
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Värme på ingång 

Nu kan vi nog sticka ut hakan och säga att våren är här på riktigt! 

Dagarna blir bara ljusare och ljusare, knoppar börjar brista och alldeles strax ställer vi om våra klockor till sommartid. 

Bakom hörnet väntar årets första riktiga vårmånad april och i samband med det brukar den första värmen hitta hit. 

Kanske har du även lite efterlängtad påskledighet att se fram emot nu i april? 

Vi på ALMASOFT kommer hålla öppet nästan precis som vanligt, med bara lite avvikelser för röda dagar då vi har 

planer på att titta djupt ner i våra påskägg och frossa i godis och kanske njuta av några lata sovmornar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tab Shift 

 

Piltangenter 

eBackup 

Den 31:e mars uppmärksammar vi världsbackupdagen, och vi vill i samband med detta 

understryka vikten av att ha en bra och trygg backup-lösning. 

Man vet aldrig när olyckan eller tjuven är framme. Tjuven kan ju som bekant se ut på 

många olika sätt i dagens digitaliserade samhälle, och någon form av ransomware 

kanske är bland de vanligaste skepnaderna. 

Med en säker backup-lösning behöver varken tjuvar eller olyckor  innebära någon större 

katastrof, sett till förlorad journaldata. Backup ska tas varje dag, den ska förvaras på ett 

säkert ställe, och med jämna mellanrum bör man göra teståterställningar för att 

säkerställa att allt fungerar. 

Känner du att det vore skönt att slippa tänka på backupen? Då kanske vår eBackup är något för dig.  Mellan 31:e 

mars och 15:e april bjuder vi på uppsättningsavgiften när du tecknar nytt eBackup-avtal med oss. 

Värde: 1 875 kr inkl. moms 

 

 

Har du koll på att vi finns på sociala medier?  

Följ oss gärna där för att ta del av tävlingar, nyheter, erbjudanden, smarta tips och tjuvkikar bakom kulisserna. 

  

 

Nätverksträff 

För dig som använder kvalitets- och ledningssystemet Qdent bjuder vi nu in till vårens  

digitala nätverksträff. 

Den 27:e april kl 17.30 kör vi igång. Eventet är helt kostnadsfritt och du kan vara med  

vart i landet du än befinner dig. 

Det enda du behöver är en dator med internetanslutning, mikrofon och webkamera. 

 

 

Tips från supporten 

För ett tag sedan skickade vi ut frågan på våra sociala medier om vad du som användare skulle vilja att vi tog upp 

som tema i "Supporten tipsar". Eftersom er vilja i stort sett är vår lag så kommer vi den här månaden att fokusera på 

ett av de önskemål som trillade in, nämligen tips och trix på smidiga arbetsflöden i Paroden. 

Har du fler önskemål på tips att ta upp i nyhetsbrevet? Svara i så fall på det här mailet med just dina önskemål. 

______________________________________________ 

1. Använd tangentbordet 

När du jobbar i paroden är det skönast att lägga musen åt sidan och jobba mer med tangentbordet istället. 

 

- Använd dig av bokstäver för att registrera saker som Överskott (Ö)eller Retraherad (R) gingiva, Blödning (B), Plack 

(L) och Tandsten (T). 

- Använd dig av siffror för att registrera saker som Diagnos, Furkation, Mobilitet och Fickdjup. 

- För att manövrera dig runt i paroden använder du dig av piltangenterna, Tab och Shift: 

- Tab = byt till nästa tand 

- Shift+Tab = Återgå till föregående tand  

- Piltangenterna - Uppåt/Nedåt = Byt rad  

- Piltangenterna - Höger/Vänster = Byt yta på aktuell tand 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1nN8tR-0001G9-4G&i=57e1b682&c=WfH5nhLTFcfNlH3Kn03gpjlmyRdoBuMd4C2Ymzl4qNOSoPu1m5Zeitjs-kP8prWWEaImKKjMH24Tcl1Qhsjl5TZQQMOtg0BD7F70j7K-gFkjbuc2AIxJKpA5Yhiv1zoYfoZ7uYFflNkJk1SE1NFTeZCji_XxXrCXz2T4Wqu1eRaHpCqfEEtJmA8GTE1azYuxd2P7BTADDW_stVPKYVdj-Q301p9etXd-pjz2PoqQlGs
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1nN8tR-0001G9-4G&i=57e1b682&c=J9GOqWrcntu7mI6B16mVcXoBPjWoyQ6-fYGEhAHlOsqhloP7dUtr9IGOOKyb0GosCWn-JZH72O8CiHnGB4uVFcT-hXu20AywxfYncu1PJ70eIQd2FSjIie10nP7vNCX26iBj6KoBucXUxPqJpe6U2X4L_1huKjbNbB_A-XYo1Sr3t6udENFVZKiRQlOqYfsKQtBU6W_egSQlTrlZees5hGKVvV0BofTp-qHEyTGLosA
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1nN8tR-0001G9-4G&i=57e1b682&c=dL2Fyy00yhQJ9sc5zKOYj8P7ffMOPsE7JU5zbqXyrM7Mr1BN0m-e8sTu5UB8cV-H2VJbSyGv1285RIndYTqednacPWBQWnYkHhcRiFgrbshwOQWUOsQTMFF4CvbUDs-lHVxgvfXTfyFB4K8DK3JVIqyTnfmhhpYQysAnwxBz-SvTmOtdw-AIIhTy6898KUcj5MVcadbxTPsZJMcorP-kwGWHOfCk0hrV9Iny_6o4HlQ
https://www.almasoft.se/vara-tjanster/alma-tls/ebackup
https://www.almasoft.se/utbildning-start/112-public-content/591-almasoft-halsar-qdent-anvandare-valkomna-till-varens-natverkstraff-online


