
Välkommen på 
kurs i ALMA
Utbildning kombinerat med vinprovning 
på vackra Arilds Vingård, Skånes egna 
lilla Toscana.



Om resmålet
Arilds Vingård är belägen i en vacker miljö med 
strövområde precis bakom vinfälten. Hela Kul-
lahalvön är känd för passion för mat och kultur. 
Lokala bönder förser restaurangen med först-
klassiga varor som kompletteras med gårdens 
egentillverkade vin. 

Gården drivs av familjen Ivarsson. 
- Vi hittade vår gård efter en utflykt i Arild då vi blev 
handlöst förälskade i det gamla fiskeläget. Gården 
är en av de äldsta i bygden och vi har fått höra och 
läsa om många olika liv som levts på det vi nu kallar 
Arilds vingård.

Här kan du mellan lektionerna vandra fritt 
bland vinrankor, Baby Doll Lamm och ta pro-
menader i Kullabergs vackra natur eller gå ner 
till det pittoreska fiskeläget Arild. På kvällen 
serveras en trerätters middag och morgonen 
därpå välkomnas du av en härlig frukost.

Om kursen
På hotellet finns bra lokaler för studier. Inför 
kursstarten får du en laptop som används un-

der kursen. Efter kursens slut får du ta med den 
hem. Inför kursen gör vi en behovsanalys av hur 
du arbetar idag och kommer fram till realistiska 
mål när kursen är slut.

Kursinnehåll
Du kommer få en fördjupning i dina kunska-
per om ALMA för att få ett bra arbetsflöde i 
programmet och kunna arbeta mer effektivt. Vi 
kommer gå igenom de stora delarna i systemet 
samt journal, administration och ekonomi. Du 
lär dig smarta sätt att arbeta med den dagliga 
ekonomin och Daganteckning. Men även hur 
du skapar snabba kostnadsförslag med hjälp 
av Terapiplanen. Vi går dessutom igenom Tid-
boken och hur du kallar patienter på olika sätt 
samt hur du kan öka tillgängligheten för dina 
patienter med hjälp av eTand. 

Utbildning kombinerat med 
avkoppling och vinprovning 
i Kullabergs vackra natur.
Ta chansen att fly vardagen en stund och checka in på Arilds Vingård. En familje-
ägd vacker gård på sydsidan av Kullaberg i Skåne. Här kommer du kunna fördjupa 
dina kunskaper i ALMA för att förbättra arbetsflödet och arbeta mer effektivt.



När kursen är slut ägnar vi oss åt att  
bekanta oss med omgivningen och njuter 
av vinprovning och en trerätters middag.”



Preliminärt program
Dag 1 Onsdag 
17.00  Ankomst och incheckning. 
18.00  Samling för välkomstdrink/mingel 
19.00  Gemensam middag

Dag 2 Torsdag
07.00  Frukost 
08.00  Kursstart 
10.00  Fika 
10.20  Kurs 
12.00  Lunch 
13.00  Kurs 
15.00  Kursdag 1 avslutas med fika
16.00  Vingårdsvandring och vinprovning 
19.00  Gemensam middag

Dag 3 Fredag
7.00  Frukost 
8.00  Kursstart 
10.00  Fika 
10.20  Kurs 
12.00  Lunch 
13.00  Kurs 
14.30  Rast 
14.45  Kurs 
16.00  Kursdag slut.

Relaterade länkar 

Hotell 
www.arildsvingard.se

På hotellet
Restaurang, Bar, Tillgång till 
Internet finns. 





Priset inkluderar
Boende på Arilds Vingård i dubbelrum.

Helpension enligt program. 2 dagars kurs. Ny  
laptop med installerat ALMA-demoprogramvara  
samt övningsdatabas. 

Datorn är din efter kursens slut.

Pris 13 990:-/person

Tillval: Enkelrumstillägg, 2 nätter, 600 kr

Alla priser är inklusive moms.

Kursdatum för 
ALMA 2021

 
5 - 7/5 

19 - 21/5

8 - 10/9 
15 - 17/9

Ny laptop med 
operativsystem, ALMA-
demoprogramvara samt 
övningsdatabas ingår. 
Du får ta med datorn 

hem, den är din!

operativsystem, ALMA-
demoprogramvara samt 
övningsdatabas ingår. 
Du får ta med datorn 

hem, den är din!Varmt välkomna med er  
bokning på www.almasoft.se 
eller ring 046-23 81 80.



Vi har drivit egna företag i 
många år men vingården 
har blivit en livsstil och 
är det hela familjen 
verkligen brinner för. 
”



046-23 81 80
info@almasoft.se 
www.almasoft.se

Allt för en trygg och modern praktik där du 
harmer tid för dina patienter.

En komplett tandvårdstjänst


