenklar anslutning
kommer det att ökar behovet av att kontrollera meddelanden från nya
partners i de mer ”affärsnära” systemen.
 Med PEPPOL:s meddelanden kan valideringstjänsterna göras mer
långtgående och större tydlighet nås med enhetlig utformning av
kvittenser.
 För SFTI innebär användning av OpenPEPPOL också ett beroende av
organisationen vad gäller kontroll över specifikationer och
versionshantering, med mera.
Rapport från arbetet skall bli klar under hösten.

Med paralleller i läkemedelsgruppens arbete på en bilaga för extempore (d.v.s.
specialtillverkade läkemedel för patientanpassade behandling) har en ny
arbetsuppgift identifierats i form av en bilaga för att instruera om
maskindosering av läkemedel inom slutenvård och som kan användas
tillsammans med SFTI/ESAP 6. Behovet har väckts i samband med en
upphandling som görs av SLL. En arbetsgrupp bildades den 21 april för att
beskriva såväl process som bilageinnehåll. Insatsens omfång är begränsat och
gruppens förslag väntas finnas klart till nästa möte med Beredningsgruppen.
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En utmaning är att det sker många leveranser i verksamheten (vid öppenvård
ofta per vecka, vid slutenvård per dag) vilket i sin tur kan leda till att många
fakturor genereras.
Beslut: SFTI Beredningsgrupp bekräftade bildandet av den nya arbetsgruppen.

Anna-Karin Wahlström meddelade att ESV, efter önskemål från statliga
myndigheter, önskar bilda en arbetsgrupp för hur beställning av resor bör
hanteras. Som inledande uppgift föreslås beställning av resor direkt mot SJ,
därefter behöver utformning av resebeställning allmänt beskrivas.
Förberedelser har tagits för ett uppstartsmöte den 12 juni. Intresserade att
delta kan kontakta Anna-Karin Wahlström.
Beslut. SFTI Beredningsgrupp beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för
resebeställningar.

SFTI har en arbetsgrupp för e-katalog och e-upphandling men arbetet har vilat
i avvaktan, på bland annat, nya upphandlingsdirektiv och etablerandet av CEN
BII3. Kerstin Wiss Holmdahl rapporterade att gruppen aktiverats på nytt den
8 april, med brett deltagande. Vid mötet presenterandes upphandlingsdirektiven och speciellt reglerna kring elektroniska förfaranden. Gruppen
diskuterade behov av koppling mellan upphandlingssystem och e-handelssystem samt avtalsdatabas som en länk emellan dem. Med de nya upphandlingsdirektiven kan e-katalog ha en funktion både vid upphandling (pre award)
och vid e-handel (post award). Det finns dock en spännvidd i syn på hur ekatalogen bör användas vid upphandling: några vill begränsa kataloginnehållet till enbart det som krävs, andra vill få in så mycket som möjligt för
att senare slippa komplettera den valde leverantörens katalog. Inriktningen i
arbetsgruppen är att försöka hitta en minsta gemensam nämnare för
kataloginnehåll till vilket valbara tillägg/utökningar kan fogas. En viktig fråga
är också användning av system för klassificering och produktgruppering.
Nästa möte med arbetsgruppen är den 19 maj. Då vill man bland annat
förbereda krav som skall tas in i CEN BII3 vid dess möte i början av juni. De
som är intresserade att delta i arbetsgruppen, eller som vill föra in krav och
önskemål i arbetet, kan kontakta Kerstin Wiss Holmdahl.
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Maria Dalhage informerade om EU:s projekt Electronic Simple European
Networked Services (e-SENS). Det är ett 3-års storskaligt projekt som syftar

