
 

ALMA-supporten tipsar!  

 

 

 

Med påsken i sikte 

Mars börjar gå mot sitt slut och våren gör därmed sitt intåg på allvar. Med vårens ankomst har vi årets första riktiga 

högtid, påsken, att se fram emot. Påsken brukar innebära lite ledighet för de flesta, så även för oss på ALMASOFT-

kontoret. Nedan ser du hur våra öppettider kommer se ut över påsk.   

 

 

 

 

 

Vet du förresten om att vi förlängt våra öppettider? Numera sitter vi alltid i givakt och är redo att ta oss an stora som 

små frågeställningar redan från klockan 07.00 på morgonen. 

Med andra ord behöver du inte sitta och vakta på att klockan ska slå om till 08.00 innan du kan lyfta luren och höra 

våra ljuva stämmor. 

Det finns nog ingen som undgått att höra talas om coronaviruset Covid-19. Dess framfart påverkar  

oss alla på ett eller annat sätt, och för vår del innebär det bland annat att vi fått stuva om lite i  

vårens planerade arrangemang. Till exempel kommer det inte att bli några kurser i Italien nu i vår,  

men vi hoppas kunna genomföra höstens kurser enligt plan. Vi håller dock noga koll på utvecklingen  

och följer hela tiden myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.   

För dig som har Qdent och tänkt gå på vårens nätverksträffar i Göteborg och Malmö i april kommer dessa att skjutas 

fram till slutet av maj istället. Vad gäller nätverksträffen i Stockholm ligger den kvar på ordinarie datum i maj. Håll 

utkik på vår hemsida för aktuell information. 

 

Det är oroliga tider just nu men här på ALMASOFT-kontoret gör vi allt vi kan för att hålla hälsan i behåll i största 

möjliga mån. Vårt största fokus just nu ligger på att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 

vi har de resurser som krävs för att kunna fortsätta leverera våra tjänster till dig utan avbrott. Risken finns givetvis 

att vår styrka periodvis kan bli lite decimerad vilket i sin tur kan leda till något längre väntetider än brukligt, men du 

kan känna dig trygg med att vi kommer finnas här för dig hela vägen igenom denna skakiga tid. 

Vi kommer inte att tipsa om hur du kan skydda dig mot smitta eller undvika spridning av smittan, det gör 

myndigheterna så mycket bättre, men däremot tänkte vi tipsa om vilka funktioner i ALMA som kan underlätta ditt 

arbete just nu. 

_______________________________________________ 

https://event.almasoft.se/


 

1. Skicka mass-SMS 

Ett effektivt och bra sätt att nå ut till dina patienter i dessa Corona-tider är via SMS. Du kan till exempel lägga till 

information och eventuella restriktioner i dina påminnelse- och kallelsetexter, eller skicka ut mass-SMS med önskad 

information. Just mass-SMS är ju även användbart för andra ändamål, som att bjuda in till någon kampanj eller 

kanske bara skicka en Glad Påsk-hälsning. Så här gör du: 

Gå in under Funktioner → Patienturval. 

Fyll i önskade urvalskriterier (tänk på att alltid komplettera med urvalet "Accepterar SMS-Ja") och klicka sedan på 

"Gör urval".  I fliken "Resultatvisning" ser du hur många patienter ditt urval resulterat i. Nu Kan du gå vidare genom 

att klicka på "SMS-flera". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I nästa dialog ser du hur många SMS du har kvar på ditt konto. Här måste du se till att du har täckning för det antal 

SMS du tänkt skicka ut. * 

Skriv önskad text i fältet för "Meddelande". Kom ihåg att du får plats med max 160 tecken i ett meddelande för att 

hålla dig till ett SMS. Fyll i "Avsändare" i nästa fält samt sätt en bock i "Överför direkt". Sedan är det bara att trycka 

"Sänd" och luta dig tillbaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Om du behöver fylla på SMS innan du gör ditt utskick kan du göra detta genom att beställa via vår hemsida eller 

genom att skicka din beställning till support@almasoft.se. Givetvis går det även bra att ringa oss med din beställning. 

  Du har väl inte missat att vi hela mars ut sänker priset på våra SMS? 

* 20 % rabatt vid påfyllning av 1000 SMS 

* 20% rabatt första året vid nytt abonnemang 

 

_______________________________________________ 

 

 

2. Skicka SMS via Dagens arbete 

Här kan du skicka SMS till alla de patienter som har en tid i tidboken för vald tidsperiod.  

Det kan till exempel vara användbart om du vill skicka ut någonting gällande särskilda  

restriktioner inför kommande besök. Gör så här: 

Klicka på "Dagens arbete" som du hittar bland panelerna för Dagens slut under fliken  

"Uppgifter". Fyll i önskat datumintervall och klicka på "Sänd SMS..." 

