Specifikation av inrapporteringsfil för
rapportering av försäljningsdata och returer för
partihandel
Försäljning ska rapporteras in med en textfil som innehåller
försäljningsuppgifter. Textfilen ska vara radorienterad med tolv TABseparerade positioner och vara teckenkodad enligt ISO 8859-1.
Inrapportering sker per transaktion, varan identifieras med antingen position
8, 9 eller 10 nedan. Filen avslutas med CR och LF.

Position Beskrivning

Innehåller

Max
antal
tecken

1

Partivaruhandlarens
organisationsnummer

10 eller 12 tecken
varav alla är siffror.

12

2

Partivaruhandlarens IDnummer

Fås av
eHälsomyndigheten.

50

3

Transaktionsidentitet per
rad

Partihandlarens unika
ID på
transaktionsraden.

50

4

Organisationsnummer för
det försäljningsställe som
försäljning sker till.

10 eller 12 tecken
varav alla är siffror.

12

5

GLN-kod/RapporteringsID
för det försäljningsställe
som försäljning sker till.

13 tecken varav alla är
siffror eller NULL

13

6

Om GLN-kod/
RapporteringsID saknas
på position 5 ska värdet
vara J, 0, 1 eller 2

1 = Vaccineringsklinik

1

Om GLN-kod finns på
position 5 ska värdet vara
NULL

2 = Sjukhusklinik
0 eller J = Annat
försäljningsställe
NULL om GLNkod/RapporteringsID är
ifyllt i position 5.
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7

Försäljningsdatum

Datum enligt
ÅÅÅÅMMDD

8

8

Nordiskt varunummer för
en förpackning

6 tecken varav alla är
siffror och utfylld med
0:or i början

6

NULL om position 9
eller 10 är ifylld
9

10

Läkemedelsverkets NPLidentifikation av
förpackningen
(NPLpackid)

Max 14 tecken

Förpackningens EAN-kod

Endast siffror

14

NULL om position 8
eller 10 är ifylld.
14

NULL om position 8
eller 9 är ifylld.
11

Antal förpackningar som är Endast siffror
sålda, returnerade eller
Korrigering ska anges
korrigerade.
med minustecken.

50

12

Retur

JA eller NEJ

3

13

Anledning till retur

1 t.o.m. 7 om position
12 är JA eller NULL om
position 12 är NEJ

4

1 = fellevererats av
partihandlaren, om
läkemedlet är kurant
2 = transport- eller
hanteringsskada vid
ankomsten till apoteket
3 = felbeställts av
apoteket, om
läkemedlet är kurant
4 = beställts för enskild
konsument men inte
hämtats ut inom 25
kalenderdagar från
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leveransdagen, om
läkemedlet är kurant
5 = utgången
hållbarhet eller för kort
hållbarhet för att få
lämnas ut till
konsument, om
läkemedlet i övrigt är
kurant och apoteket
tillämpar rutiner för att
den produkt som har
tidigast utgångsdatum
säljs först
6 = återkallats från
marknaden eller vars
godkännande för
försäljning har upphört
7 = annan anledning
14

Returdatum

Datum enligt
ÅÅÅÅMMDD om
position 12 är JA, eller
NULL om position 12
är NEJ

8

15

Hantering returnerad vara

1 t.o.m.3 om position
12 är JA, eller NULL
om position 12 är NEJ

4

1 = Återföring kurant
lager
2 = Under utredning
3 = Destruktion

16

Försäljningspris i kr

Decimaltal med
komma som
decimalavskiljare (max
2 decimaler)

50

Syntax
1<TAB>2<TAB>3<TAB>4<TAB>5<TAB>6<TAB>7<TAB>8<TAB>9<TAB>10
<TAB>11<TAB>12<TAB>13<TAB>14<TAB>15<TAB>16<CR><LF>
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Definitioner och förkortningar
ISO 8859-1 SO 8859-1 eller mer formellt ISO/IEC 8859-1 (även kallad ISO
Latin-1) är första delen i ISO/IEC 8859, som är en serie av standarder för
teckenkodning definierad av ISO. Den kodar tecken ur det latinska alfabetet
och består av 191 tecken kodade som 8 bitars-värden.
Denna teckenkodning stödjer västeuropeiska språk, bland annat engelska,
tyska, holländska, svenska, norska, danska, isländska, spanska,
portugisiska, italienska.
TAB Horizontal Tab, som har decimala värdet 9.
CR Carriage Return, som har decimala värdet 13.
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