
Vejledning i opsætning og brug af SMS og E-mail i T M Tand. 

1. Opsætning. 

For at bruge SMS modulet i TMT, kræves det at de bagvedliggende funktioner er sat op i 
samarbejde mellem kommunens IT afdeling og TM Care supporten. 
 
Styringen af SMS-beskeder i TM Tand skal foretages af en bruger med administrator 
rettigheder. I administrationsmodulet går man til fanen Beskedskabeloner. 
 
Under denne fane kan man styre indholdet af de e-mails og SMS’er TMT kan udsende som 
supplement til eller som erstatning for aftalekort. I nedenstående eksempel er der oprettet en 
SMS-skabelon til brug ved aftaler med status ”Aftale, meddelt”.  
 

 
 
Læg mærke til at der både er oprettet en ”besked” og en ”påmindelse”.  
”Besked” kan opfattes som et almindeligt indkaldekort (det der normalt printes og sendes til 
patienten) – ”Påmindelse” er en reminder til patienten når den aftalte tid nærmer sig (i dette 
tilfælde, 24 timer før aftalens mødetidspunkt).  



 
 
 
I højre side af skærmbilledet ses følgende: 
 

 
Knappen ”Tilføj” bruges til at indsætte de fletfelter der ønskes brugt i skabelonen. Læg 
mærke til at der er en angivelse (Antal) der indikerer hvor mange tegn beskeden vil komme 
til at indeholde. Den maksimale længde på en SMS er 160 tegn, hvilket er en standard hos 
mobilselskaberne og ikke noget TM Care har indflydelse på. Her står i dette tilfælde 169(2). 
Dette viser os at der er 169 tegn og at der derfor vil blive afsendt 2 beskeder (og derfor også 
blive opkrævet betaling for 2 stk.). Det skal understreges at det der står i ”Antal” er 
vejledende, da der er brugt fletfelter så som ($patient_firstname$), hvilket er 19 bogstaver. 
Hvis patienten f.eks. hedder Bo, vil der altså i stedet for de 19 bogstaver kun blive brugt 2.  
Ønsker man at se hvordan skabelonen kommer til at se ud når der flettes, kan man trykke på 
knappen ”Preview”. I dette tilfælde ville det se således ud når man trykker: 
 



 
Læg mærke til at der i realiteten kun er brugt 147 tegn i beskeden, da fletfelterne nu er 
”oversat” til de informationer de dækker over. 
 
For hver aftalestatus kan man oprette en meddelelses- og en påmindelsesskabelon til hhv. e-
mail og SMS. 
TMT udsender aldrig meddelelser/påmindelser, hvis det ikke kan nås inden tidspunktet for 
aftalen, så det giver ikke mening at definere skabeloner for fx udeblivelser. 
Hvis en skabelon er tom/ikke oprettet vil alle udsendelser, der skulle bruge denne skabelon, 
blive ignoreret. TMT giver ikke nogen advarsel i den anledning. 
Beskeder i ”besked”-feltet bliver udsendt umiddelbart efter at aftalen bliver lavet. Beskeder 
i ”påmindelse”-feltet bliver udsendt det antal timer før som man taster i det lille felt 
nedenunder boksen til venstre. Under normale omstændigheder bliver SMS’er udsendt hvert 
15. Minut. 
 

2. Den daglige brug. 

 
Når beskedskabelonerne således er oprettet i administrationsmodulet, er man i princippet 
klar til at gå i gang med udsendelse af SMS-indkald. For at det kan lade sig gøre, kræver det 
naturligvis at man har indhentet patientens mobilnummer. Dette kan angives på patientens 
stamkort under fanen ”Personlige oplysninger”: 
 

 



Det er en god idé at gå til fanen ”Patientstatus” og sætte hak i feltet ”SMS”: 
 

 
 
Ved at sætte ”flueben” i dette felt, vil det automatisk være foreslået ved oprettelse af ny 
aftale: 

 
 



Generelt kan det siges at det er vigtigt at holde oplysningerne om patienternes mobilnumre 
ajour, da SMS’er ellers ikke vil nå frem. Når en patient oprettes i TMT, er der som standard 
IKKE ”flueben” i ”SMS” under fanen ”Patientstatus”. TM Care supporten kan være 
behjælpelig med at sætte hak i SMS på alle patienter mod betaling. 
 
