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1

Inledning

Inom sjukvården kan det vara svårt att skapa spårbarhet och hålla reda på leveransenheten på
lagret, under transporten och hos köparen. Leveransenheten är inte alltid tydligt märkta med vad de
innehåller och vem de ska skickas till. Om leveransenheten är märkta med all information som
behövs och på ett sådant sätt att det inte går att missförstå, är chansen större att rätt
leveransenhet kommer fram till rätt plats i rätt tid. Genom att ge varje leveransenhet ett unikt
nummer och knyta information om leveransenheten till numret kan risken för fel minskas
ytterligare, eftersom leveransenheten bara behöver märkas med numret. När numret ligger i en
streckkod som kan skannas går det dessutom snabbt och säkert att läsa informationen.
Om olika landsting har olika krav på hur leveransenheten ska märkas kan du behöva ta fram flera
olika lösningar. Om alla märker på samma sätt behöver du bara ta fram en lösning. Alla landsting
och vårdföretag har samma distribution och behov av en gemensam lösning. Om alla dessutom
använder sig av en färdig lösning så minskar utvecklingskostnaden.
GS1s standard ger en tydlig identifiering och märkning av leveransenheter och transporter. GS1 är
en etablerad standard som har använts i många år inom detaljhandel och i transportbranschen för
att förenkla och skapa spårbarhet. Eftersom standarden har använts i så många år kan leverantörer
av utrustning och programvara leverera färdiga lösningar. Det gör att det går snabbt och enkelt att
implementera standarden.
Rekommendation: Mottagare ska begära att alla leveransenheter alltid har en logistiketikett med
SSCC av sina leverantörer. Därigenom kan mottagare läsa av och alltid referera till ett unikt
nummer när krav på spårbarhet i leveransflödet finns mellan parterna.
I den här guiden finns allt du behöver veta när du ska implementera identifiering märkning av en
leveransenhet- och transporter enligt GS1s standard. I guiden beskrivs hur numrering av
leveransenhet går till, vilken information som ska finnas på leveransenhet- och transportetiketten
samt hur etiketterna ska placeras på leveransenheten.
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2

Logistisk enhet eller leveransenhet
Storleken på en leveransenhet kan skilja från olika produkter. Ofta benämns dessa olika i olika
branscher. Det kan vara en:
•

Pall

•

Transportlåda

•

Låda (Case)

•

Apotekslåda

•

Transportenhet för det fysiska godset, varorna

Ytterförpackning har ett artikelnummer GTIN samt fördefinierat antal förpackningar inne i
ytterförpackningen. Ytterförpackningen kan också vara en leveransenhet (logistisk enhet) som
identifieras med SSCC. Eftersom SSCC är ett unikt nummer som inte krockar med olika leverantörer
är den viktig för att skapa spårbarhet mellan avsändare och mottagare. Därför bör mottagaren alltid
läsa av varje mottagen leveransenhet och koppla den med leveransavisering och/eller
inköpsordernummer. Med leveransavisering sker denna koppling direkt med en eller flera GTIN.
Varje avläst leveransenhet bör lagras i mottagarens lagersystem och användas om artikel från
leveransenheten behöver återkallas.
Utan leveransavisering kan inköpsordernummer matchas mot ett eller flera SSCC. Hos mottagaren
kan en manuell kontroll av innehållet i en leveransenhet med beställd artikel (GTIN) enligt
inköpsorder och manuellt stämma av levererad kvantitet med beställd kvantitet.

3

GS1 Logistic Label
GS1 Logistic Label eller logistiketikett, är en standardiserad leveransenhet- och transportetikett som
gör att användare kan identifiera logistiska enheter.
Logistiketikett används för att identifiera en leveransenhet och sätts oftast på vid produktion.
Logistiketikett behövs för att klara den egna hanteringen i lager och för köparens varumottagning
och lagerhållning. logistiketikett ger även spårbarhet i hela kedjan från tillverkare till slutkund, t.ex.
till en vårdavdelning på ett sjukhus.
Transportetiketten används för att hålla reda på en leveransenhet under transporten och för att
möta krav på logistikprocessen, till exempel spårning av gods.
I kapitel 2 Numrering av artikel och leveransenhet förklaras de begrepp, till exempel SSCC, GTIN,
GS1-128 och applikationsidentifierare, som används i detta kapitel.

3.1

Logistiketiketten
Logistiketiketten kan till exempel innehålla information om vilken artikel som finns på
leveransenheten, antalet ytterförpackningar samt batchnummer för artiklarna. Den enda
informationen som alltid måste finnas med på logistiketiketten är leveransenhetens SSCC, (Serial
Shipping Container Code), dvs ett globalt unikt nummer för att identifiera logistiska enheter.
Om företaget som skickar leveransenheten även skickar en elektronisk leveransavisering till sin
kund, med information om innehållet på leveransenheten, behöver logistiketiketten endast märkas
med leveransenhetens SSCC. På det här sättet kan kunden läsa av SSCC på logistiketiketten och
hämta information om leveransenheten från leveransaviseringen.
Logistiketiketten består av tre delar:
•

Den övre delen av etiketten innehåller valfri information.

