
 

 

 

 

 

                                            

ALMA-supporten tipsar! 

 

 

 

 

Med jul i sinne 

Året går obevekligen mot sitt slut och det börjar bli dags att summera året som gått och ladda  

batterierna inför året som kommer. 

På ALMASOFT-kontoret laddar vi gärna batterierna genom att äta alldeles för mycket godis och  

julkakor, fast det behöver vi ju inte erkänna högt. Men om vi bortser från vårt hämningslösa  

godisätande så här i juletid gör vi faktiskt lite vettiga saker också, till exempel lägger vi just nu  

sista handen vid de nya versionerna av ALMA och eTand som båda släpps och blir tillgängliga på  

en dator nära dig den sjunde januari. 

Vi hoppas att du är lika taggad som vi är på att sätta tänderna i dessa nya versioner. Tills dess jobbar vi på som 

vanligt med vissa undantag. Nedan ser du hur våra öppettider kommer se ut kommande helger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att du ska känna dig riktigt redo för den nya versionen kommer vi bland annat bjuda på en uppdateringsguide den 

här månaden. Följ bara guiden punkt för punkt så kommer uppdateringen gå som en dans. Observera att den nya 

versionen även innehåller den nya referensprislistan som börjar gälla 15:e januari så se till att få uppdateringen 

gjord innan dess. 

För övrigt följer vi vår tradition att tipsa om hur du förbereder ALMA för att kunna ta julledigt med gott samvete, så 

greppa närmsta lussebulle och glöggmugg så kör vi. 



 

1. Uppdateringsguide Steg för Steg 

Obs! Notera att du kan göra uppdateringen först från och med 7:e januari 

Vi släpper ALMA och eTand samtidigt så glöm inte uppdatera även din eTand om du har detta. 

 

                  

 

                      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Vill du i samband med uppdateringen läsa mer om exakt vad som hänt i den nya versionen? Då kan du i ALMA 

Verktyg under fliken "Din server" klicka på knappen "Nyheter". 

 

 

 

 

 

För dig som har eTand! 

Glöm inte uppdatera eTand efter att du uppdaterat ditt ALMA! Observera att eTand måste uppdateras 

från servern. Så här gör du: 

Öppna ALMA Verktyg, Öppna fliken "Övrigt". Klicka på knappen Installera övrigt. 

Välj "ALMA eTand tjänst" och klicka på "Installera". Följ installationsguiden som följer. 
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2. Uppdatera din prislista 

Din egen prislista kommer inte att ändras bara för att du uppdaterar ALMA och läser in den nya referensprislistan. Vill 

du uppdatera dina priser gör du det manuellt. 

Så här gör du: 

Klicka på Register->Åtgärder->Åtgärder och gå in under fliken Taxor (1). Här hittar du alla dina prislistor. Din 

nuvarande standardprislista kommer vara förmarkerad. Genom att klicka på "Kopiera"(2) skapar du en identisk kopia 

av markerad prislista. Denna ger du ett valfritt namn (3). Sedan skriver du i kolumnen "Taxa" in dina priser i denna 

nya prislista. Fördelen med att göra så här är att du har kvar historiken och kan enkelt gå tillbaka och titta på dina 

gamla priser vid behov. Dessutom har du kvar din gamla prislista så att du kan börja om igen om det av någon 

anledning skulle bli något tokigt när du lägger in dina nya priser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Vill du göra en generell höjning av dina priser med en viss procent 

     Klicka i så fall på knappen "Alla" i fältet "Omräkning priser" så att du 

     markerar alla åtgärder i din prislista. Fyll sedan i vilken procent du vill   

     höja dina priser med och avsluta genom att klicka på knappen Räkna 

     om. (Siffran 1 i fältet Avrundning syftar till att summan för respektive 

     åtgärd avrundas till hela kronor). Klart! 

 

 

Vill du hellre debitera enligt gällande referenspriser? I så fall kan du i  

fältet "Omräkning priser" klicka på knappen "Alla", då denna markerar  

alla åtgärder i din prislista, och klicka på "Anv refpris". Då kommer  

din taxa på ett ögonblick bli densamma som referensprislistan på alla  

de åtgärder som i din taxa har ett referenspris. Detta förutsätter dock  

att du läst in referensprislistan för 2020 i ALMA, med andra ord  

kommer du inte kunna göra just detta moment i förväg innan du gjort  

uppdateringen och faktiskt läst in referensprislistan för 2020 i ALMA. 

 

 

 

När du vill att din nya prislista ska börja gälla går du in under Arkiv->Systeminställningar och klickar på ordet 

Ekonomi i menyvalet till vänster. I fältet "Normal prislista" pekar du ut din nya prislista. Nu behöver du bara starta 

om ALMA så har din nya prislista trätt i kraft. Detta moment gör du i realtid när du verkligen vill att prislistan ska 

börja gälla, och kan alltså inte göras i förväg. Tips! Inaktivera (radera inte) de prislistor som inte längre är aktuella. 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

3. Gör ditt ALMA redo för julledigheten 

Det vill säga, undvik att mötas av onödiga otrevliga överraskningar när det är dags att börja jobba igen  

• Se till att alla dina Daganteckningar är signerade 

Detta kontrollerar du enklast via panelerna för Osignerade daganteckningar som du hittar  

under fliken Uppgifter. Obs! Notera att deb.signering inte är detsamma som signering 

• Kontrollera att det är tomt under Gamla rader 

• Dubbelkolla både en och tre gånger att allting verkligen Sammanställts till  

Försäkringskassan. Glöm inte att Hämta också! 

• Stäm av din ekonomi och se till att kontantkassan stämmer 

• För dig som har SMS-tjänsten kan det vara en bra idé att förlänga SMS-bevakningen så att de patienter som har 

bokade tider efter din ledighet får sina SMS. Detta gör du under Funktioner->SMS-hantering-> Inställn. I fliken 

"Övrigt" ändrar du "Antal dagar framåt för bevakning" till så många dagar du kommer vara borta från kliniken + 

några dagar. Klicka på "OK" och sedan på knappen Tidbok. Markera alla sms som samlats upp i listan och klicka på 

"Överför". Gå sedan tillbaka till Inställn. och sätt tillbaka din bevakning till normalt antal dagar. Detta gör du med 

fördel den sista dagen du jobbar innan du går på ledighet 

• Rensa upp din Remissbevakning och se till att alla dina remisser har korrekt status 

• Gå igenom listan på patienter med saknade kallelsekort och kolla så att alla de patienter som borde ha ett 

kallelsekort faktiskt har ett lämpligt sådant 

• Säkerställ att du har en okej backup! 

Om du har ALMAs eBackup-tjänst vill vi gärna att du meddelar oss om vilka datum det inte kommer vara 

någon verksamhet på kliniken. Ring oss eller maila support@almasoft.se med vilka datum du kommer vara ledig 

så slipper vi jaga upp dig från julbordet i onödan. 

______________________________________________________________________________________________ 

Med detta hoppas vi att du får en fantastisk jul och ett riktigt gott nytt år. 

 

 

 

 

 

 

 
Varma julhälsningar 

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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