till att driva på utvecklingen av IT-lösningar för att leverera enhetliga
offentliga e-tjänster inom EU. Ekonomiskt backas arbetet upp av medel
från CEF, Connecting Europe Facility. Projektet bygger på några tidigare
projekt med liknande, gränsöverskridande inriktning: PEPPOL (offentlig
upphandling), SPOCS (portaltjänster vid myndighetskontakt), STORK
(elektronisk identitet), epSOS (patientinformation) och e-CODEX
(rättsinformation). e-SENS är dock mer inriktat mot att utveckla
generiska och återanvändbara byggstenar snarare än mot färdiga och hela
lösningar.
Arbetsområden har formats för
 e-Delivery (infrastruktur för transport av elektroniska dokument)
 e-Dokument och semantik
 e-Identitet och e-Signatur.
Som del i arbetet förbereds för pilottester inom eProcurement, eHealth,
eJustice och Business Lifecycle. Inom eProcurement har från svensk sida
piloter föreslagits för e-katalog (pre och post award) respektive orderfaktura, men endast det förstnämnda förslaget har fått projektets
godkännande. Mer information finns på http://www.esens.eu

Erik Ryrlind introducerade förslag om SFTI skall starta ett arbete för att
förenkla dagens kvittohantering, t. ex. från köp av bensin, användning av
inköpskort, anställdas utlägg, etc. Beloppen är vanligen låga, men mängden
kvitton genererar arbete med insamling, fakturamatchning och arkivering.
Som exempel nämndes att Arbetsförmedlingen hanterar cirka 150.000 kvitton
per år till en insats motsvarande 8 årsarbetare.
En ny kassalag kom 2009 och Skatteverket är nu igång med att skärpa kraven
på kassaregister och kopplingen till betalningsregistrering. Douglas Oest
informerade om den snabba tekniska utvecklingen, av såväl kassasystem som
betalningslösningar, kortbaserade eller mobila. De nya reglerna öppnar för
elektroniska kvitton som alternativ till traditionella kvitton på papper men
kassan får endast skapa ett ”original”-kvitto per transaktion (ev. kopia måste
märkas som sådan). Där köp betalas med kort finns förutsättningar för att föra
kvittoinformationen till kortfaktura.
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Beslut. Beredningsgruppen beslutar att låta bilda en arbetsgrupp för att utreda
förutsättningar för en enklare process för kvittohantering utifrån de
möjligheter som öppnas genom ny teknik och med kvitton i elektronisk form.

Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att SKL efter sommaren ska byta
webbplattform vilket också påverkar SFTI. Inför bytet planerar SFTI att se
över vilken information som skall finnas och hur webben bör struktureras. Av
de webbsidor som för närvarande finns visar besöksstatistiken att information
om SFTI:s specifikationer och verifieringstjänster är mest efterfrågad.
På Kerstins fråga om önskemål i samband med översyn av webben framfördes
följande. Målgruppskategorisering för besökare på webben, exempelvis
leverantörer som behöver få SFTI beskrivet i en upphandlingssituation; eller
material riktat till leverantörer av mellanhandstjänster. Respektive kategori
kan få sin egen ”ingång” på webbens förstasida, med länkning till information
som är relevant för den kategorin. Det pekades till att vissa specifikationer
finns på SFTI:s egen webb, medan andra finns hos GS1 Sweden. Mer exempel
och anslutande stödfunktioner efterfrågades rent allmänt.

Arbetsgruppen har som första uppgift att ta fram underlag för rapportering av
vård utförd utanför det egna landstinget och som kan användas dels som
bilaga till faktura och dels för vårdstatistik. Systematisering av bilagans
innehåll är på god väg. Däremot har en anknytande fråga visat sig mer
långdragen, nämligen hur informationen kan utväxlas utan explicit
medgivande från berörda patienter. Från början var tanken att få detta
reglerat inom ramen för pågående lagöversyn men då det inte visat sig möjligt
hänvisar Socialdepartementet till Datainspektionen för utlåtande efter
samrådsförfarande - tid för möte har ännu inte bestämts.