•

Den mellersta delen av etiketten innehåller klartextinformation av den streckkodade
informationen.

•

Den nedre delen av etiketten innehåller den streckkodade informationen.
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Fig 1. Exempel på en logistiketikett.

3.1.1

Informationen på den övre delen av logistiketiketten
På den övre delen av logistiketiketten kan företaget som märker leveransenheten själva välja vilken
information de vill skriva ut. Det är vanligt att skriva ut företagets namn eller märka etiketten med
sin logotyp.
Om det finns behov av att skriva ut annan information, som till exempel interna nummer, bör detta
endast skrivas ut på den övre delen av logistiketiketten, och inte läggas in i en streckkod på
etiketten.
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3.1.2

Informationen på den mellersta delen av logistiketiketten
Streckkoden på logistiketiketten blir ibland oläslig och därför ska informationen som finns i
streckkoden även alltid anges i klartext. Den mellersta delen av logistiketiketten är reserverad för
klartextinformationen.
Klartexten bör minst vara 7 mm hög. Tänk på att texten ska vara läsbar på ett par meters håll.
På den mellersta delen av etiketten används standardiserade beskrivningar, så kallade ”Data Titles”
för att ange vilken typ av information som finns i klartexten.

3.1.3

Informationen på den nedre delen av logistiketiketten
Den nedre delen av Logistiketikett innehåller den streckkodade informationen. Streckkoden GS1128 ska användas på logistiketiketten.
Under streckkoden skrivs informationen också ut i klartext, s.k. HRI (Human readable
interpretation). HRI-texten ska vara minst 3 mm hög och vara läsbar. Använd gärna OCR-B eller
likande för HRI-texten. Se avsnitt definitioner och ordlista.
I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som
finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes
under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Observera att parentestecken
inte ingår i själva streckkoden.
Tack vare AI får ett system direkt information om varje del i en streckkod efter att hela streckkoden
lästs av.
Streckkoden ska alltid innehålla leveransenhetens SSCC, men kan även innehålla till exempel
artiklarnas GTIN, batchnummer och datum. Nedan beskrivs den vanligaste informationen i
streckkoden på en Logistiketikett och vilka applikationsidentifierare som ska användas i
streckkoden.

3.1.3.1 SSCC – AI(00)
SSCC ger leveransenheten en unik identitet som kan användas som referens till mer information om
leveransenheten. SSCC är den enda informationen på logistiketiketten som alltid måste finnas med.
När en logistiketikett och en transportetikett används tillsammans är det viktigt att båda etiketterna
innehåller samma SSCC.

3.1.3.2 GTIN (GS1-artikelnummer) – AI(01) och AI(02)
AI (01) och leveransenhetens GTIN används för att identifiera leveransenheten när den är en
beställningsbar enhet.
AI (02) och ytterförpackningarnas GTIN används för att identifiera ytterförpackningarna på
leveransenheten, under förutsättningen att leveransenheten inte är blandad med olika artiklar
(sortren), eftersom en och samma AI endast får användas en gång per leveransenhet. AI (02) skall
alltid följas av AI(37), se nedan.
GTIN är obligatorisk information om inte mottagaren av leveransenheten istället har fått en
elektronisk leveransavisering där information om GTIN ingår.

3.1.3.3 Antalet ytterförpackningar på leveransenheten - AI(37)
När antalet ytterförpackningar anges ska informationen alltid anges tillsammans med
ytterförpackningarnas GTIN, se ovan.

3.1.3.4 Batchnummer – AI(10)
För att kunna ange batchnummer i logistiketiketten krävs att hela leveransenheten tillhör samma
batch.
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3.1.3.5 Utgångsdatum – AI(17)
För att kunna ange utgångsdatum i logistiketiketten krävs att hela leveransenheten tillhör samma
utgångsdatum.

3.1.3.6 Serienummer – AI(21)
För att kunna ange serienummer i logistiketiketten krävs att leveransenheten har ett GTIN (01) där
GTIN och serienumret uttrycker att leveransenheten är en artikelindivid (gäller aggregering av GTIN
och serienummer på alla förpackningsnivåer, t.ex. för läkemedelsleveranser)

3.1.3.7 Att tänka på för streckkoderna på logistiketiketten
Informationsfält med variabel längd, till exempel AI(37) och AI(10) bör läggas sist i en streckkod.
Då behöver inte en avskiljare användas som anger när ett informationsfält tar slut.
Etiketter med två streckkoder går snabbare att läsa av för mottagaren än de med tre streckkoder.
•

Rekommenderad information i den översta streckkoden: AI(02) och AI(37)

•

Rekommenderad information i den nedersta streckkoden: AI(00) och AI(10). SSCC ska alltid
ligga i den nedersta streckkoden.
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3.2

Transportetiketten
Transportetiketten används för att ange från vem och till vem en leveransenhet ska skickas.
Transportetiketten består precis som logistiketiketten av tre delar:
•

Den övre delen av etiketten innehåller adressinformation, det vill säga från vem och till vem
leveransenheten skickas.

