
 

 

ALMA-supporten tipsar!  

 

 

 

 

 

Omvälvande tider 

Vi upplever just nu något som helt saknar motstycke i modern tid. Vi påverkas alla mer eller mindre av den pandemi 

som obarmhärtigt breder ut sig över världen och det är nog många som upplever en känsla av overklighet, som att vi 

i själva verket befinner oss mitt i en filminspelning. För inte kan det här hända på riktigt? Tyvärr är situationen alltför 

verklig och det enda vi kan göra är att tvätta händerna, hålla avstånd och bita ihop för att ta oss igenom den här 

stormen på bästa möjliga sätt. Hur avlägset det än må kännas nu när vi befinner oss i stormens öga så kommer vi 

tids nog att komma ut på andra sidan. Måhända vi står där på andra sidan med förvirrad blick och rufsigt hår och 

undrar vad som hände. Hur går vi vidare nu? Men vägen leder framåt och du kan lita på att ALMA-supporten kommer 

finnas här såväl genom stormen som efteråt, när stormen väl bedarrat. Kom ihåg, efter regn kommer solsken! 

I dessa dystra tider vill vi ge dig något roligt att se fram emot. Det är nämligen så att  

vi trots situationen inte på något sätt står i stiltje. Nej, här på ALMASOFT är det  

tvärtom febril aktivitet. Framför allt på utvecklingsavdelningen som har riktigt  

spännande och efterlängtade nyheter på gång. Bland annat kommer Tandstatus få  

helt nya kläder i form av en ny fin käke. Även Paroden kommer få sig ett ansiktslyft,  

vad sägs till exempel om en ny jämförelsefunktion? Dessutom tittar vi på lösningar  

för att göra ALMA mer mobilt. 

 

Nu glömmer vi Covid-19 för en stund och lägger istället fokus på något annat. Den här månaden tänkte vi gräva ner 

oss i kallelsesystemets förtrollande värld. Okej, förtrollande är kanske att ta i en smula, men faktum är ju ändå att 

kallelserna är själva kärnan för de flesta tandvårdskliniker och man har allt att vinna på att ha ett smidigt 

kallelseflöde. Det finns ungefär lika många kallelserutiner som det finns kliniker, så vi tänkte fokusera på att gå 

igenom kallelseflödet "The ALMA way" förutsatt att man har tidboken i ALMA. 
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1. Grundarbetet 

I ALMA jobbar vi enligt principen att alla aktiva patienter ska ha ett kallelsekort. Antingen har man ett kort i Kö eller 

ett kort som är Bekräftat. Om man inte har någon tid i tidboken ska man ha ett aktivt kallelsekort, det vill säga att 

man har ett kort i kö (man väntar på att få en tid). Om man har en tid i tidboken har man i regel inget aktivt 

kallelsekort då detta kort blev bekräftat i samband med att tiden bokades. Ett nytt aktivt kallelsekort läggs upp i kö 

när patienten varit på sitt besök och tandvårdsräkningen skrivs ut. 

För att ditt kallelseflöde ska flyta på så smidigt som möjligt är grundarbetet A och O: 

• Ha inte för många kallelseköer 

För de flesta räcker det med två köer; en Revisions-kö och en Ringer själv-kö. 

• Skapa kallelsetexter 

Kallar du via kallelsekort eller e-post behöver du skapa kallelsetexter under Register→Texter. Kallar du via 

SMS skapar du dina kallelsetexter under Funktioner→SMS-hantering→Inställn.→Fliken Meddelande-mallar. 

Texterna knyter du sedan an till din Tidbok under Inställningar och fliken Tidböcker. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Kratta manegen när du lägger upp nytt kallelsekort på patient 

Det vill säga att du använder de finesser som finns på kortet för att göra själva kallelserutinen så smidig som 

möjligt. Fyll i: 

- vilken kö kortet ska ligga i 

- vilken behandlare patienten ska kallas till 

- hur kallelsen ska skickas ut till patient (Kallas via) 

- Korttyp (revisionskort lägger man enligt Datum och intervall, Ringer-själv lägger man med fördel som 

Rullande) 

- när och med vilken intervall ska patienten kallas (fylls inte i vid Rullande kort) 

- vilken typ av bokning ska patienten kallas till (Mall) 

- allmän information, som till exempel önskemål om kallelsen från patient, skriver du i fältet för Notering. 
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2. Dags att kalla 

• Öppna Tidboken och klicka på knappen Kall-lista 

 

• Ett urvalsfönster kommer öppna sig i botten av fönstret. Tryck på knappen Ändra och fyll i ditt önskade urval: 

-Vilken behandlare vill du kalla till och från vilken kö 

-Vilken kallelsemånad (2005=maj 2020) 

-Om du bockar i Endast angiven månad får du bara upp listan för just vald månad. Lämnar du den rutan tom 

får du istället upp listan på alla kallelser till och med vald månad. Det vill säga att du även får med dig äldre 

kallelser som fortfarande ligger i kö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Boka in patienterna utifrån din kallelselista i Tidboken 

(dom kommer lägga sig som preliminära bokningar) 

• När du placerat ut dina bokningar enligt önskemål är det dags att distribuera ut dom. 

Klicka på "Hantera kallelser" som du hittar längst upp i Tidboken. 

• Fyll i ditt Urval att hantera och tryck Ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• De kallelser som du valt att kalla via kort ligger under fliken Kallelsekort. Skriv ut dessa genom att trycka på 

knappen Kallkort. 

De kallelser du valt att kalla via SMS ligger under fliken SMS och dessa skickar du genom att trycka på 

knappen SMS och sedan på Sänd. 

Har du valt att kalla någon via E-post ligger dessa följaktligen under fliken E-post så att du kan skicka dessa 

genom att trycka på knappen E-post. 

Avsluta genom att trycka Ok. Nu är dina kallelser bekräftade och klara. 

Obs! Vi rekommenderar inte att du skickar dina kallelser via E-post då risken är stor att kallelsen aldrig når 

fram till patienten, dels på grund av att det riskerar att hamna i patientens skräppost, men framför allt för 

den stora risken att bli spam-stämplad när man skickar många mejl. Då fastnar dina kallelser direkt i 

patienternas spam-filter. 

 

 
 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

3. Håll koll på saknade kallelsekort 

Alla aktiva revisionspatienter bör antingen ha ett aktivt kallelsekort i kö, eller ett  

bekräftat kallelsekort och därmed en tid i Tidboken. De patienter som är aktiva och  

står som revisionspatienter men inte har något kallelsekort i kö och dessutom saknar  

en tid i tidboken kan du hitta på en lista som i ALMA benämns som Saknade kallelsekort. 

Listan hittar du under fliken Uppgifter och panelen Saknade kallelsekort som du hittar  

under rubriken "Klinikens". Utifrån den listan kan du öppna upp varje enskild patient för  

att åtgärda det som behöver åtgärdas, till exempel lägga upp ett kallelsekort eller kanske  

inaktivera patienten i fråga. 

 

Vill du hellre skriva ut listan på Saknade kallelserkort kan du göra detta under  

Ekonomi→Ekonomiska rapporter. Där hittar du rapporten Saknade kallelskort.  

Välj den och tryck sedan på Visa för att få upp rapporten på skärmen. 

Du kan välja om du vill skriva ut denna lista eller spara ut som till exempel pdf. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________ 

Lycka till med dina kallelser! 

Nu hoppas vi att våren bjuder på värme och riktigt soligt väder. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

På återseende 

// Ditt ALMA-team 

 

 

Följ gärna almasoft.se på Facebook, Instagram och Linkedin. 

   

 

 

 

 

 

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

film. 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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