a) SFTI Styrgrupp
Kerstin meddelande att verksamheten följer plan. Diskussioner pågår gällande
hur Kammarkollegiets tidigare huvudmannaskap i SFTI skall övergå i
engagemang från Konkurrensverket.
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b) ESV
Anna-Karin Wahlström berättade att ESV under våren gör en förstudie om ehandelstjänst för statliga myndigheter med anledning av att de aktuella
ramavtalen löper ur i september 2015. Som led i arbetet med att undersöka
behoven har en enkät nyligen skickats ut till myndigheterna.
En ny så kallad trafikljus-mätning avseende statusen på myndigheternas
förberedelse för elektroniska beställningar har ställts samman per den 31
mars, omfattande myndigheter i etapp 2, och det får konstateras att många
ligger efter i införandearbetet. (Not – sammanställningen på ESV:s webb visas
även den status som rapporterats in av myndigheter i etapp 1.)
Vad gäller ESV:s stödtjänst för leverantörsbearbetning har 40 myndigheter
och ett 85-tal leverantörer kontaktats.
Texten i ESV:s föreskrifter och allmänna råd vid statliga myndigheters
informationsutbyte är under omarbetning, så att bland annat SFTI:s nya
formatstandarder inkluderas.
d) SKL
Kerstin Wiss Holmdal informerade om att SKL tillsammans med Kommentus
Inköpscentral upphandlat ett ramavtal för e-arkiv som kommuner, landsting
och regioner samt kommunala bolag kan avropa ifrån.
e) NEA
Arbetsgruppen för logistik och säkerhet träffas vid lunchmöte nästa fredag. På
programmet finns uppdatering av förteckningen över branschstandarder och
arbete med beskrivning av olika faktureringsvägar.
En vecka senare samlas Arbetsgruppen för Juridik och Säkerhet, på SKL.
Bland annat planeras för ett seminarium i september i gemensam regi av NEA
och föreningen SIG Security.
Arbetsgrupp Operatörssamverkan fortsätter som neutral plattform för
operatörer som erbjuder tjänster vid, bland annat, e-handel. En planerad
motsvarande arbetsgrupp för affärssystemleverantörer har ännu inte kommit
igång.
Den 12 juni samlas Nationellt Forum för eFaktura bland annat för information
om status på EU-kommissionens uppdrag till CEN om standardisering av efaktura (forumet är öppet för alla).

För hösten 2014 bekräftades följande mötesdagar med Beredningsgruppen:
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10 september
18 november.

Inga frågor fanns noterade under denna punkt.
Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet
klockan 16.00.

Per Carlsson
ordförande

Sören Lennartsson
sekreterare

Justeras:

Oscar Börjesson

Axel Ericsson
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Per Carlsson, ordförande
Cajsa Ahlinder
Thomas Altinell
Ulrika Aronowitsch
Oscar Börjesson
Maria Dalhage (punkt 8)
Lars Dykert
Michael Eliasson
Axel Ericsson
Martin Forsberg
Catarina Holmqvist
Erika Karlsson
Sara Killander
Mia Lenman
Sören Lennartsson
Jerker Lilliesköld
Agnetha Mohr
Anderz Petersson
Thomas Pettersson
Susanne Ponn
Erik Ryrlind
Anna-Karin Wahlström
Siv Waldén
Kerstin Wiss Holmdahl
Douglas Oest (punkt 9)

Sigtuna kommun
Visma Commerce
Unit 4 Agresso
SLL Läkemedelsbeställning
Örebro läns landsting
Ekonomistyrningsverket
LRD Revision & Rådgivning
CGI
Martin & Servera
SFTI tekniska kansli
Apoteket
Nacka kommun
Malmö stad
GS1 Sweden
SFTI tekniska kansli
eBuilder
Borås stad
Ekonomistyrningsverket
SFTI tekniska kansli
Apoteket
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
SLL Upphandling
SKL/SFTI
Kassaregisterrådet