Man opretter tiden til patienten (i dette tilfælde 28/2-2010 klokken 10) og trykker på 
knappen ”Gem og udsend”. Da vi jo i administrationsmodulet valgte at sende både en 
”Besked” og en ”Påmindelse”, foregår nu følgende: 
 
”Beskeden” bliver sat i kø til udsendelse: 

 
 
Én besked bliver sat til afsendelse med det samme (16/10-2009) – og én besked bliver sat i 
kø til afsendelse 24 timer før aftalen. 
 
Normalt er opsætningen lavet sådan at beskeder opsamles og udsendes hvert 15. minut – og 
der vil altså gå max. 15 minutter fra man har trykket ”Gem og udsend” til beskeden bliver 
samlet op af systemet og videresendt til patienten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hvis man senere hen åbner aftalen, kan man se ”Seneste udsendelse”: 

 
 
I eksemplet ovenfor, valgte vi også at udsende en ”Påmindelse”. Da der i 
administrationsmodulet er valgt ”24 timer” for påmindelsen, vil denne blive udsendt et døgn 
før patienten skal i stolen. Vær opmærksom på at vi i ovenstående eksempel har brugt status 
”Aftale, meddelt”. Hvis man ændrer denne statusværdi på aftalen efter at der er trykket 
”Gem og udsend”, vil de SMS’er der er tilknyttet denne status blive annullerede, hvilket 
giver god mening i og med at der naturligvis ikke stadig skal sendes en ”Påmindelse” 24 
timer før hvis der f.eks. kommer et ”Afbud fra patient”. Det er altså vigtigt at man opretter 
en beskedskabelon for den ”sidste status” en aftale får, inden patienten kommer på 
klinikken. 
 

Afsluttende: 
 
Hvis der på en patient er sat ”Flueben” i SMS, men ikke indtastet noget mobilnummer, ses 
følgende advarsel: 
 

 
 



Det vil altså sige at hvis der er sat ”Flueben” i SMS på patientens stamkort, men ikke 
indtastet noget mobilnummer, vil der heller ikke blive sendt nogen SMS. Der vil naturligvis 
heller ikke blive opkrævet betaling for den ikke sendte SMS. 
 
I nogle kommuner vælger man KUN at bruge ”Påmindelse” og stadig udsende selve 
indkaldekortet på papir. 
 
Herunder er beskrevet hvordan man kunne tænke sig dette håndteret: 
 
Aftalerne oprettes først med en status ”Aftale, ej meddelt”. 
 
Start med at fremsøge disse aftaler, højreklik og vælg ”Udskriv indkald”: 
 

 
 
Når aftalekortene således er printet og klar til afsendelse, ændres status til ”Aftale, 
meddelt”: 
 

 



 
Herefter højreklikker man på de relevante aftaler og vælger ”Udsend beskeder”: 
 

 
 
 
Man kan nu se at beskederne (påmindelserne) bliver sat i kø til senere udsendelse.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Email: 

 

Det er også muligt at opsætte skabeloner til udsendelse af E-mails til patienterne/forældrene. 
Bemærk dog at der i enkelte kommuner er IT-politiske vedtægter der gør at afsendelse af E-
mail og SMS fra TM Tand ikke er muligt. For at kunne sende E-mails skal det være sat op i 
samarbejde mellem kommunens IT-afdeling og TMCaresupporten. 
 
På stamkortet kan man indtaste oplysninger om patientens – eller forældrenes E-
mailadresse: 
 
 

 
 
Skabelonen til indkald, oprettes på samme måde som ved oprettelse af SMS i 
administrationsmodulet - (blot skal man huske at vælge Email). Her kan man bl.a. lave en 
skabelon hvor klinikkens E-mail vil fremgå, såfremt den er indtastet i 
administrationsmodulet. 
Skabelonen kunne se ud som herunder: 
 



 
 
Et tryk på Previewknappen viser hvordan den afsendte meddelelse ser ud: 
 

 
 
Der skal naturligvis være sat flueben i E-Mail når aftalen oprettes. Læg i øvrigt mærke til at 
hvis der er flueben i både SMS og Email, sendes begge typer beskeder: 

 


