
 

 

 

 

 

ALMA-supporten tipsar! 

 

 

 

 

 

 

Nytt år, nya rutiner! 

Vi vill börja med att påminna dig som ännu inte uppdaterat till version 11.2 att uppdatera  

snarast möjligt. Annars kommer du inte att kunna kontrollera dina patienter mot Försäkringskassan  

från och med 4:e mars. Dessutom behöver du vara uppe i version 11.2 för att kunna debitera  

enligt gällande referensprislista. Uppdateringsinstruktioner hittar du via nedan länkar. 

 

 

 

Nytt år brukar för många kliniker innebära nyanställd personal, medan en del kliniker vill fräscha upp kunskaperna för 

befintlig personal och lära sig lite nya tips och trix i systemet. Det är även vanligt med ägarbyten och nyöppningar så 

här kring årsskiftet.  Med andra ord är det högsäsong för utbildningar här i ALMAs värld. 

Du har väl inte missat våra olika utbildningsalternativ? 

Utbildningarna skräddarsys enligt den bokande klinikens behov och önskemål. 

* Telefonutbildning med fjärruppkoppling. (Debiteras enligt vanlig timtaxa á 1225 inkl. moms) 

* Kom och ha utbildning hos oss på kontoret i Veberöd, Skåne. (Debiteras också enligt vanlig timtaxa) 

* Vi kommer ut till din klinik och håller utbildningen på plats.  (Vanlig timtaxa + resekostnader) 

* Följ med oss till Italien på en tredagars-kurs då vi varvar utbildning med god mat och härliga upplevelser i 

vackra byn Portico di Romagna som ligger i bergsområdet Appeninerna där Emilia-Romagna gränsar mot Toscana. 

! Under hela februari månad har vi en kampanj som innebär att du får 5000 sms utan kostnad när du 

bokar utbildningen i Italien för minst 2 personer. 

 

 

 

När vårkänslorna börjar spira i kroppen och man har ett nytt fräscht år framför sig är det vanligt att man är sugen på 

en liten nystart, man vill städa upp i sina register och få bättre ordning och reda på sina rutiner. Därför kommer 

månadens nyhetsbrev fokusera på just registervård och rutiner. 

 

http://www.almawebdownload.se/Dokument/UppdateringsinstruktionKortVer11_Ver2.pdf
http://www.almawebdownload.se/Dokument/UppdateringFKReferensprislista_V3.0.pdf
https://www.almasoft.se/tls/kurser


 

1. Håll ordning på dina kallelseköer och kallelsekort  

Kallelsesystemet är navet i hela verksamheten på många kliniker, just därför är det viktigt att man faktiskt har 

kontroll på sina kallelser. 

• Se först och främst till att du har ordning och reda bland dina kallelseköer, ha inte fler köer än du behöver. De 

allra flesta kliniker klarar sig med två kallelseköer; En vanlig revisionskö, och en Ringer-själv-kö. 

 

• Kolla igenom dina aktiva kallelser och se till att dom är aktuella. Kanske ligger där ett gäng kallelser med 

sedan länge passerade revisionsdatum som skulle behöva uppgraderas till ett lite mer nutida datum. För att 

få stenkoll på dina kallelsekort går du in under Funktioner->Kallelser->Visa kö. 

 

Gör urvalet för Köstatus "I kö" och fyll i Till-datum för  

Kallelsemånad med en aktuell kallelsemånad, till exempel 1902. 

Lämna fältet för Från-datum tomt. Klicka sedan på OK. 

Nu kommer du få upp en lista på alla kallelser som ligger i kö  

bakåt i tiden och som troligen bör hanteras på ett eller annat sätt. 

  

 

• Se över listan på saknade kallelsekort. Kanske ligger det många patienter i den listan som egentligen borde 

inaktiveras. Säkert ligger där även ett gäng patienter som i själva verket borde ha ett kallelsekort men som 

fallit lite mellan stolarna. Listan hittar du bland panelerna under fliken Uppgifter. Om du av någon anledning 

vill skriva ut listan över Saknade kallelsekort kan du även hitta den under Ekonomi->Ekonomiska rapporter. 

 

• Hur ser fördelningen av kallelsekort ut under året? Har du inget att göra i februari, men jobb så du drunknar i 

september? Enklaste sättet att få överblick över din fördelning av kallelsekort är att gå in under Funktioner-

>Statistik.  Klicka på Jämför under rubriken Kallelser i menyn till vänster, fyll i datumurval (tänk på att fylla i 

datumen 1–2 år framåt i tiden) och välj profilen "Kallelser per kalldatum samt behandlare", Klicka sedan på 

"Visa" som du hittar längst upp i vänstra hörnet. Voíla, fördelningen presenterad på ett silverfat! 
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2. Dagens slut 

 

Ha som rutin att varje kväll ta dig igenom samtliga paneler under rubriken  

"Dagens slut" under fliken Uppgifter. Då kommer du ha stenkoll på såväl dina  

debiteringar och inskick till Försäkringskassan som din dagliga ekonomi.  

1. Börja med att kolla så det är tomt i Gamla rader. 

Ligger det patienter under Gamla rader betyder att det att dessa patienter har  

åtgärder under Faktura-fliken som behöver åtgärdas. Antingen har du kanske  

missat att skriva ut Tandvårdsräkningen, eller så kan du ha fått ett avslag från  

Försäkringskassan. Oavsett orsak ska det i regel inte ligga kvar något under  

Faktura-fliken vid dagens slut.   

2. Sammanställ och hämta från Försäkringskassan. 

Detta gör du under panelen FK/Extern ekonomi 

3. Dagens arbete (Gäller enbart dig som använder Tidboken i ALMA) 

Den här vill vi slå ett extra litet slag för. Här har du nämligen guldläge till  

egenkontroll. Du får upp en lista på alla dagens bokade patienter så att du enkelt  

kan kolla att allt verkligen blivit gjort. Har du fått betalt? Har patienten någon mer  

tid bokad? Något kallelsekort upplagt? Osignerade daganteckningar? Är Tandvårdsräkningen ens utskriven? Missat 

skicka till Försäkringskassan? Ja du förstår, här kan du få bra koll på läget. 

4. Stäm av dagens kassa under Kassahantering 

Kolla så att dagens registrerade kontant- och kortbetalningar i ALMA stämmer med verklighetens siffror. Kontrollera 

även så din totala kontantkassa i ALMA stämmer med din fysiska kontantkassa. 

______________________________________________________ 

 

 3. Rensa upp i ditt åtgärdsregister 

Det finns ingen anledning att ha åtgärder med på din prislista som du inte använder. Gå in under Register->Åtgärder-

>Åtgärder och inaktivera de åtgärder du inte använder. 

Gå igenom åtgärderna i såväl den blå fliken "Åtgärder, ej FK-kopplade" som den gröna fliken "Åtgärder kopplade till 

nya FK-åtgärder". 

OBS! För dig som har klinikkopplingen är det viktigt att tänka på att ni har gemensamt åtgärdsregister. Inaktiverar 

du en åtgärd i din klinik kommer den även inaktiveras för övriga kliniker i gruppen. 

 

              

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
______________________________________________________ 

 

 

Nu passar vi på och njuter av vinterns sista suck (Även om snön och även kylan lyser med sin frånvaro i alla 

fall omkring ALMAs högkvarter i Skåne)! 

 
 

 

 

 

 

Hoppas du har en fantastisk fortsättning på 2019 
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. 

file://///AlmaFS01/users/EmmaD/Mailutskick/Nyhetsbrev%202018/word/www.almasoft.se
http://www.almasoft.se/tls/support-alma-tls/supporten-tipsar

