
 

 

 

 

 

 

Hösten är här och flitens lampa lyser klart! 

Hur gärna vi än vill klänga oss fast vid sensommarsolens värmande strålar är det ändå dags att inse att hösten nu är 

över oss på allvar. Snart lämnar vi september bakom oss och träder in i oktober månad med alla dess sprakande 

höstfärger. Plötsligt är det helt okej att kura ihop sig inomhus igen. Här på ALMASOFT innebär hösten bråda tider. 

Sommarens lugna lunk byts ut mot sus och dus i kontorskorridoren när supporten tillsammans med våra tekniker 

hjälper er kunder med att lösa alla möjliga (och till synes omöjliga) frågor, våra säljare ser till att alla nya kunder kan 

komma i drift samtidigt som dom förbereder allt inför Swedental, och våra programmerare sitter med pannorna i 

djupa veck i sin febrila strävan efter att leverera bästa möjliga ALMA-version. Vi ligger kort sagt inte på latsidan och 

pillar navelludd. 

Oktobers ankomst betyder också att supportens nya öppettider har premiär. Det är väl nästan värt att fira?  

Korka upp champagnen och lyft glaset i en virtuell skål tillsammans med oss.  

Från och med den 30:e september öppnar vi redan klockan 07:00 på morgonen.  

Förhoppningsvis är supporten mer alert än någonsin klockan 07:00, morgonstund har guld i mun sägs  

det ju. Skulle vi mot all förmodan gäspa väldigt mycket den där första morgontimmen, ha lite  

förbarmande över oss, vi är snart acklimatiserade till arla morgonstund. 

 

Vi får väldigt mycket frågor om ekonomin i ALMA och hur man korrigerar när det blivit fel, så den här månaden tänkte 

vi fokusera på några av de vanligaste ekonomifrågorna vi får i supporten. 

_______________________________________________ 

 

1. Hur annullerar man en betalning som blivit fel? 

Tänk på att betalning och fakturering är två skilda saker, så när du behöver korrigera ett fel, 

 tänk efter först; vad är det som är fel? Redovisade du betalningen i ALMA på fel betalsätt,  

t ex kortbetalning när patienten betalade kontant eller vice versa? Kanske råkade du knappa  

in fel belopp? Eller var du snabb och knappade in en kortbetalning i ALMA och sen visade det 

 sig att kortköpet aldrig gick igenom på kortterminalen? Då hjälper det inte att försöka  

kreditera fakturan, det är betalningen som behöver ångras. Detta gör du under  

"Patientens ekonomiska transaktioner" som du hittar genom att antingen klicka F8 på ditt  

tangentbord eller genom att klicka på knappen "Transaktioner" i Patienter-fliken.  

Markera raden där det står "Betalning" och välj sedan knappen "Annullera", skriv gärna en notering om orsaken till 

annulleringen, klicka OK. 

Om du trycker på plus-symbolen längst till vänster på betalningsraden öppnar du upp mer information om 

betalningen, och du ser till exempel det registrerade betalsättet.   



! Tänk på att du inte kan bakdatera en annullering, en annullering skapar alltid en korrigeringsrad på dagens datum 

så skriv gärna i noteringen vilken betalning du egentligen annullerar för att göra händelseförloppet enklare att följa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________ 
 
2. Varför har patienten skuld/tillgodo? 

 

Ibland händer det att en patient har en skuld eller ett tillgodohavande man inte kan reda ut, man tänker sig att 

patienten borde vara nere på noll. Tyvärr finns det inte en enkel universallösning, orsakerna till skuldsaldot på 

patienten kan ju vara så många. Kanske ligger det en osignerad åtgärdsrad under Daganteckningarna som genererar 

en pågående skuld? Är det en bokförd skuld handlar det oftast om felslag, dubbelregistreringar eller att man helt har 

missat att registrera en inbetalning. Nyckeln till att lösa mysteriet är att lära sig tolka informationen i "Patientens 

ekonomiska transaktioner". Som ovan nämnt hittar du patientens ekonomiska transaktioner via F8 på ditt 

tangentbord eller via knappen Transaktioner i Patienter-fliken. 

I kolumnen "Transaktionsdatum" ser du vilket datum transaktionen registrerats, d.v.s. när till exempel betalningen 

registrerades i ALMA, eller när tandvårdsräkningen skrevs ut. 

I kolumnen "Rubrik" ser du vilken typ av transaktion det handlar om; 

* Betalning = en betalning har registrerats = skulden minskar 

* Annullerat: Betalning = man har ångrat en betalning = skulden ökar 

* Debitering tandvård = en tandvårdsräkning har blivit utskriven = skulden ökar 

* Kred: Debitering tandvård  = en tandvårdsräkning har krediterats= skulden minskar 

* Återbetalning = en utbetalning har registrerats på patienten = skuld ökar/tillgodo minskar 

* Annullerat: Återbetalning = man har ångrat en utbetalning = skuld minskar/tillgodo ökar 

* Kreditering: Man har avskrivit skuld från patienten = skulden minskar 

I kolumnen "Patientbelopp" ser du vilket belopp transaktionen handlar om. 

I kolumnen "Patientens saldo efter trans" kan du se hur patientens saldo ser ut efter transaktionen. 

Tips! Om du sorterar dialogen i verifikationsordning med den senaste verifikationen sist blir det lättast att följa 

transaktionshistoriken. Sorterar gör du genom att klicka på ordet "Verifikation" i kolumnen Verifikation. Då får du en 

liten pil i rubrikrutan som visar om du sorterar i fallande eller stigande ordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

3. Hur har man koll på patienter som inte betalat sina räkningar? 

Under Ekonomi->Ekonomiska rapporter hittar du två olika rapporter som båda visar vilka utestående fordringar du 

har på kliniken. 

Den ena rapporten heter "Obetalda räkningar", den visar dig vilka patienter det rör sig om, när räkningarna skrevs ut 

och hur mycket skuld patienten har kvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra rapporten heter "Utestående fordringar", den visar dig alla utestående fordringar gällande såväl 

Försäkringskassan som dina patienter. 

"Obetalda räkningar" är lite mer detaljerad, medan "Utestående fordringar" ger dig mer av en översikt med en 

totalsummering över alla fordringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 



 

 

Glöm inte att du alltid kan ringa eller maila oss om du trots allt har problem att reda ut de ekonomiska frågetecknen i 

ALMA. Det finns inga dumma frågor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgsprakande hösthälsningar 

//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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