
 

 

 

 

 

ALMA-supporten tipsar! 

 
 

 

 

 

 

Hejdå 2018, välkommen 2019! 

Som traditionen numera bjuder började vi året med att släppa en ny version av ALMA, som  

såklart inkluderar de senaste referenspriserna.   

De flesta av er har säkert redan uppdaterat till version 11.2 och läst in referenspriserna, men  

skulle du mot all förmodan inte ha uppdaterat ännu är det mycket hög tid att göra detta nu. 

Har du inte version 11.2 innan den 4:e mars kommer du nämligen inte längre att  

kunna kontrollera dina patienter mot Försäkringskassan. 

Uppdateringsinstruktioner hittar du via nedan länkar. 

 

    

Förutom en ny ALMA-version kickstartade vi även året med en sms-kampanj som innebär att du får 

20% rabatt när du beställer 1000 stycken sms, eller hela 30% rabatt på årsavgiften det första året för 

dig som tecknar ett nytt sms-avtal. Kampanjen gäller under hela januari månad så än finns det tid kvar 

att utnyttja erbjudandet.   

  Förresten, vi tycker nog att en liten fanfar är på sin plats. Efter en lång väntan har   

        dom äntligen kommit, våra färgade och hett efterlängtade kvittorullar! Vi vet 

        att väntan känts nästan olidligt lång, men det sägs ju att den som väntar på 

       något gott väntar aldrig för länge. Nu har vi kvittorullar i regnbågens alla färger, eller 

        åtminstone i 6 olika nyanser; blå, röd, gul, orange, grön och rosa. 

        Med andra ord är det alltså nu fritt fram att beställa färgade kvittorullar. Dock är 

        kvittorullarna så rykande färska på lager att vi inte hunnit få upp dom på hemsidan 

       ännu, men du kan givetvis ringa eller maila in din beställning tillsvidare. 

        Kvittorullarna beställs som 3-pack och du kan själv mixa och matcha ditt 3-pack 

        efter eget huvud. Vill du ha tre gröna rullar går det bra, vill du hellre ha till exempel 

        en rosa, en gul och en blå rulle går det också bra. 

 

Har du saknat möjligheten att bakdatera transaktionsdatumet för bankhändelser i Kassahanteringen? Det behöver du 

inte göra längre, vi har nämligen tagit till oss önskemålet och i den nya ALMA-versionen går det finfint att bakdatera 

igen.  

Goda nyheter och januarikampanjer i all ära, men det är inte det enda vi fyllt månadens gottepåse med, lite små tips 

vill vi såklart också bjuda på. 

http://www.almawebdownload.se/Dokument/UppdateringsinstruktionKortVer11_Ver2.pdf
http://www.almawebdownload.se/Dokument/UppdateringFKReferensprislista_V3.0.pdf


1. Kvittera Alma-info 

Har du också hajat till över den röda texten längst upp i ditt ALMA? 

Inget att oroa sig över, den här varningen betyder inte att något är fel i ditt ALMA, den handlar bara om att göra dig 

uppmärksam på att vi har viktig information som vi vill delge dig. Själva meddelandet, Alma Information, hittar du 

bland panelerna under fliken Uppgifter och den kommer att ha en gul varningstriangel för att  

indikera att något behöver göras. Klicka på panelen för att öppna och läsa meddelandet. För att du  

inte ska gå miste om någon information ifrån oss är det viktigt att du kvitterar meddelandet när du  

har läst det. Då slocknar den röda varningstexten och den gula varningstriangeln försvinner från  

panelen. En ny varning tänds först när det finns ny information att ta del av. Kvitterar meddelandet 

 gör du genom att bocka i bockrutan längst ner till vänster i nyhetsrutan, sedan klickar du på  

knappen Stäng.   ! Tänk på att du kvitterar meddelandet per dator! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

2. Höjd barnålder 

 

Från och med januari 2019 räknas man som barn ända upp till minst  

23 års ålder, (lokala avvikelser i enskilda Landsting kan förkomma)  

detta innebär att patienter födda 1996 fortfarande räknas som barn.  

Åldern för barnpatient ändrar du själv i ALMA:  

Register->Kontakter->Försäkringskassor/Landsting. Markera ditt  

Landsting i listan till vänster och välj sedan vilken ålder som gäller i ditt Landsting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      3. Ny knapp i tidboken 

      En av nyheterna i den senaste versionen av ALMA är knappen Pat-uppg (alltså patientuppgifter). 

      Klickar du en gång på denna knapp döljer du snabbt all patientinformation på bokningarna i Tidboken. Klickar du 

på samma knapp en gång till tar du fram informationen igen. 

Obs! Om du som standard har visningen att enbart förkortningen på bokningen syns kommer det inte hända något 

när du klickar på Pat-uppg. 

 

              

 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________ 

Det var väl ingen dålig start på det nya året? 

Hoppas att du är lika taggad på att ta dig an 2019 som vi är här på ALMASOFT! 

 
 

 

 

 

 

 

Frostnupna vinterhälsningar 
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

