
   

I höst kommer det nya digitala fakturor 

från Unilabs 

 
Hej! 

 

Här kommer viktig information till er som tar emot fakturor från oss på Unilabs. 

 

Vi på Unilabs arbetar sedan en tid tillbaka med ett projekt att digitalisera och förbättra vår 

faktureringsprocess i syfte att skapa en bättre och säkrare fakturahantering såväl internt som 

för våra kunder. En viktig del i detta arbete är att säkerställa att hanteringen av patient-

uppgifter sker på ett korrekt sätt utifrån GDPR och patientdatalagen. 

 

Under hösten 2020 driftsätter vi en ny faktureringslösning som innebär att vi kommer att ha 

bättre möjligheter att leverera korrekta fakturor digitalt och säkert till er.  

 

Vi lanserar samtidigt Unilabs Kundportal, en ny tjänst där ni kommer att kunna ladda ner 

fakturakopior, patientspecifikationer och andra typer av kundrapporter. Inloggning till 

Kundportalen sker säkert av behörig person hos er med BankID alternativt SITHS-kort. 

 

Av säkerhets- och miljöskäl strävar vi efter att så långt som möjligt minska mängden pappers-

fakturor, och istället leverera våra fakturor elektroniskt som e-fakturor till våra kunder. De 

flesta organisationer har idag möjlighet att ta emot e-fakturor, vilket också gör att vi kan skicka 

personuppgifter (patientspecifikationer) till er på ett säkert sätt. 

 

På PDF och pappersfakturor skickas framöver inga patientuppgifter. Dessa laddas istället ned 

från Unilabs Kundportal av den, eller de personer som ni registrerat som behöriga användare.  

 

Vi kommer att erbjuda tre olika leveranssätt av fakturor: 

 

1. E-faktura (PEPPOL/Swefaktura) inkl. patientspecifikationer 

2. PDF-faktura inkl. analysspecifikationer (ej patientuppgifter)  

3. Pappersfaktura inkl. analysspecifikationer (ej patientuppgifter) 

 

För att säkerställa en smidig övergång behöver vi veta hur ni vill ta emot era fakturor och 

säkerställa att vi har kompletta och korrekta uppgifter i våra system. Vi ber er därför att fylla 

i följande uppgifter snarast, dock senast 2020-10-15. Har ni redan registrerat era uppgifter 

kan ni bortse från denna påminnelse. 

 

Länk till formulär för faktureringsuppgifter: https://tinyurl.com/unifakt 

 

På länken finns också ett kontaktformulär om ni vill bli kontaktade av oss kring frågor eller 

önskemål kopplat till faktureringen.  

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Unilabs Ekonomi 


