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 Tilbage til oversigten 

 
Programnyheder til version 6.00 

 
I denne version af al dente er programkoden opdateret en del. Visse områder af al dente ser 
anderledes ud end det plejer, dog har vi forsøgt at holde os tæt på det kendte, ved samtidig at 
forsøge at gøre funktioner mere brugervenlige. 
 

 Patienter 
o Patient 
o Journal 
o Aftalebog 
o Regning 
o Overslag 

 

 Økonomi 
o Opslag / Udskrifter 
o Kreditor 

 

 alBIZ 
o Kriterier 
o Lister 

 
 
 
 

 Stamdata 
o Kompleks 
o Klinik 
o Data 
o Indstillinger 
o Arkiv 

 

 Tilkøbsmoduler 
o CAD/CAM 
o EDI 
o FMK 
o ORTO 
o Online booking 
o Elektronisk bogføring - 

Tandfaktura 
o Elektronisk betalingsmodul - 

Bankconnect 
 

 
 
[Nyhed] Det er nu muligt at klikke på al dente logoet i venstre hjørne for at tilgå vores support 

side.  
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Patienter: 
Patient forside 
 
[Nyhed] Anamneseskemaet har skiftet udseende. Funktionerne bag er dog de samme. 

Anamneseskemaet kan skjules / vises på knappen i højre hjørne. 
 

[Tip] Ved højre klikke på den røde tekst, kan man få en mere uddybende 
forklaring. 
Anamneseskemaet kan tilpasses den enkelte klinik, sådan at der står de      
valgmuligheder og beskrivelser, som den enkelte klinik ønsker. 
Opsætningen foretages under Stamdata -> Kartoteker -> Anamnese. 

 

 
 

[Tip] Husk man altid kan klikke på anamnesetrekanten eller bogstavet ”A” i 
topbjælken, for at få et hurtigt overblik over patientens anamnese. 
Bland andet meget brugbart når man står i journalen.  

  eller  
 
[Rettet] Post nr. 4305 Orø er nu tilføjet til postnr. 
 
[Rettet] Når man inaktiverede en patient, kunne man få besked om, at der var et behov, selv 

om det ikke var synligt. 
 
[Rettet] Både dato og klokkeslæt bliver nu noteret i bemærkningsfeltet, når man inaktiver en 

patient. 
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[Rettet] Interne beskeder er optimeret. De blev ikke altid vist. 
 

Journal 
 
[Nyhed] En del områder af journalen er blevet omskrevet og har dermed skiftet udseende. 

Dog er funktionerne bag det nye udseende de samme som tidligere.  
  
 Knapperne med ”Behandling” og ”Registrering” har skiftet udseende og er nu 

placeret over hinanden og ikke ved siden af hinanden som tidligere. 

  
 
[Nyhed]  I ”Registrering” er der tilføjet en knap til registrering af permanente tænder. 

 
 

[Info] Der er indført en Tool tip’s funktion på alle Registreringer, så det er nemt at 
se hvad hver knap betyder. Hold blot musen stille over den knap, man 
ønsker hjælp til. 

 
[Nyhed] Registrering har som sagt fået en ny placering, men også nyt udseende: 
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 Alm. design:   Fladt design: 

  
 

[Info] For at ændre registreringsknapperne til ”fladt design”, klik da på ”Setup” i                     
journalen og sæt flueben i ”Knapper til registrering i fladt design”. 

 
[Info] Dette er en klinik indstilling, dvs. at fluebenet gælder for hele klinikken. 

 
[Nyhed] Tallet, som viser ”antal PA skemaer” for aktuelle patient, er flyttet ned til DMFT 

tallene:  

 
 
[Nyhed] ”Patientarkivet” og ”praksisarkivet” er nu blevet delt op. Patientarkivet kan tilgås via 

journalen eller ved at vælge ”Patient -> Patientarkiv” i top menuen af al dente. 
 
 
 
 
[Nyhed] Praksisarkivet er blevet flyttet til ”Stamdata -> Arkiv”. 
 