•

Den mellersta delen av etiketten innehåller klartextinformation av den streckkodade
informationen.

•

Den nedre delen av etiketten innehåller den streckkodade informationen.

Fig 2. Exempel på en transportetikett.

3.2.1

Informationen på den övre delen av transportetiketten
På den övre delen av transportetiketten ska adresser till mottagare och avsändare av
leveransenheten anges i klartext. Här anges även transportinstruktioner, information till
transportören och vid behov även information till slutkunden.

3.2.2

Informationen på den mellersta delen av transportetiketten
Den mellersta delen av transportetiketten är reserverad för klartextinformationen av den
streckkodade informationen. Samma regler gäller för klartextinformationen på transportetiketten
som för logistiketiketten.

3.2.3

Informationen på den nedre delen av transportetiketten
Den nedre delen av transportetiketten innehåller den streckkodade informationen. Streckkoden ska
alltid innehålla leveransenhetens SSCC, och när en transportetikett används tillsammans med en
logistiketikett ska samma SSCC användas på de båda etiketterna. Det är vanligt att streckkoden,
förutom SSCC, även innehåller postnumret till destinationsorten (421).
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När leverantören inte använder leveransavisering kan, som komplement till SSCC, köparens
inköpsordernummer AI (400) i streckkod användas.
I övrigt gäller samma regler för streckkodad informationen på transportetiketten som för
logistiketiketten.

3.3

Formatet för Logistiketikett
Logistiketikett kan ha vilket format som helst, men all nödvändig information måste få plats. De
vanligaste formaten är A6 och A5, men A6 är ofta det bästa alternativet.
•

A6 (bredd 105 mm, höjd 148 mm)

•

A5 (bredd 148 mm, höjd 210 mm).

Om leveransenheten ska läsas på längre avstånd än 4 meter behöver det göras tester för att avgöra
vilket format som logistiketiketterna måste ha för att streckkoderna ska vara läsbara.

3.4

Placera etiketten rätt
Leveransenheten ska märkas med logistiketikett på två närliggande sidor - en kortsida och
långsidan till höger om kortsidan.
•

Logistiketiketten ska placeras 50 mm från kanten.

•

Logistiketiketten ska placeras så att streckkoderna sitter minst 400 mm och högst 800 mm
från botten.

Logistiketiketten ska placeras så högt och så långt till höger som möjligt, men vid behov ska det
finnas utrymme för en transportetikett ovanför logistiketiketten.
Placera etiketten på utsidan av plasten på sortren leveransenhet och lav-leveransenhet som plastas
innan de sammanställs till en transportoptimerad leveransenhet.
Tänk på att etiketten inte får täcka underliggande ytterförpackningsmärkning.

Figur 3 . Logistiketiketten ska placeras 50 mm från kanten. Logistiketiketten ska placeras så att streckkoderna sitter minst
400 mm och högst 800 mm från botten.
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3.5

4

Tips för god läsbarhet och säker avläsning
•

Rengör skrivarhuvudena ordentligt med jämna mellanrum. Vid intensiv skrivning av etiketter
kan daglig rengöring av skrivarhuvudena behövas. Rådgör med utrustningsleverantören för
underhåll av etikettskrivaren.

•

Kontrolläs streckkoderna kontinuerligt eller urvalsmässigt för att säkra kvaliteten över tiden.

•

Välj ett etikettmaterial med hög kvalitet eftersom det ofta är lönsamt.

•

Välj ett etikettmaterial som tål att etiketten utsatts för slitage i hanteringen, till exempel
skavning, solljus och väta utan att förlora i läsbarhet.

•

Anpassa streckkodens modulbredd efter användningsområde. Tänk på att en stor modulbredd
ger säkrare avläsning. En logistiketikett läses till exempel ofta av på avstånd, av en fast
monterad läsutrustning på en truck som rör sig. Då krävs en stor modulbredd för att
streckkoden säkert ska kunna läsas av. X-dimensionen på streckkoden i logistiketiketten ska
vara 0,495 mm – 0,94 mm.

•

Anpassa höjden på streckkoden efter användningsområde. Tänk på att en för liten
streckkodshöjd ger sämre läsbarhet. Höjden ska vara minst 31,75 mm

•

Placera etiketten så rakt som möjligt eftersom etiketten ofta läses av med fast monterad
läsare, som sänder avläsningsstrålar enbart horisontellt.

•

Var noga med att sätta fast etiketten så att det inte blir några veck. Veck på etiketten kan
göra att det blir omöjligt att läsa av den.

•

För att streckkoden ska vara läsbar ska det alltid finnas en ljusmarginal till höger och vänster
om streckkodens start- respektive stopptecken. Ljusmarginalen är ett tomt område som
behövs för att intilliggande information, till exempel förpackningens dekor, inte ska störa
avläsningen. Ljusmarginalen ska vara 10 ggr X-dimensionen.

Numrering av artikel och leveransenhet
Ett GS1-nummer, är ett unikt nummer som kan användas över hela världen för att identifiera allt
från artiklar och leveransenheter till platser och företag. Du skapar ett GS1-nummer med hjälp av
ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra.


GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror. GS1 Företagsprefix abonnerar du på från (en GS1
organisation) GS1 Sweden.



Löpnumret består av olika antal siffror beroende på företagsprefixets längd och vilket GS1nummer som du ska ta fram.



Kontrollsiffran beräknar du med hjälp av en funktion på www.gs1.se/kontrollsiffra.

Samma GS1 Företagsprefix kan användas för att ta fram GS1-numren GTIN (Global Trade Item
Number) och SSCC (Serial Shipping Container Code).

4.1

GTIN (Global Trade Item Number)
GTIN (Global Trade Item Number) används för att identifiera artiklar. GTIN kan bestå av olika antal
siffror, bland annat 13 respektive 14 siffror, men i databaser ska GTIN alltid ha 14 siffror.
Sjukvårdsartiklar ska identifieras med GTIN-13 eller GTIN-14. Olika typer av sjukvårdsartiklar ska
identifieras med olika GTIN.
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4.1.1

GTIN-13
GTIN-13 består av 13 siffror, men i databaser lagras artikelnumret med 14 siffror genom att lägga
till den inledande siffran ”0”. GTIN-13 tas fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer
och en kontrollsiffra.
Nedan visas hur GTIN-13 tas fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som har 9 siffror.
Inledande siffra
N
0

Exempel:

4.1.2

GS1 Företagsprefix
X
7

X
3

X
5

X
0

X
0

X
5

X
3

X
8

X
5

Löpnummer

Kontrollsiffra

A
0

K
6

A
0

A
2

GTIN-14
GTIN-14 består av 14 siffror. GTIN-14 tas fram med hjälp av en så kallad logistisk variant, ett GS1
Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra. Den logistiska varianten är en siffra mellan 1
och 8 och används för att skapa olika förpackningsnivåer av samma artikel. Den logistiska varianten
9 används endast för artiklar med varierande längd och/eller antal.
Nedan visas hur GTIN-14 för en leveransenhet med fast längd och fast antal tas fram med hjälp av
ett GS1 Företagsprefix som har 9 siffror.
Inledande siffra
N
1

Exempel:

4.2

GS1 Företagsprefix
X
7

X
3

X
5

X
0

X
0

X
5

X
3

X
8

X
5

Löpnummer

Kontrollsiffra

A
0

K
3

A
0

A
2

SSCC (Serial Shipping Container Code)
SSCC (Serial Shipping Container Code) används för att identifiera varje enskild leveransenhet med
ett unikt nummer. SSCC består av 18 siffror och tas fram med en inledande siffra, ett GS1
Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra. Den inledande siffran ska väljas till en siffra
mellan 0 och 9.
Nedan visas hur SSCC tas fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som har 9 siffror.
Inledande siffra
Exempel:
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A
0
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5

Informationsbärare
Genom att lägga in information, till exempel ett GTIN eller SSCC, i en informationsbärare kan
informationen snabbt och säkert läsas av. En informationsbärare kan vara en streckkod eller en
RFID/EPC-tagg. I Logistiketikett används streckkoden GS1-128, men det är även möjligt att placera
en RFID/EPC-tagg på baksidan av etiketten.
En ytterförpackning kan istället för GS1-128 märkas med streckkoden GS1 Datamatrix.

5.1

GS1-128
GS1-128 är den streckkod som ska användas i Logistiketikett. Genom att använda så kallade
applikationsidentifierare (AI) kan GS1-128 innehålla olika typer av information.

5.1.1

Applikationsidentifierare
Applikationsidentifierare (AI) är en kod som består av två till fyra siffror där de olika koderna anger
vilket dataelement, eller information, som finns i streckkoden. Applikationsidentifieraren är en slags
rubrik för respektive dataelement.
Koden skrivs ut inom parentes under streckkoden före det dataelement det beskriver, men
parentesen läggs inte in i streckkoden.
Exempel på vanliga applikationsidentifierare:

5.1.2

•

AI(00) – anger att informationen efter applikationsidentifieraren är ett SSCC.

•

AI(01) – anger att informationen efter applikationsidentifieraren är ett GTIN.

•

AI(10) – anger att informationen efter applikationsidentifieraren är ett batchnummer.

•

AI(17) – anger att informationen efter applikationsidentifieraren är ett utgångsdatum.

Streckkodens storlek
Streckkodens storlek får förminskas eller förstoras så att modulbredden, det vill säga bredden på
det minsta strecket, ligger i intervallet 0,495 till 0,94 mm.
Till vänster och höger om strecken ska det alltid finnas en ljusmarginal. Ljusmarginalen är ett tomt
område som behövs för att intilliggande information, till exempel förpackningens dekor, inte ska
störa avläsningen. För GS1-128 ska ljusmarginalernas bredd vara 10 gånger streckkodens
modulbredd.
•

Den maximala fysiska längden, inklusive ljusmarginaler, är 165 mm för GS1-128.

•

Höjden för GS1-128 ska vara minst 31,75 mm.

•

Det maximala antalet datatecken är 48 tecken i en enskild streckkodssymbol.

