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Punkt Åtgärd
3
Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen att
fastställa PEPPOL BIS 28A under namnet Sveorder
3.0, inkluderande ordersvar, som SFTI. Sveorder 2.0,
med möjlighet till ordersvar i form av e-post, behålls
för parallell användning.
5a
Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen att
fastställa SFTI_Extempore XML-specifikation, med
vidtagna justeringar, som SFTI.
5b
Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen att
fastställa
 Original- och ersättningssortiment- och
prislista 6.1.7, läkemedel
 Ändringssortiment- och prislista ADS 6.1.8,
läkemedel
som SFTI. [Sekr. not – dessa inryms inom ESAP 2.8.]
11
Datum för Beredningsgruppens möten 2014
beslutades

Ansvarig
Kerstin Wiss
Holmdahl för vidare
till SFTI Styrgrupp

Kerstin Wiss
Holmdahl för vidare
till SFTI Styrgrupp
Kerstin Wiss
Holmdahl för vidare
till SFTI Styrgrupp

Alla

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 11 november 2013, kl 09.30-14.15
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Deltagare: Se bilaga 1
Per Carlsson, som ny ordförande i SFTI Beredningsgrupp, hälsade deltagarna
välkomna till dagens möte. Därefter följde kort presentationsrunda.
Erika Karlsson och Erik Ryrlind utsågs att justera protokollet.
Förslaget till dagordning godkändes.
Protokollet från föregående möte, den 3 september 2013, godkändes.
Thomas Pettersson presenterade PEPPOL BIS 28A Ordering som består av
ordermeddelande med ordersvar, och där leverantören med ordersvaret kan
godkänna eller avvisa hela eller delar av ordern (förutsatt att möjligheten finns
i ramavtalet). Dokumentet hade distribuerats med kallelsen som förslag till ny
SFTI-specifikation. Specifikationen bygger på OASIS-standarden UBL 2.1 som
nyligen fastställts och är utvecklad efter samma principer som den leveransavisering som SFTI antog i början hösten. Till följd av utvecklingssamarbetet
inom ramen för OpenPEPPOL har flera länder visat sig intresserade av att
implementera meddelandena.
Thomas redovisade en jämförelse mellan version 2.0 Sveorder och det nya
förslaget. De två specifikationerna är mycket lika. I ordermeddelandet enligt
BIS 28A har en del ytterligare uppgifter tillkommit men det är framför allt
ordersvaret som innebär den största nyheten och ordersvaret tillgodoser nu
behov som den svenska arbetsgruppen efterfrågat. Som jämförelse kan med
Sveorder 2.0 enbart accept eller avvisning av hela ordern hanteras, och då med
ett svarsmeddelande i form av e-post.
Jämfört med SFTI/ESAP 6 avropsbekräftelse ger ordersvar enligt BIS 28A
möjlighet till text både i huvud och på rad, pris kan ändras (om avtalet tillåter)
och ersättningsartikel kan hanteras; när del av order accepteras eller avslås
måste samtliga orderrader redovisas.
BIS 28A har utökats med guide-information, användningsfall och exempel
samt försetts med tekniska hjälpmedel i form av schematronregler. På
liknande sätt som när det gäller leveransaviseringen efterfrågade mötes-
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deltagarna anvisningar och guider för hur nya Sveorder med ordersvar skall
knyta an till existerande SFTI- specifikationer.
Beslut. Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen att fastställa
PEPPOL BIS 28A, under namnet Sveorder 3.0 och inkluderande ordersvar,
som SFTI. Sveorder 2.0, med möjlighet till ordersvar i form av e-post, behålls
för parallell användning.

OpenPEPPOL har utvecklat specifikationer för katalog och även här har ett
svarsmeddelande kommit till. Hantering av detta behöver analyseras eftersom
svaret riskerar binda köparen till katalogens innehåll (visst sortiment eller
priser). Den nya katalogen kan ersätta eller komplettera existerande
Svekatalog men användningen behöver utredas mera – det finns en arbetsgrupp för e-katalog som kommer att arbeta med det nya förslaget.
OpenPEPPOL har även tagit fram en specifikation över fristående e-faktura
som inom kort kommer att publiceras. En närliggande påbyggnad är ett
kombinerat meddelandepaket i form av faktura och kreditnota, denna
specifikation går inom kort ut på öppen remiss, med sikte på publicering till
årsskiftet. SFTI har för avsikt att ta upp dessa specifikationer till behandling i
Beredningsgruppen vid möte under våren.