[Nyhed] Alle pop-up vinduer i journalen kan nu ”huske” sin valgte placering. Første gang man 

bruger al dente efter opgradering til version 6.00, kan man flytte vinduer, som ”menu 
makro”, ”materiale valg” og ”makroer” til en placering på skærmen, som giver bedst 
mening for den enkelte bruger. Vinduerne vil fremover åbne på den nye placering på 
den aktuelle PC. 

 
[Nyhed] Det er nu muligt at vælge en makro i en menu-makro, blot ved brug af pil tasterne. 

Tast ”Enter” for at vælge den ønskede makro, frem for at skulle bruge musen til at 
klikke ”OK” til den valgte makro. 
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[Nyhed] Der er tilføjet nye makroer og menu-makroer, der opfylder kravene fra ”målepunkter 

for tandklinikker” i forbindelse med det risikobaserede tilsyn. Herunder vises menu-
makroerne og hvilken opsætning vi anbefaler. Forkortelserne på hver makro, kan ses 
i billederne herunder.  

 
 Menu-makroen ”mmedi*a” – Medicinsk anamnese før invasivt indgreb:

 
 
 Menuen ”mmedi*ainr” – Medicinsk anamnese før invasivt indgreb. Prøvesvar ved pt 

i vitamin K-antagonistbehandling. Denne er en del af ”mmedi*a” linje 5 (se menuen 
ovenfor)  
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Menu-makroen ”mop*1” – Risikovurdering AK-beh. for mindre oralkirurgisk indgreb.  

 
 
 
Makro ”Sam-medi*” – makro til journalføring og ordinationer og recepter, uden om 
FMK modulet.  

 
 
  

Det anbefales at opsætte og tage ovenstående makroer i brug som følger:  
 
 Opsæt på ”KIRG” knappen, et menupunkt der kalder følgende:  

- Mmedi*a 
- Mop*1 
- Op-6laeg1 
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Se eksemplet på en ”KIRG” knap, på billedet herunder og hvordan de 3 makroer er 
opsat:  

 
 

 
Opsæt mmedi*a til at kaldes ved brug af ydelsen bedøvelse, som er et invasivt 
indgreb. (se eks herunder): 
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Opsæt alle papir recepter til at kalde makro sam-medi makroen. (se eks herunder): 

 
 
[Nyhed] Sygeforsikringen danmark har nu oprettet nye koder til abutments og ændret i koden 

til støbt opbygning pr. 1.1.2018. Derfor har vi oprettet 3 nye ydelser i det private 
ydelseskartotek med de nye koder.  

  
Kode i al dente   danmarkskode 

 Abu*1 – Endeligt abutment under krone  509904 
 Abu*2 – Endeligt abutment under bro -  509915 
 Abu*3 – Endeligt abutment under protese/unitor 509965 
 
 Tidligere har man benyttet danmarkskoden til støbt opbygning til abutments. Derfor 

er det vigtigt, at klinikkens ”gamle” ydelse abutment ikke benyttes længere og 
erstattes af de 3 ovenstående.  

 
 Vi har ydermere oprettet en menumakro ”myabu*”, hvor alle 3 ydelser er 

repræsenteret. Denne menu kan med fordel opsættes/erstattes på det menupunkt, 
som tidligere kalde klinikkens abutment ydelse. (Der udsendes vejledning først i det 
nye år til denne opsætning)  

 
 Samtidig har vi ændret danmarkskoden på ydelsen ”støbt opbygning” til 509903.   
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[Rettet]  Tidligere ville registreringsknappen ”ia” sætte tanden til en permanent tand uden 
fyldninger/kroner. Nu fjerner den stadig fyldninger/kroner, men tanden vil forblive 
en primær- eller permanent tand. 

 
[Rettet] Det er nu muligt at registrere plastfyldninger på patienter i grønt spor. 
 
[Rettet] Det er nu muligt at tage en Glasionomerfyldning på omsorgs patienter. 
 
[Rettet] I en importeret journal, hvor der for nylig var udført en SU på patienten, kunne den 

nye klinik ikke journalføre en ny SU. Det er nu rettet. 
 