Fig 4. Höjden för GS1-128 mäts från underkanten till överkanten av strecken.
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5.1.3

Placering av dataelement
För att minska streckkodens längd har vissa dataelement, till exempel SSCC och GTIN, en bestämd
längd. Andra dataelement, till exempel batchnummer, har inte en bestämd längd.
Vi rekommenderar att dataelement som inte har en bestämd längd placeras sist före stopptecknet
som alltid avslutar GS1-128. Det är även möjligt att använda den så kallade funktionskoden 1 (FNC
1) för att separera två olika dataelement som inte har en bestämd längd.

5.2

RFID/EPC
EPC är GS1s standard för RFID. Det är möjligt att fästa en RFID/EPC-tagg som innehåller
leveransenhetens SSCC på baksidan av en Logistiketikett.
Mer information om RFID/EPC finns på www.gs1.se.
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6

Exempel på logistiketiketter
Här beskrivs vilken information som logistiketiketten ska innehålla för olika typer av leveransenhet.

6.1

Leveransenhet som innehåller ett bestämt antal artiklar
Nedan visas ett exempel på en logistiketikett för en leveransenhet som innehåller ett förbestämt
antal artiklar (förpackningar). Logistiketiketten ska innehålla leveransenhetens SSCC, GTIN och
batchnummer. Leveransenheten är också identifierad för att kunna beställas.

Fig 5. Exempel på en logistiketikett för en leveransenhet som innehåller ett förutbestämt antal artiklar.
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6.2

Leveransenhet som innehåller olika artiklar
För ett blandat leveransenhet som innehåller olika artiklar ska logistiketiketten innehålla
leveransenhetens SSCC. Mer och exakt information om de olika artiklarna i leveransenheten kan
skickas i en elektronisk leveransavisering där en referens till leveransenhetens SSCC ingår.
Exempel på leveransenheter i apotek och sjukvården är de lådor som distributörerna lägger de
läkemedel som ska till öppenvårdsapotek, sjukhusapotek och vården. Leveransenheten kan också
innehålla vårdavdelningens leverans av förbrukningsvaror eller implantat till ett förråd eller
konsignationslager på en operationsavdelning.

Fig 10. Exempel på en logistiketikett för en leveransenhet som innehåller olika artiklar.

Med EPCIS kan mottagaren få information (händelsedata) om de leveransenheter som tagits emot
från avsändaren. Leveransenhetens SSCC och ingående artikel/artiklar (GTIN) kan därmed erhållas
via EPCIS. Se avsnitt definitioner och ordlista.
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7

Sjukvårdens leverans och lagerhantering

7.1

Upphandlingar
I upphandlingar kan ofta finnas andra benämningar än de GS1 använder i sin dokumentation.
Viktigt att förstå att tex ytterförpackning eller transportförpackning kan vara en beställningsbar
artikel men ibland betyder transportförpackning en logistisk enhet eller rätt och slätt en låda eller
rullbur som innehåller olika artiklar som distributör plockat ihop till en leverans.

7.1.1

Ställa rätt krav
Följande exempel visar de upphandlingsvillkor som kan ställas till potentiell köpare och de krav som
ska uppfyllas av leverantören.

Kommentar LfU:

Använd nedanstående text och anpassa den till aktuell
upphandling
Leverans ska ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven
leveransadress. Följesedel, med beställarens ordernummer, ska
vara fäst, väl synlig, utanpå transportförpackning.

Alternativ 1 – Leverans av förbrukningsmateriel
Vid leveranser på pall bör EUR-pall användas. Stadig engångspall kan
accepteras. Maximal pallhöjd är 1,9 m och maxvikt är 600 kg.
Vikten för enskild transportförpackning får inte överstiga 10/20
kg. Överhäng får inte förekomma.
Om blandat gods förekommer på samma pall ska det framgå av
följesedel och märkning på pall.
Pallarna ska vara plastade med återvinningsbar plast.
Sterila och osterila produkter får inte packas i samma ytteremballage.
Sterilt gods som anländer till köparen i trasigt ytteremballage
kommer att returneras.
Alternativ 2 – Leverans av tung utrustning med montering
Leverantören ska stå för samtliga kostnader för intransport av utrustningen till kliniken
i enlighet med punkt 5.1. Leverantören ska även stå för samtliga kostnader för
demontering och uttransport av befintlig utrustning från kliniken samt för
omhändertagande av emballage.
Information om GS1-systemet kan kompletteras för att förtydliga upphandlingskraven
Transportförpackningen bör vara märkt med transportetikett och den logistiska enheten identifierad
med SSCC för att stödja spårning av gods.
•

Sortren pall har en transportetikett med SSCC samt tillverkningsnummer och
utgångsdatum i streckkod.

