
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kommer vårvärmen! 

Nu vågar vi äntligen påstå att våren är här på allvar i hela landet. Vi hoppas att du precis som vi har haft en riktigt 

härlig påsk med soligt väder och massor av godis och god mat både på längden och på tvären. Nu laddar vi om för att 

köra så det ryker ända fram till sommaren. 

Till att börja med vill vi tacka alla er som har svarat på enkäten vi skickade ut i början på månaden, den har varit till 

stor hjälp i vårt arbete att bli bättre. Nu har vi lite bättre koll på hur du som kund upplever vår support och vilka 

styrkor och svagheter vi besitter så att vi vet vad vi behöver jobba på för att bli ännu bättre. 

Våren är ju en tid då helgdagarna avlöser varandra, och med helgdagar följer lite avvikande öppettider i ALMA-

supporten. Så här kommer det att se ut under våren 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

Du har väl förresten inte missat att kvittera din Alma-info? 

Så fort du ser den här röda texten i ovankanten av ditt ALMA betyder detta att det finns ny information att ta del av. 

Klicka på "Alma Information" bland dina paneler under fliken Uppgifter för att läsa. Kom ihåg att Kvittera och klicka 

på Stäng när du läst. På så sätt vet du alltid att denna röda text betyder att det finns ny information att ta del av 

och du riskerar därmed inte att gå miste om informationen. 

 

Försäkringskassan är en stor del av en tandvårdskliniks vardag, så naturligt nog handlar mycket av frågorna vi får i 

supporten om just ärenden där Försäkringskassan på ett eller annat sätt är inblandade. Den här månaden har vi 

därför samlat ihop några av de vanligaste frågorna vi får om just Försäkringskasserelaterade ärenden. 

_______________________________________________ 

 



1. Ångra ett felaktigt inskick till Försäkringskassan 

       Ibland blir det bara fel. Kanske skriver fingrarna lite snabbare än huvudet hinner med att tänka.   

       Kanske gör man en liten tankevurpa. Man råkar rapportera in fel tand till Försäkringskassan,  

       eller missar lyfta STB eller ATB. Eller råkar debitera fel patient till och med... 

       Ja, orsakerna till felaktiga inskick kan vara många, och då kan det vara skönt att veta att världen 

       inte kommer att gå under, det går faktiskt att korrigera felet. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________ 
 

2. Hantering av patienter som ännu inte blivit godkända av Försäkringskassan 

 

Det här är ett ganska vanligt förekommande scenario som exempelvis kan bero på att patienten i  

fråga är nytillkommen i Sverige alternativt har bott utomlands en period för att sedan återvända till  

Sverige. Det är en knivig fråga minst sagt och någon riktigt enkel lösning finns det inte. Men vi ska göra  

vårt allra bästa för att försöka reda ut hur du hanterar dessa patienter på smidigast möjliga sätt i ALMA: 

• Använd inga ATB på patienten förrän du fått klart ifrån Försäkringskassan att patienten är godkänd.  

• Ta betalt av patienten utan hänsyn till eventuell ersättning från Försäkringskassan, det vill säga ta betalt 100 

% av patienten för vad varje åtgärd kostar. 

• Skicka in besöken till Försäkringskassan. Dessa besök kommer hamna för Manuell hantering. 

Värt att veta är att handläggningstiderna på den här typen av ärenden dessvärre är ganska långa för tillfället, 

upp till ett halvår eller mer.   

• Om Försäkringskassan i slutändan visar sig godkänna patienten och dess inskickade besök betalar du tillbaka 

de pengar patienten hade rätt till i högkostnadsersättning när beslutet från Försäkringskassan är klart. 

Hantera utbetalningen till patienten utanför ALMA och skriv en utförlig Daganteckning som förklarar hur 

utbetalningen gått tillväga, vilket belopp det handlar om och varför utbetalningen gjorts. Känner du dig 

minsta osäker på hur du ska hantera den eventuella utbetalningen till patienten och ha koll på vilket belopp 

patienten egentligen ska få tillbaka så tveka in, ring oss så hjälper vi dig efter bäste förmåga. Det är alltid 

bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. 

Obs! Glöm inte förklara för patienten orsaken till att hen får betala 100% och att hen kommer få eventuell 

ersättning utbetald i efterhand om/när hen blir godkänd hos Försäkringskassan. 



_______________________________________________ 

  

3. Hur vet man vilka ATB man kan använda 

När du gör en kontroll mot Försäkringskassan får du in aktuell  

information om hur det står till just nu vad gäller patienternas ATB, 

 STB och Ersättningsperioder. En nyhet är att du numera även kan  

se NÄR patienten blev godkänd. I kommentarrutan under  

informationen om Högkostnadsskydd och ATB/STB står det ett datum  

när patienten blev godkänd. 

Du kan endast använda de ATB som blivit tillgängliga efter att  

patienten blivit godkänd hos Försäkringskassan. De ATB som släpptes  

innan patienten blev godkänd kan man alltså inte nyttja. 

 

 

 

              

______________________________________________________ 

 

Hoppas att vi lyckats räta ut ett och annat frågetecken för dig. I annat fall är det bara att lyfta på luren och slå oss en 

signal så hjälper vi dig. 

  

 
 

 

 

 

 

 

Fortsätt nu att njuta av våren. 

Soliga hälsningar 

 

//Ditt ALMA-team! 

 

 

 

 

 

Ps: Du vet väl om att du alltid kan gå in på vår hemsida och se Mina sidor, läsa om våra nyheter, produkter, se film 

och läsa vår FAQ. Allt detta hittar du på: www.almasoft.se. Dessutom finns alla våra utgivna nyhetsbrev i 

utskriftsvänligt pdf-format på vår hemsida: http://www.almasoft.se/tls/support-alma-tls/supporten-tipsar Tänk på att 

du måste vara inloggad för att kunna läsa. 
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