Aftalebog 
 
[Nyhed] Der kan nu automatisk sendes en SMS til patienterne efter endt behandling.  

SMS’en kan fx benyttes til at sende et link til en brugerundersøgelse, eller blot et 
”Tak for i dag”.  
Hvis klinikken ønsker at benytte sig af denne funktion, bedes I kontakte supporten 
for at få hjælp til at sætte dette op. 
 
[Info] Sms’erne vil automatisk blive sendt til alle dagens patienter efter 

markeringen ”Færdigbehandlet” via dagssedlen. 

 
[Rettet] Der kunne opstå en fejl, når man oprettede en patient via aftalebogen, hvis 

patientens postnummer findes i flere kommuner. 
 
[Rettet] Enkelte klinikker oplevede, at når man slettede en patient fra indkaldelisten, 

forsvandt resten af patienterne også indtil indkaldelisten blev genindlæst. 
 
[Rettet] Der advares nu igen, hvis aftalen ikke bookes hos stambehandleren. (Hvis den 

opsætning er valgt i al dente). 
 
[Rettet] Hvis en patient på indkaldelisten står til at skulle indkaldes på SMS eller E-mail, men 

der ikke er registreret mobil nr. eller E-mail, vises der nu et kryds over ikonet 
henholdsvis for SMS eller E-mail. 

 
[Rettet] Aftaler, hvor patienten har et aftalebehov med ”Besked uden tid”, kunne få 

påskriften ”Kender tid 01-01-0001” når man trak aftalen ind i aftalebogen. Dermed så 
det ud til at patienten ikke kendte tiden. 
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[Rettet] Nogle klinikker oplevede, at de ikke kunne højreklikke på en behandlingsaftale og 
sende en sms til patienten ved udeblivelse. 

 

Regning 

 
[Nyhed] Det er nu muligt at skjule dele af CPR nr. på regnings og overslags udskrifter. CPR nr. 

er som udgangspunkt skjult.  
 

 
 
 
Ønskes det fulde CPR nr. skrevet på regningen og overslag, sættes fluebenet i 
bunden af regningsfanen - ”Fuldt cprnummer på regning”: 

 
 

[Info]  Dette er en klinik indstilling, dvs. at fluebenet gælder for hele klinikken. 
 

 
[Rettet] Funktionen til at kryptere regninger som sendes pr e-mail er blevet ændret. Man 

opsætter nu i sit al dente system, om der ønskes automatisk eller manuel kryptering 
af regninger.  

 
[Info] Regninger kan sendes pr e-mail ved udskrift af regning. Vælg blot 

”udskriv regning med indbetalingskort” i regningsfanen og vælg så 
”Email” i stedet for ”Udskriv”.  

  
[Info] Som standard efter opdateringen, vil al dente benytte manuel 

kryptering. 
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For at vælge hvilken krypteringsform, der ønskes standard opsat, åbnes 
en tilfældig regning og øverst til højre klikkes på ”Optioner”: 

 
 
Vælg nu, om der ønskes manuel- eller automatisk kryptering af e-mail: 

 
Dette er en klinik indstilling og vil gælde for alle. Opsætningen kan til en 
hver tid laves om, ved at gå i ”Optioner”. 

Økonomi: 
Opslag / Udskrifter 
 
[Nyhed] ”Debitorlisten” kan nu gemmes som en CSV fil. 
 
[Nyhed] ”Igangværende behandlinger” kan nu gemmes som en CSV fil. 
 
[Nyhed] Der vises nu en kontrol sum i bunden af balancen, hvis der ved en fejl optræder en 

balance difference.  
 
 [Info] For at kontrol summen vises må ”konto-interval” ikke udfyldes. 
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[Nyhed] I assistentregnskabet ved lønberegning af ”Indbetalt beløb” er det nu muligt at sætte 

flueben i ”Medregn først forudbetaling ved udligning af regning”: 

  
 
[Rettet] Nogle klinikker oplevede at formateringen af tal blev forkert, når et udtræk blev 

eksporteret til Excel.  
 