•

Blandad pall som levereras identifieras med SSCC. Då kan pallens innehåll stämmas av
med leveransavisering

Manuell beställning: Följesedel används
Elektronisk beställning: Högre säkerhet och bättre spårbarhet erhålls vid godsmottagningen. SSCC i
streckkod på den logistiska enheten (ofta en pall) kan läsas av och kopplas ihop med
leveransaviseringens SSCC.
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STE standardiserad transportetikett:
http://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_F%c3%b6rbunden/Transportindustrif%c3%b6
rbundet/transportetikett_vers_2_02_010402.pdf?epslanguage=sv

7.2

Båda parter tjänar på standarden
Nedanstående bild visar en generisk beskrivning av ett fysiskt lagerflöde från inleverans till
utleverans. Genom att använda en standard för märkning av leveransenheter och transportenheter
och använda elektronisk leveransavisering kan hanteringen och spårbarheten underlättas. Bilden
nedan visar följande delmoment:
1.

Mottagningsprocess. Mottagaren genomför inleverans. Leveransenheten skannas (SSCC).
Matchning sker maskinellt mot leveransavisering alternativt manuellt mot inköpsorder.

2.

Lagerprocess. Inleverans till lagerplats. Lagerplats läses av (GLN) och kopplas till SSCC och
GTIN samt ev spårbarhetsdata. Inleverans blir rapporterad. Ofta är hanteringen i lagret
föreskriven ett standardiserat arbetssätt som kallas för Good Distribution Practise tex
hanteringen med ”First in First Expiration Date Out”.

3.

Utleveransprocess. Efter att distributör/leverantör/aktör har fått en order/avrop och bekräftat
denna kan arbetet med att förbereda leverans startas. Med plocklista (papper eller
elektronisk) plockas artiklar/förpackningar till en leverans. När leverans är nära förestående
aviseras leverans till köparen med leveransavisering. (Alternativt kan EPCIS och avisera
mottagaren). Artiklarna transporteras till mottagaren som genomför en inleverans.
Leveransenheten skannas (SSCC) och matchas emot en leveransavisering. Inleverans sker
sedan till innehållets (GTIN) lagerplats. Lagerplats läses av (GLN) och kopplas till SSCC och
GTIN samt ev spårbarhetsdata. Inleverans har därmed blivit rapporterad till lagersystemet.

Fig 11. Exempel på en generisk leverans och lagerprocess.
En leveransenhet som ankommer eller lämnar en part kan anta några av följande situationer:
1.

Leveransenheten är oidentifierat och leveransavisering saknas

2.

Leveransenheten är sortrent, batchrent och leveransavisering saknas

3.

Leveransenheten är sortrent men inte batchrent och leveransavisering saknas

4.

Leveransenheten är inte sortrent och leveransavisering saknas

5.

Leveransenheten är oidentifierat och leveransavisering används

6.

Leveransenheten är sortrent, batchrent och leveransavisering används

7.

Leveransenheten är sortrent men inte batchrent och leveransavisering används

8.

Leveransenheten är inte sortrent och leveransavisering används

9.

Leveransenheten är sortrent och innehåller serialiserade artiklar/förpackningar och
leveransavisering används
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Listan är inte fullständigt uttömmande. Syftet med sammanställningen är att se vilka
situationer som en distributör måste planera för och ge en vägledning till vilka situationer
som ska planeras för och vilka situationer som ska undvikas eller upphöra helt med.

7.2.1

Ex.
1
2

ID
Saknas
SSCC

Sortren
-Ja

Batchren
-Ja

Leveransavisering
Saknas
Saknas

3
4

SSCC
SSCC

Ja
Nej

Nej
--

Saknas
Saknas

5
6

Saknas
SSCC

Ja

Ja

Ja
Ja

7

SSCC

Ja

Nej

Ja

8

SSCC

Nej

--

Ja

9

SSCC

Ja

--

Ja

Kommentar
Manuell kontroll
Innehåll och spårbarhetsdata i
logistiketikett
Innehåll i logistiketikett
SSCC för spårbarhet, manuell
kontroll med följesedel
Tex för att hantera viktvaror
Innehåll och spårbarhetsdata
från leveransavisering
Innehåll och spårbarhetsdata
från leveransavisering
Innehåll och spårbarhetsdata
från leveransavisering
SGTIN används på inneliggande
artikel

Leveransenheten är oidentifierat och leveransavisering saknas
Detta är en oönskad situation. Hanteringen stoppar upp mottagningen in till lagret och medför
att all hantering av leveransenheten måste hanteras manuellt. Spårbarhetsdata måste också
hanteras manuellt. Referens saknas till avsändaren om just sådan leveransenhet behöver i ett
senare skede återkallas och sändas tillbaka till leverantören eller avsändaren.
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7.2.2

Leveransenheten är sortrent, batchrent och leveransavisering saknas
Detta kan hanteras med logistiketikett som sätts på leveransenheten. Leveransenheten
identifieras (SSCC) och innehållet, produkten eller förpackningarna, identifieras med GTIN
(AI=02) samt antalet av denna GTIN samt spårbarhetsdata såsom Batch och utgångsdatum.
•

Sortren logistisk enhet

•

Fasta mått

•

Batch

•

Datum (Utgångsdatum)

Avstämning sker manuellt mot inköpsordern med följesedeln. Transportetikett kan innehålla både
SSCC (00) och Inköpsordernummer (400). Se avsnitt 3.2
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7.2.3

Leveransenheten är sortrent men inte batchrent och leveransavisering saknas
Samma etikett som ovan men utan utgångsdatum och batchnummer. Om en leveransenhet
innehåller artiklar från mer än en batch eller med olika utgångsdatum kan dessa uppgifter endast
rapporteras per artikel.
Mottagningen stoppas upp av manuellt arbete. Utan leveransavisering måste innehållet i
leveransenheten utredas, registreras och kopplas till detta SSCC av mottagaren. Detta kan vara
svårt att stämma av leveransenhetens innehåll utan att bryta förpackningen.

