
 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen tillbaka till verkligheten! 

Tiden har i allmänhet en nästan magisk förmåga att gå alldeles för snabbt, i synnerhet under sommartid, och den här 

sommaren har ju inte varit något undantag. Men sörj inte sommarens avsked, det kommer en ny redan nästa år. Vi 

hoppas att du hunnit njuta riktigt ordentligt av sommaren som varit, det har i alla fall vi gjort. Nu står vi här med vår 

brunbrända (och så smått flagnande) sommarhud och tar sikte mot den spännande höst vi har framför oss. 

Vad är det då för spännande saker som händer på ALMASOFT i höst?  

* Ny spännande version av ALMA 

* Ny mobilversion av eTand 

* Swedental i Stockholm 13-15 november 

* Nya öppettider i ALMA-supporten. Från och med 30:e september öppnar vi redan kl. 07.00 

* Nya kurstillfällen i Portico di Romagna i Italien 

* Kanske inget som är nytt för i höst, men ändå... Du har väl inte missat att vi har fått in hygieniska tangentbord i 

sortimentet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du som vi kanske du upplever att din hjärna fortfarande är lite i semester-läge, det vill säga att du känner dig lite 

ringrostig på saker och ting. Oroa dig inte, du är snart inne i rutinerna igen! Vi hjälper dig så gott vi kan att skrapa 

bort rosten genom att ta upp ett par av dom vanligaste frågorna vi får i supporten så här efter sommaren. 

_______________________________________________ 

https://www.almasoft.se/tls/hygieniska-tangentbord


 

1. Hantera avslag från Försäkringskassan 

 Vissa har så bråttom hem när semestern hägrar att sammanställningen till Försäkringskassan för de där sista 

patienterna glöms bort och skickas in först när man är tillbaka igen. Därmed är risken stor att besöken rapporteras in 

till Försäkringskassan för sent. Följden blir då allt som oftast att Försäkringskassan avslår din begäran om ersättning 

vilket resulterar i att fakturan blir krediterad i ALMA. Dessa avslag hittar du enklast under "Gamla rader" och du 

känner igen dom på den röda statusflaggan på åtgärdsraden under Faktura-fliken.  

 

 

 

Det finns såklart andra anledningar till att Försäkringskassan 

 avslår en begäran om ersättning än sena inskick, men  

oavsett anledning är hanteringen i ALMA densamma.  

Ser du en åtgärdsrad under Faktura-fliken med en röd flagga  

kan du vara säker på att ärendet finns inne hos  

Försäkringskassan, därmed är det ingen idé att du försöker  

skicka in det igen. Gå istället in under Patienter-fliken och  

sätt en bock i fältet "Ej FK-debitering". Om patientens skuld i samband med detta ökar lägger du beloppet 

motsvarande den ökade skulden i Rabatt-kolumnen under Faktura-fliken innan du slutligen skriver ut 

tandvårdsräkningen. Kom ihåg att ta bort bocken för Ej FK-debitering efteråt. 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________ 
 
2. Rulla ut schema 

 

Höstens ankomst betyder nystart för många; ny personal och kanske även nya arbetstider. Därmed kan det vara 

aktuellt att rulla ut ett nytt schema i Tidboken.  

Om du har ett gammalt schema utrullat för hösten som ska göras om behöver du först radera det gamla schemat 

innan du kan rulla ut ett nytt. 

Principen för att rulla scheman är att du först skapar dig en optimal mallvecka genom att manuellt lägga ut önskade 

övrigt-bokningar i valda tidböcker. När du är nöjd med din mallvecka kopierar du ut detta till efterföljande veckor så 

långt fram i tiden du önskar. 

Så här gör du: 

1. Klicka på knappen "Schema" som du hittar uppe till vänster i din Tidbok 

2. Välj vilka Tidböcker du vill kopiera 

3. Välj vilka bokningsmallar och eventuella förbokningsmallar du vill kopiera 

4. Välj vilka veckodagar du vill kopiera 

5. Välj vilken som är din originalvecka (mallvecka) 

6. Välj vilka veckor du vill kopiera ut schemat på. 

7. Klicka på Utför 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbar du olika tider varannan vecka? I så fall behöver du ha två olika mallveckor att utgå ifrån, en jämn vecka och 

en ojämn. Börja med att välja din jämna mallvecka, Första vecka att hantera blir då nästföljande jämna vecka. Välj 

varannan vecka i fältet Hantera och klicka sedan på Utför. Sedan gör du på precis samma sätt med den ojämna 

veckan. 

_______________________________________________ 

 

 3. För dig som har eTand 

Kan dina patienter plötsligt inte hitta några bokningsbara tider på eTand?   

Det kan i så fall bero på att du inte lagt ut några förbokningsområden för hösten. 

Förbokningarna lägger du ut genom att klicka på knappen "Förbokn" som du hittar uppe till höger i din Tidbok.  

 

Rita ut förbokningsområden enligt önskemål för en optimal vecka.  

Sedan kan du kopiera ut dessa förbokningsområden på efterföljande veckor  

så långt fram i tiden du önskar på samma sätt som du rullar ut ett vanligt  

schema enligt beskrivningen på punkt 2. 

 

Har du inte eTand men är nyfiken på vad det är? 

 

 

           

 

https://www.almasoft.se/tls/etand


______________________________________________________ 

 

Nu suger vi ur det sista av värmen innan höstrusket gör sitt intåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varma sensommarhälsningar 

//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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