 

https://www.almasoft.se/tls/alma-tls/sms
https://www.almasoft.se/ebutik/tandlakare/alma-sms
mailto:support@almasoft.se


 

 

 

 

 

 

 

 

Använd en färdig meddelandemall om du har en sådan för ändamålet, annars skriver du önskad text i fältet för 

"Meddelande". Fyll även i "Avsändare" och sätt en bock i "Överför direkt". Avsluta genom att klicka på "Sänd". 

Obs! Tänk på att du inte kan använda platshållare när du skickar mass-SMS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_____________________________________________ 

3. Håll koll på dina återbud och ombokningar 

Många kliniker vittnar just nu om en stor andel patienter som ringer sent återbud eller flyttar fram sina bokade tider 

på grund av sjukdom eller rädsla för sjukdom. Detta lämnar givetvis hål i tidboken, och det kan bli svårt att hålla koll 

på och så småningom följa upp dessa patienter. 

Vårt tips är att undvika flyttlistan i dessa fall, använd dig istället av statusen "Sent återbud" med en orsak som är 

unik för denna situation. Koppla gärna en ej debiterbar åtgärd till denna orsak för ytterligare uppföljningsmöjligheter. 

Börja med att skapa en ny Åtgärd så här: 

- Register→Åtgärder→Åtgärder 

- Tryck "Ny" och ge den en kod, t ex "Cor", skriv in önskad TVR-text och fyll i antal 1. Se till att "Anv i klinik" är 

ibockat medan "Deb" är urbockat. Du behöver inte ange något pris. 

- Avsluta och spara genom att trycka "Ok". 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nästa steg är att skapa Orsak för uteblivande som du även kan koppla din nya åtgärd till.   

Så här gör du: 

- Öppna Inställningarna i Tidboken 

- Välj fliken "Malltyper" och underfliken "Orsak för uteblivande/flyttning" 

- Tryck "Ny" och skriv önskad "Beskrivning" 

- Koppla till din nya åtgärdskod i kolumnen "Atg". 

- Avsluta och spara genom att trycka "Ok" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När en patient nu ringer återbud på grund av Corona-viruset gör du såhär: 

- Högerklicka på den aktuella tiden i tidboken och välj "Patients status→Sent återbud" 

- Välj Orsak  

(då kommer även din nya åtgärd att kopplas in automatiskt) 

- Välj "Signera daganteckningen direkt  

(då slipper du gå in i journalen efteråt) 

- Tryck på "Infoga tidbokningsinfo"  

(Då får du en text med information om återbudet.   

Allt som står i fältet för "Notering" blir en daganteckning)   

- Signera. Avsluta genom att trycka "Ok". 

 

 

 

 

 

 



Observera att eventuellt uppsamlade SMS inte återkallas automatiskt när du sätter status Sent återbud. Det finns 

ett par alternativ för att tackla detta; 

1. Gå in under SMS-hantering och ta bort SMS:et. Ligger det i fliken "Ej överförda" kan du enkelt radera det. Har du 

hunnit överföra SMS:et så det ligger under fliken "Överförda" kan du istället återkalla det så att det aldrig skickas ut 

till patienten. 

2. Dra ut tiden till flyttlistan (då dras SMS:et automatiskt tillbaka) och dra sedan tillbaka tiden igen, sedan sätter du 

din status "Sent återbud". 

3. Meddela patienten att hen eventuellt kommer få ett SMS som hen kan bortse ifrån. 

Varför rekommenderar vi att du gör just så här? 

🌟 Din bokningshistorik finns kvar intakt  

🌟 Du kan få ut en rapport på vilka patienter det är frågan om 

🌟 Du kan ta ut statistik på hur mycket beläggningsgraden minskat via Statistik-modulen (dvs hur många av 

åtgärden ”Cor” du använt under perioden)  

🌟 Du kan ta ut statistik på hur många "Sent återbud" du registrerat och därmed hur många behandlingstimmar du 

förlorat  

🌟 Flyttlistan blir inte överbelamrad med utdragna tider som du ändå inte vet hur du ska hantera just nu. 

Det finns så klart andra sätt att hantera detta på men denna lösning är hyfsat enkel och snabb, den lämnar tidboken 

intakt och det går att göra uppföljning som så småningom kommer vara intressant och behövlig för att kunna se 

vilken skada avbokningarna har ställt till med. Lösningen kan också visa sig avgörande när allting lagt sig och det 

kanske kommer bli möjligt att söka någon form av ekonomisk kompensation. Detta arbetssätt gör det nämligen 

möjligt att räkna på ekonomiskt bortfall. 

_______________________________________________ 

Nu gör vi en djupdykning ner i påskägget och hoppas att lite godisfrossande får oss att glömma Corona-ångesten för 

en stund. Vi syns igen i april. 

 

 

 

 

 

 

 

Glad påsk 

// 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, 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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