a) Extempore
Ny version av Extempore informationsinnehåll fastställdes som SFTI i somras
och den finns publicerad på GS1:s webb under beteckningen ADS 7.1.1. Ett
temporärt, egenkonstruerat XML schema togs fram av GS1 till stöd för en
pilotimplementation, men GS1 anser sig inte kunna ta ansvar för permanent
förvaltning av format som inte utgår ifrån internationell standard. SFTI
tekniska kansli har därför tagit fram en specifikation så att Extempore kan
användas som XML-meddelande med UBL-komponenter. En dokumentation,
bestående av ett normativt SFTI-Extempore Guideline [sekr. note – senare
namnändrat till SFTI-Extempore XML-specifikation], stödjande XML schema
(”profilschema”) samt testexempel, hade skickats ut med kallelsen.
Dokumentationen skall läsas tillsammans med ADS 7.1.1 (som inte ändras
med anledning av dagens komplettering). Vid mötet anmäldes att några
mindre detaljer behöver justeras inför fastställelse med anledning av gjorda
tester/granskningar.
Beslut. Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen att fastställa
SFTI_Extempore XML-specifikation, med vidtagna justeringar, som SFTI.
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Knutet till meddelandet Extempore behövs också en återkopplande
tillverkningsrapport som bl. a. beskriver använda ingredienser, kostnader,
hantering av överblivna substanser. Rapporten ger underlag för statistik och
annan uppföljning. Arbete med ett sådant förslag pågår men är ännu inte
färdigt för test.
b) Läkemedelsprislista
Som rapporterats vid Beredningsgruppens tidigare möten innebär kraven på
läkemedelsinformation i prislistan att såväl ett flertal nya termer som vissa
utökade fältlängder behövs. Utifrån dessa behov har förslag till två separata
affärstransaktioner skapats för läkemedelsprislista (d.v.s. 6.1.7 för original/
ersättning respektive 6.1.8 för ändring), baserade på PRICAT-meddelandet
enligt EDIFACT D96A. Dokument som visar utformningen hade skickats ut
inför Beredningsgruppens möte; Thomas Pettersson meddelade att termen
”listpris” dragits tillbaka ifrån förslaget i avvaktan på analys av prisbehoven i
prislistan generellt.
Framtagning av ett motsvarande meddelande i XML-syntax vilar i avvaktan på
översyn av Svekatalog och får behandlas vid ett senare tillfälle.
Deltagarna var eniga om att de läkemedelsspecialiserade prislistorna bör
publiceras som fristående affärstransaktioner för att minimera påverkan på
implementationer inom andra branscher. Däremot nämndes olika möjligheter
vad gäller under vilken ESAP-version de nya transaktionerna borde publiceras,
version 2.8 eller 2.9. Med önskan om att inte onödigtvis generera nya
versioner, överläts till SFTI:s tekniska kansli och GS1 att snabbutreda vilka
möjligheter som finns rent tekniskt.
Beslut. Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen att fastställa
 Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.7, läkemedel
 Ändringssortiment- och prislista 6.1.8, läkemedel
som SFTI. SFTI:s och GS1:s kanslier skall till Styrguppens möte reda ut under
vilken ESAP-version läkemedelsprislistorna kan publiceras.
[Sekr. not. Det har sedermera bekräftats att de aktuella läkemedelsprislistorna kan publiceras i ESAP 2.8, med särskild anvisning om att de gäller
beställning av läkemedel och läkemedelsnära produkter.]

En ny databas över hjälpmedel är under uppbyggnad för införande nästa år.
Arbetsgruppen har stämt av kraven på uppgifter i förhållande till SFTIs
meddelanden för prislista/katalog, men ligger i övrigt i vänteläge till dessa att
den kommer i drift.
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Arbetsgruppen skall göra en handledning för hur elektroniska beställningar
kan göras mot databasen och har bland annat gjort studiebesök för att samla
in fakta kring hur landstingen arbetar med individanpassade hjälpmedel.

Landstingen har behov av bättre uppföljning av den växande utomregionala
vården och motsvarande fakturering av tjänster. En arbetsgrupp bestående av
deltagare från ett flertal landsting och regioner har bildats för att undersöka
förutsättningarna för att skapa enhetliga elektroniska faktureringsprocesser.
En utgångspunkt har varit riksavtalet om landstingens vårdsamarbete men
arbetsgruppen har också undersökt den praxis som utvecklats i de stora
bilaterala informationsflödena.
Arbetsgruppen har låtit analysera de rättliga förutsättningarna för elektronisk
hantering av utomregional vård utifrån Patientdatalagen och Offentlighetsoch sekretesslagen och funnit att kravet på patientsamtycke ger en
administrativ börda. Som en följd har SKL gjort en hemställan till
Socialdepartementet om lagändring, innebärande att hemlandsting får samla
in utomregional vårdinformation avseende den vård som de egna invånarna
erhållit av annat landsting eller annan region.
En enkät har genomförts och den visar att relativt få av dagens flöden med
fakturor och vårdinformation är elektroniska. Bland de som börjat utväxla
elektroniskt förekommer stor variation i såväl frekvens och volym som i
tekniska format och överföringssätt. Landstingen kommer att behöva tid för
att göra systemanpassningar för att kunna stödja ett gemensamt gränssnitt.
Mot bakgrund av informationens känslighet är det lämpligt att separera
informationen för faktureringsändamål respektive vårduppföljning, och
utgångspunkten är att generella fakturaformat (som t ex Svefaktura) kan
användas i kombination med bilaga med vårdinformation. Sammanställning
av termer för vårdinformationen har gjorts och som nästa steg skall filformatet
utvecklas.