[Rettet] Samme regning kunne krediteres to gange. Det er rettet. 
 
 

Kreditor 
 
[Rettet] Der er nu validering på, at konti der er anvendt på en kreditor også findes i 

kontoplanen. 
 

alBIZ: 
Kriterier 
 
[Nyhed] Regions- og landsstatistik tal for 2016 er tilføjet. 
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Lister 
 
[Nyhed] Fanen lister er blevet omskrevet, udseende har ændret sig en smule, men 

funktionerne er de samme som I kender.  
 

Stamdata: 
 
De sidste faner i stamdata er nu blevet omskrevet til mere tidssvarende moderne kodesprog. 
Fanerne ”Kompleks”, ”Klinik”, ”Data” og ”Indstillinger” har derfor ændret udseende. 

Alle nye funktioner er beskrevet i brugermanualen, som findes i al dente under  eller via linket 
her help6.aldente.dk. 
 

Ydelser 
 
[Nyhed] Pr. 01.01.18 bliver frit-valgs-ordningen for børn (BUT65) genindført. Der er derfor 

tilføjet fanen ”BUT65” under ”Stamdata” -> ”Ydelser”, hvor sygeforsikringen 
danmarks BUT65 koder kan opsættes.  

 
[Rettet] Det er nu igen muligt at tilføje ydelser under ”valideringer” af ydelser. 
 

Klinik 
 
[Nyhed] En behandler kan nu ”fjernes/skjules” i al dente, så man blot ser de aktuelle 

behandlere i behandlerlisten.  
 
Under opsætningen af behandler kan man - udover at fjerne aftalebogen for en 
behandler ved at sætte flueben i ”ingen aftalebog”, nu også ”inaktivere” en 
behandler.  

Det er klinikkens eget ansvar, at kontrollere at der ikke er udestående eller 

http://help6.aldente.dk/
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igangværende behandlinger i gang på aktuelle behandler, inden behandleren 
inaktiveres.  

 
 

Arkiv 

 
[Nyhed] Praksisarkivet er blevet flyttet til ”Stamdata -> Arkiv”. 
 
 

Tilkøbsmoduler 
 
CAD/CAM 
 
[Rettet] Enkelte klinikker oplevede af al dente stoppede med at svare hvis CAD/CAM modulet 

blev lukket på X. 
 
[Rettet] Hvis man rettede i teksten for fabrikant, blev det ikke printet korrekt på 

patienterklæringen. 
 
[Rettet] Enkelte klinikker fik ikke deres CVR nr. med på patienterklæringen. 
 
 

EDI 
 
[Nyhed] Det er nu muligt at sende journaler og korrespondancemeddelelser direkte fra al 

dente via EDI. Senere vil de andre funktioner også blive implementeret ind i al dente, 
når Nasure har API’et klar.  

 
Korrespondance: I bunden af breve, findes nu knappen ”EDI”. Denne knap vil danne 
en korrespondance, hvor det aktuelle brev bliver en vedhæftet PDF i meddelelsen 
hos modtageren. Dette er for at bevare evt. formateringer i brevet.   
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Journalen sendes som PDF eller ZIP fil. 
Ved print af en journal, eller en del af en journal, kan denne nu også sendes via EDI 
direkte fra al dente, ved blot at vælge forsendelse med EDI.  

 
Som PDF: 

 
 
Journaler, som skal sendes til og fra en al dente klinik, kan nu også sendes via EDI: 
Som ZIP: 
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Om det er en korrespondance eller en journal forsendelse, vil der efter klik på ”EDI” 
knappen blive vist følgende vindue, hvor modtager vælges. Patientens 
stamoplysninger, vil automatisk blive udfyldt i selve meddelelsen: 

  
 
Korrespondancer og journaler sendt på ovennævnte måde, vil automatisk blive 
noteret i journalen. 
 
[Info] Husk at informere al dente, hvis I har EDI og der sker ændringer i jeres 

yder nr. Dette er nødvendigt for at klinikken forsat kan søges frem af 
andre der benytter EDI. 