Avstämning sker manuellt mot inköpsordern med följesedeln. Olika batcher måste hanteras
manuellt vid lagerplatsen för att åstadkomma ”first in first expiration date out” (enligt good
distribution practise).
Transportetikett kan innehålla både SSCC (00) och Inköpsordernummer (400). Se avsnitt 3.2
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7.2.4

Leveransenheten är inte sortrent och leveransavisering saknas
Etiketten har endast ett SSCC. Mottagningen stoppas upp av manuellt arbete. Utan
leveransavisering måste innehållet i leveransenheten utredas, registreras och kopplas till detta
SSCC av mottagaren. Detta kan vara svårt att stämma av leveransenhetens innehåll utan att bryta
förpackningen.

Avstämning sker manuellt mot inköpsordern med följesedeln. Transportetikett kan innehålla både
SSCC (00) och Inköpsordernummer (400). Se avsnitt 3.2

7.2.5

Leveransenheten är oidentifierad och leveransavisering används
Mottagningen stoppas upp och måste hanteras manuellt. Om transportetiketten innehåller
inköpsordernummer kan sökning göras i mottagarens system. Kontroll mellan order och
leveransenhet sker manuellt. Om det finns överensstämmelse kan leveransaviseringen under vissa
förutsättningar uppdatera ordern som inlevererad.
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7.2.6

Leveransenheten är sortrent, batchrent och leveransavisering används
Detta kan hanteras med logistiketikett då leveransenheten identifieras (SSCC) och innehållet
identifieras med GTIN (AI=02) samt antalet av denna GTIN samt spårbarhetsdata såsom Batch och
utgångsdatum.
•

Sortren logistisk enhet

•

Fasta mått

•

Batch

•

Datum (Utgångsdatum)

Automatisk mottagning kan ske genom att läsa av SSCC och matcha mot SSCC i leveransavisering.
Därmed fås koppling till innehåll i leveransenheten och förväntat innehåll enligt leveransavisering.
Koppling till inköpsordernummer fås via leveransaviseringen.
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7.2.7

Leveransenheten är sortrent men inte batchrent och leveransavisering används
Samma etikett som ovan men utan utgångsdatum och batchnummer. Om en leveransenhet
innehåller artiklar från mer än en batch eller med olika utgångsdatum kan dessa uppgifter endast
rapporteras per artikel.

Jämför med ”5.7.6 Leveransenheten är sortrent, batchrent och leveransavisering används” där alla
artiklar tillhör en och samma batch kommer i detta avsnitt varje artikel/förpackning i
leveransenheten ha olika batchnummer.
Batch och utgångsdatum på radnivå dvs. artikeln repeteras för varje batch på radnivå i
leveransavisering. För mottagaren är detta viktigt att hantera om ”Good Distribution Practise” måste
tillämpas med ”First In - First Expiration Date Out”.
Koppling till inköpsordernummer fås via leveransaviseringen.
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7.2.8

Leveransenheten är inte sortrent och leveransavisering används
Etiketten har endast ett SSCC. Innehållet består av mer än en artikel (GTIN), dvs låda med
blandade artiklar.

Detta är ett exempel på en leveransenhet som en avdelning på ett sjukhus tar emot från sin
leverantör. Typiska exempel på märkning är:
•

Läkemedelslåda från läkemedelsgrossist motsvarande.

•

Transportlåda med avdelningsförpackade förpackningar

Vid mottagning läses SSCC och matchning sker mot leveransaviseringen och de artiklar som finns
enligt leveransaviseringen kan kontrolleras mot det som ligger i leveransenheten.
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7.2.9

Leveransenheten är sortrent och innehåller serialiserade artiklar/förpackningar
och leveransavisering används
Etiketten har endast ett SSCC. Innehållet består samma artikel (GTIN). Varje artikel har också ett
serienummer dvs varje produkt/förpackning är unik (GTIN+serienummer)
Artiklar med serienummer behöver inte komma i en nummerserie tex 1,2,3,4,5, osv utan kan vara
randomiserat tex 37, 2, 456, 25, 34, osv.