SFTI har sedan ett par år en handledning för samordnad varudistribution, till
stöd för köpare som vill styra upp varudistributionen lokalt med hjälp av
distributionscentral. Handledningen bygger på SFTI/ESAP 6.
Erfarenheterna är att många små och lokala aktörer – både varuleverantörer
och distributörer – inte har förutsättningar för att hantera EDIFACTmeddelanden och därför riskerar att stängas ute eller har svårt att delta i den
samordnade lösningen. Enligt tidigare beslut i Beredningsgruppen skall en

4

2013-11-29

översyn av handledningen initieras. Arbetet kommer att innebära att
handledningen för samordnad varudistribution kompletteras med alternativ
som utgår från Sve-familjens meddelanden.
Även den handledning som innehåller råd kring hur krav på e-handel bör
utformas vid upphandling behöver kompletteras med ett motsvarande avsnitt.

I CEN workshop BII3 har arbetet med konkret profil- och meddelandeutveckling nu inletts. Meddelandet för pre award-katalog ser ut att bli betydligt
bättre i den kommande versionen. I arbetsgruppen för pre award katalog ingår
även e-tendering.
SFTI kommer nu att starta svenska arbetsgrupper för att återuppta arbetet
med pre-award katalog och e-upphandling.
EU har den 1 april startat ett e-förvaltningsprojekt kallat e-SENS1. Det är ett
storskaligt 3-års projekt som skall forma gemensamma byggstenar för en
infrastruktur som kan knyta samman publika elektroniska tjänster inom
områden som hälsa, upphandling, rättsväsende och företagsregistrering. I
e-SENS tar man vara på och använder resultaten från bl. a. CENBII och
OpenPEPPOL.
ESV har fått regeringsuppdrag att leda och samordna det svenska deltagandet
i e-SENS, men fler organisationer är involverade. Sverige skall delta inom
följande verksamhetsområden:




Inköp (både e-upphandling och e-handel)
Vård och omsorg (e-hälsa)
Företagsregistrering (e-tjänster motsvarande vad finns via
www.verksamt.se )

Sebastian Svartz informerade från en e-SENS-workshop i Aten 29-30 oktober
inom verksamhetsområdet Inköp. Inom Inköp ska man på europeisk nivå
försöka genomföra piloter inom fem områden. Två av dessa områden
prioriterades under workshopen: e-catalogue och e-tendering. För Sverige
deltog representanter från ESV, Kammarkollegiet och Lunds Universitet. Det
bildades även taskgroups för samtliga de fem områdena för det framtida
arbetet. Taskgroups finns nu för följande områden:
 e-catalogue (pre- and post award),
 e-tendering,
 virtual company dossier (VCD),
1

Electronic Simple European Networked Services
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e-ordering/e-invoicing, och
variations of catalogue add-on functionality.