 

FMK 
 
[Nyhed] Når der ordineres et præparat via FMK modulet, bliver der automatisk fortaget en 

”risikovurdering” og et opslag direkte i interaktionsdatabasen op imod patientens 
aktuelle medicinkort. Risikovurderingsvinduet er opdelt i 3: 
1. Øverst vises journalmakroen, som passer til opslaget til interaktionsdatabasen. 

Journalteksten skal tilpasses den enkelte patient og ordination manuelt.  
2. Nederste vindue vises kontraindikationerne og forsigtighedsregler. 
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3. Til sidst vises interaktionsdatabasens ikon med tool tip, som fortæller hvad de 
betyder. Ikonerne er de samme, som anvendes på interaktionsdatabasen.dk.  

  
 
 Ikonerne der benyttes ved det automatiske interaktionsdatabase oplag, er de samme 

som på interaktionsdatabasen.dk og kriterierne er de samme. Opsætningen i al 
dente ser ud som på billedet herunder. Opsætningen er som udgangspunkt sat til, at 
der altid fortages en risikovurdering ved en ordination og at journalmakroteksten til 
en rød eller gul interaktion, skal redigeres hvis man vælger at ordinere valgte 
præparat.  

 

 

1 

2 

3 
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ORTO 
 
[Rettet] I ORTO modulet kunne man opleve at diagnoser og behandlingsplan, blev overført til 

en anden patient, hvis man skiftede patient via patientlisten. 
 

Online booking 
 
[Nyhed] Online booking kan nu opsættes til, at nye patienter kan oprettes.  

 
[Info] Ønsker klinikken at åbne op for oprettelse af nye patienter via online 

booking, opsættes det via ”aftalebogen” og ”indstillinger” (tandhjulet) -
> Online booking -> Server indstillinger, sætte flueben i ”Tillad 
selvoprettelse”. 

 
Klik herefter på ”Klinik indstillinger” og sæt flueben i de behandlere, som 
det skal være muligt for en ny patient at booke hos. 

 

  
 
[Rettet] Man kunne opleve at samme patient blev booket flere gange på samme tid. 
 
[Rettet] Hvis en patient havde et aftalebehov, kiggede online booking på dette behov, selv 

om aftaletypen var sat op til ikke at benytte behov. 
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[Rettet] Ved enkelte opsætninger kunne online booking ikke søge tider mere end 30 dage 
frem. 

 
[Rettet] Noter/besked fra patienterne, indtastet ved online booking, stopper nu automatisk 

brugeren, når de når 100 tegn. 

 
 
Elektronisk bogføring – Tandfaktura 
 
[Nyhed] Vi har udviklet et nyt modul til effektivt og nemt bogholderi med Tandfaktura.dk  
 

Tandfaktura.dk modtager dine elektroniske og papirfakturaer, påfører konti og 
sender dem til klinikken, så de kan godkendes og bogføres direkte i al dente. Når 
man har godkendt fakturaen, bliver bilaget bogført. Efterfølgende kan man nemt 
søge efter en specifik leverandørfaktura i al dente, da bilaget gemmes elektronisk i al 
dente. 
 
For yderligere information kontakt os på 87681601.  

 
 

Elektronisk betalingsmodul – Bankconnect 
 
[Nyhed] Som en naturlig forlængelse af elektronisk bogføring, har vi udviklet et elektronisk 

betalingsmodul, hvor man sikkert og nemt betaler sine leverandører og sparer tid på 
indtastning af betalinger i netbanken. Man kan nemt og hurtigt finde betalinger i al 
dente og sende dem elektronisk til netbanken. Når betalingerne er godkendt i 
banken, bogføres betalingen automatisk i al dente.  

  
 Hvilke banker Bankconnect samarbejder med, er listet i linket herunder.  
  
 https://www.bankconnect.dk/da/faq/pengeinstitutter 

  

 Er klinikkens bank ikke på listen, hører vi meget gerne fra jer.  
 
 For yderlige information kontakt os på 87681601 

https://www.bankconnect.dk/da/faq/pengeinstitutter