I leveransaviseringen identifieras leveransenheten med SSCC dvs samma som på logistiketiketten
på den fysiska leveransenheten. Varje artikel i leveransenheten innehåller samma artikel men varje
artikel har ett unikt serienummer vilket motsvaras i leveransaviseringen av att varje artikel
upprepas med serienummer på radnivå.
•

Exempel på artikel kan vara ett serialiserat läkemedel

•

Flera kirurginstrument av samma sort där varje instrument har olika serienummer

•

Flera implantat av samma sort där varje implantat har olika serienummer

Syftet kan vara olika för varje typ av artikel:
•

Läkemedlet ingår i en process för att skydda konsumenten mot förfalskade läkemedel

•

Kirurginstrumentet ingår i en process där varje instrument har en avsedd plats i ett
galler och där instrumentet kan kopplas till en patient som opererats med instrumentet

•

Implantatet skall kopplas i patientjournalen till en patient så att det i efterhand går att
se vilket implantat som använts på en viss patient.

Koppling till inköpsordernummer fås via leveransaviseringen.
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8

Nytta med leveransavisering
Effektivare logistik, snabbare till rätt plats i lager och förråd samt snabbare kontroll mot faktura.
•

Koppla till rätt order

•

Avvikande leveranstidpunkt jfr med order eller ev. orderbekräftelse kan följas upp

•

Sistaminuten förändringar kan innehållas i en leveransavisering.

•

Fler ex?

Exempel på spårbarhetsdata i leveransavisering är:
•

Batchnummer

•

Utgångsdatum

•

Serienummer

Fakturamatchning

8.1

•

Exakt de artiklar och mängder som faktureras

•

Ev. avvikelser hanteras separat eller i Returprocessen

•

Notera fler fördelar

SSCC – Serial Shipping Container Code
Med SSCC kan spårbarhet skapas i en varuflödeskedja. Därför behöver relationen SSCC på det som
tas emot kunna relateras till de SSCC som lagret skapar vid vidare förmedling av gods efter plock.
En SSCC är identitet på en leveransenhet med innehåll, kallas också för ”logistisk enhet”. Så länge
denna SSCC är obruten så kan man spåra på SSCC-nivå. När SSCC lyfts ner på plockplats och
leveransenheten bryts upp för plock så kan man ju inte spåra på denna SSCC längre. Däremot så
måste ju innehållet på den ursprungliga SSCC kopplas till den nya SSCC (plockpallen, RC el
liknande) och det görs ju genom innehållet, GTIN + Batch el dyl, som fanns på ursprunglig SSCC.
Därför finns alltid koppling mellan ursprunglig SSCC och nya ”plock-SSCC”. Hur man sedan ”sparar”
detta i sitt lagersystem beror på vem som byggt systemet. I ett normalt ”Warehouse Management
System” så sparas alla lagertransaktioner (förflyttningar av SSCC, plock, skapandet av nya SSCC
etc) vilket gör att man kan söka och koppla ihop allt som händer på lagret.
Det finns alltså en koppling mellan ”gammal” och ny SSCC via innehållet, men exakt hur denna
koppling sker beror säkert på respektive lagersystem. Så SSCC ”sparas” ju i systemet på något sätt,
även om den ”upphör”.

Version 1.0, Apr 2016

© 2016 GS1 Sweden

Sida 28 av 29

Handledning till streckkodsmärkning av leveransenhet för hälso- och sjukvårdssektorn

9

Definitioner och ordlista
Leveransenhet
Styck
FYFFE

Sortren
Batchren
EPCIS

Kolli, paket, logistisk enhet som identifieras under transport mellan två
parter, ibland via tredjepart (distributör) och som upprättar spårbarhet hos
en part både uppströms och nerströms i ett logistiskt flöde
En styck av en artikel, produkt eller förpacknings artikelidentitet. Alla
artiklar (förpackningar) i en förpackningshierarki kan mätas i styck. Inte att
förväxlas med styck i betydelsen minsta enhet av en artikel.
Svensk förening för vårdhygien, Förrådshantering och transport av
medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso, sjuk- och tandvård
http://www.sfvh.se/fyffe-forradshantering-och-transport-avmedicintekniska-produkter-med-specificerad-renhetsgrad
Innebär att en enhet endast består av artiklar av en och samma sort och
identitet.
Innebär att en enhet endast består av artiklar av en och samma sort och
identitet samt från en och samma tillverkningssats/batch.
EPCIS är GS1s standard för att dela händelseinformation, vilket gör det
möjligt att till exempel följa en leverans från tillverkare till kund, spåra en
leverans från kund till tillverkare och ta reda på om en produkt är äkta eller
förfalskad.
EPCIS (Electronic Product Code Information Services) gör det möjligt att ta
reda på vad som har hänt med ett objekt, en artikel eller leverans och
svarar på frågorna:

Vad? – Vilken identitet har objektet, eller objekten, som var
inblandade i händelsen?

Var? – Vilken identitet har platsen där händelsen inträffade?

När? – Vid vilken tidpunkt inträffade händelsen?

Varför? – Vilka affärssteg, till exempel packning, lastning eller
godsmottagning, avsåg händelsen?
Se också: http://www.gs1.org/epcis

HRI

Version 1.0, Apr 2016

Human readable interpretation, (mänskligt läsbar tolkning) dvs klartext till
streckkoden och skrivs undertill streckkoden, GS1-128.

© 2016 GS1 Sweden

Sida 29 av 29