 

______________________________________________ 

2. Använd kommandofältet 

Istället för att fara omkring i parodstatuset och registrera i tandgården kan du använda dig av kommandofältet. 

Det vill säga att du helt enkelt skriver i kommandofältet vad du vill registrera för något. 

Till exempel: 22id5 som betyder fickdjup 5 på den distala ytan på tand 22 

(22=tand 22, i=diagnos fickdjup, d=distala ytan, 5=fickdjupet i mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man skriver alltså enligt följande formel: Tandnr - Diagnos - Yta - Värde 

Vill man registrera till exempel blödning, plack och tandsten eller överskott av gingiva behöver man inte ange något 

värde, utan enbart Tandnr-Diagnos-Yta. 

Diagnoserna anges som standard enligt följande bokstavsförkortningar: 

- Benförlust E 

- Fickdjup I 

- Furkation F 

- Blödning B 

- Pus P 

- Plack L 

- Tandsten T 

- Subgingival tandsten S 

- Mobilitet M 

- Överskott Ö 

- Retraherad R 

Ytor anges som standard enligt följande bokstavsförkortningar: 

- Mesialt M 

- Buckalt B 

- Distalt D 

- Lingualt L 

 

_______________________________________________ 



3. Jobba med Fickdjupskommando 

Detta arbetssätt innebär att du registrerar enbart fickdjup i en specifik ordning. Här behöver du alltså inte ange något 

mer än själva fickdjupet i kommandofältet. 

Självklart finns det även möjlighet att ange kommandon för att byta tand och yta enligt detta arbetssätt. 

(Programmet hoppar själv över tänder som markerats som Ej existerande.) 

Arbetsordningen är enligt detta arbetssätt förutsatt och man börjar alltid buckalt på tand 18, och arbetar först med 

överkäkens buckalytor innan man fortsätter med lingualytorna. 

När överkäken är klar hoppar programmet ner till underkäken där lingualytorna registreras först innan det vänder så 

man registrerar buckalytorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använd följande kommandon för jobba enligt arbetsläget Fickdjup: 

- Siffervärdet för fickdjup (anges med siffra 0-30) 

- Txx - där xx är tandnumret. Anges för att tala om vilken tand man vill hoppa till 

- N - Nästa. Hoppar direkt till nästa yta 

- F - Föregående. Återgå till föregående yta 

- H - Hoppa till nästa tand 

- B - Återgå till föregående tand 

-Å - Återställ. Det vill säga återgå till första ytan på tand 18 

- S - Sida. Hoppar förbi resten av denna sida (buckalt/lingualt) och ställer sig på första ytan på nästa sida. Eventuellt 

efter käkbyte. 

- K - Käkbyte. Hoppar direkt förbi alla ytor fram till andra käken 

 

Observera att ett kommando alltid måste åtföljas av ett klick på Enter-tangenten. 

_______________________________________________ 

4. Använd snabbinmatningen 

Till vänster i parodstatusen hittar du snabbinmatningen där du kan registrera Blödning, Plack och Tandsten. 

 

 

I den övre bilden anger du diagnoserna. 

Vänsterklicka i rätt område för att ange önskad diagnos. 

(Obs! För att ange subgingival tandsten vänsterklickar du två gånger). 

Vill du rensa diagnosmallen högerklickar du och väljer Rensa val. 

  



I den undre bilden anger du i vilken del av munnen du vill registrera angivna diagnoser. 

Vänsterklicka för att rita in diagnoser enligt ovan ifyllda mall. Högerklicka för att radera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Vi hoppas att du nu känner dig riktigt taggad på att ta dig an parodstatusen, och känner du att du vill lära dig ännu 

mer är du välkommen att höra av dig till vår support för att kanske boka en liten utbildning, eller för att bara räta ut 

något frågetecken. 

Ny dyker vi ner i påskäggen och frossar i godis och vårkänslor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soliga (och godisstinna) påskhälsningar 

//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: Almasoft | Programutveckling för svensk privattandvård.  

Där hittar du även våra publicerade nyhetsbrev i utskriftsvänligt pdf-format: Nyhetsbrev Arkiv (almasoft.se) 

https://www.facebook.com/almasoft.se/
https://www.instagram.com/almasoft.se/
https://www.linkedin.com/company/almasoft-se/
https://www.almasoft.se/
https://www.almasoft.se/support?id=560:nyhetsbrev-arkiv&catid=119