a) Styrgruppen
Kerstin Wiss Holmdahl informerade att SFTI Styrgrupp kommer att ha ett
möte den 25 november. Man kommer då att behandla de förslag till beslut som
tagits under dagens beredningsgruppsmöte. Styrgruppen kommer även att
behandla verksamhetsplaneringen för 2014 – bland fokuspunkterna inför
2014 finns marknadsföring, särskilt av vad som utvecklats på senare tid inom
SFTI, och leverantörsbearbetning.
b) ESV
Peter Norén informerade att regeringen ytterligare formaliserat beslutet om
statens införande av e-beställningar genom en förordning. Det betyder att det
blir tvingande för statliga myndigheter med mer än 50 anställda att använda
e-beställningar fullt ut senast från och med 1 juli 2104. Kravet innebär dock
inte att alla leverantörer nödvändigtvis måste vara anslutna, men alla
funktioner hos myndigheterna ska finnas på plats och användas. I ESVs
föreskrifter till förordningen regleras användandet av SFTI:s standarder.
c) GS1
Mia Lenman informerade att GS1 har deltagit i EU-projektet e-Freight. Här
används PEPPOL infrastruktur.
GS1 Sweden har vuxit mycket de senaste åren och har organiserats om för att
bl. a. uppnå bättre styrning på verksamheten, som kommer att bedrivas inom
de 3 huvudområdena Handel, Transport och logistik samt Sjukvård.
d) Kammarkollegiet
Magnus Matts informerade om att upphandlingsfrågor, som nu behandlas
inom tre organisationer – Kammarkollegiet (Upphandlingsstödet),
Miljöstyrningsrådet och Vinova – efter regeringsbeslut kommer flyttas till
Konkurrensverket (KKV). Samtidigt omorganiseras KKV genom att alla chefer
får söka sina tjänster på nytt och övrig personal får göra fyra val för var i den
nya organisationen man vill bli placerad. Sammantaget så återstår mycket
innan det nya Upphandlingsstödet tar form. I samband härmed är det av
yttersta vikt att den nya organisationen fortsatt kommer att kunna arbeta med
e-upphandlingsfrågor och vara verksamt inom SFTI.
e) SKL
Kerstin Wiss Holmdal meddelande att enkätsvaren gällande status på
införande och användning av e-handel inom kommuner och landsting nu finns
sammanställda i en rapport som finns upplagd på SFTI:s hemsida.
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SKL kommer för egen del att kräva Svefaktura från allt fler leverantörer.
SKL planerar att byta plattform för sin och även SFTI:s hemsida. I samband
med detta kommer innehåll och struktur för hemsidan att ses över.
f) NEA
Kerstin informerade om att NEA just nu förbereder sin verksamhetsplan för
2014. Den kommer att presenteras vid stämman i januari.
Den årligen förekommande aktiviteten NEAs julkarameller, denna gång med
tema mobilitet, äger rum 10 december.
Arbetsgruppen för handel och logistik finns kvar, men har ändrat sitt
arbetssätt något i syfte att öka intresset för frågorna.
Det finns vidare två viktiga och aktiva arbetsgrupper för marknadsaktörer:
 Dels Operatörssamverkan, där de som erbjuder VAN-tjänster arbetar
med gemensamma frågor kring samtrafik och adresseringsprinciper
 Dels en motsvarande samverkan för Affärssystemleverantörer som har
lösningar för e-handel och e-faktura.
Kerstin informerade om att arbetsgruppen för Juridik och säkerhet
huvudsakligen inriktat sin verksamhet på e-fakturafrågor eftersom gruppen
varit en ”spegelgrupp” för det nationella forumet för e-fakturering och
hanteringen av juridiska frågor. Eftersom detta forum är avslutat kommer den
”vanliga” verksamheten i arbetsgruppen att tas upp igen, d.v.s. inte enbart
relaterat till e-fakturering.
Lars Dykert framförde att det är särskilt viktigt att säkerhetsfrågorna återigen
hanteras i denna arbetsgrupp. NEA behöver nå de företag och andra aktörer
som är intresserade av dessa frågor. Det fanns tidigare inom GEA ett stort
intresse för dessa frågor.
Det är generellt viktigt att fler företag aktiverar sig i gruppen och man
efterlyser även fler ”goda exempel” på e-handelsinförande.
Med hänvisning till NEA:s nationella forum för e-faktura meddelande Peter
Norén att EU-kommissionen nu har publicerat en slutrapport där man fastslår
en semantisk modell för e-faktura.

För 2014 planeras följande mötesdagar med Beredningsgruppen:
 4 februari (datum beslutat)
 13 maj (förslag)
 10 september (förslag)
 18 november (förslag)
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Kerstin Wiss Holmdahl informerade om e-fakturadirektivet och tider för
implementation. Det troliga är att tiden för införande förlängs, det finns olika
förslag på sådan tid. Regionkommittén har föreslagit 30 månader efter det att
kommissionen publicerat standarden, i parlamentets första förslag till
yttrande föreslås 18 månader för myndigheter på statlig nivå och 36 månader
för den lokala nivån. (Kommissionens förslag var 48 månader efter att
direktivet trätt ikraft, d.v.s. inklusive tiden för framtagande av standarden som
kan ta uppemot 30-36 månader.) Förslaget kommer att hanteras i
parlamentet i mitten av december. Efter nyår kommer den s.k. triologen, där
kommissionen, parlamentet och rådet ska enas och sedan förväntas direktivet
antas innan april månads utgång.

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och intresse.
Deltagarna inbjöds att stanna kvar efter Beredningsgruppens möte för en
workshop om PEPPOL i praktiken.

Per Carlsson
ordförande

Sören Lennartsson/Thomas Pettersson
sekreterare

Justeras:

Erika Karlsson

Erik Ryrlind
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Magnus Matts
Agnetha Mohr
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Sebastian Svartz
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