
SÅDAN KOMMER DU I 
GANG MED GLOOKO® 
OG UPLOAD AF DATA



Der er to foretrukne måder at komme i gang med Glooko på:
1. Aktiver en konto oprettet af din sundhedsudbyder. Når du aktiverer din konto, 

som er lavet på klinikken, kan du se og uploade data hjemmefra. 

2. Opret en konto hjemmefra, og opret derefter forbindelse til klinikken med 
klinikkens ProConnect-kode.

BEMÆRK: For at undgå dobbelte konti skal du ikke oprette en konto hjemmefra, hvis din sundhedsud-
byder allerede har oprettet en konto til dig. 

2.  Sådan opretter du en patientkonto hjemmefra
Før du opretter en konto, skal du sørge for, at din 
sundhedsudbyder ikke allerede har oprettet en konto i 
dit navn. Det er muligt at oprette en Glooko® konto på 
internettet eller med Glooko® Mobile App.

2a. På internettet går du til join.glooko.com. Opret kontoen 
ved at angive dit fuldstændige navn, din e-mail, dit 
fødselsdato, dit land og telefonnummer (valgfrit) osv.

2b. Oprettelse af konto via Glooko® Mobile App omfatter de 
samme trin som oprettelse af kontoen på din computer. 
Scan QR-koden til højre, eller download appen fra 
Google Play/App Store.

BEMÆRK: Samtykke fra forældre eller værge er påkrævet 
for mindreårige.

SE DATA 
For at se dataene skal du logge på my.glooko.com fra en mobiltelefon eller en computer.

KOM I GANG MED GLOOKO®

1. Sådan aktiverer du en patientkonto, der er oprettet af din 
sundhedsudbyder

En konto kan aktiveres på to måder:
1a. Ved at du modtager en invitation via e-mail fra din 

sundhedsudbyder. Hvis du gør det, skal du klikke på 
knappen Aktiver konto og følge vejledningen på skærmen 
for at aktivere din konto.

1b. Alternativt kan klinikken give dig en udskrevet PDF-fil 
med dine rapporter med en unik QR-kode. Du kan aktivere 
din konto ved at scanne QR-koden på forsiden og følge 
anvisningerne på skærmen.

1a.

1b.



OPRETTELSE AF FORBINDELSE TIL DINE ENHEDER 
VIA DIN SMARTPHONE

1.  Du kan konfigurere din blodsukkermåler ved at gå 
til synkroniseringsmenuen (øverste højre hjørne fra 
startskærmen).

2.  Tryk på Tilføj ny enhed (iOS) eller Tilføj enhed 
(Android).

3.  Vælg den korrekte enhed (blodsukkermåler, CGM-
enhed, smartpens, onlineapps eller fitness- og 
sundhedsapparater). 

4.  Vælg din måler på listen, og tryk på Tilføj.

UPLOAD AF EN ENHED I MOBILAPPEN

1.  Tryk på Synk. enhed på startskærmen 

2. Vælg din enhed, og følg herefter 
anvisningerne på skærmen for at synkronisere 
din enhed og for at uploade dine data.

 Glooko® Mobile App vil give dig besked og vil 
give dig anvisninger, hvis du skal anvende en 
anden metode til at uploade dine data.

UPLOAD AF DATA

DEL DATA 
Hvis du selv opretter din konto, kan du dele data med din 
klinik ved at tilføje klinikkens ProConnect-kode. Denne kode 
er unik for klinikken.

ProConnect-koden tilføjes på siden Indstillinger på fanen 
Konto.

Min kliniks ProConnect-kode:

Som patient kan du dele din patientkonto med flere klinikker 
Det er også muligt at angive klinikkens ProConnect-kode via 
mobilappen. 

Hvis du har modtaget en invitation fra din sundhedsudbyder 
via e-mail, er klinikkens ProConnect-kode allerede udfyldt. 

KOM I GANG MED GLOOKO®



3a. Start Glooko Uploader® ved at dobbeltklikke på ikonet på din computer.

  b.  Log på din Glooko® konto. 

  c.  Når du har tilsluttet kablet til computeren, skal du tilslutte diabetesenheden 
til kablet. Glooko Uploader® vil automatisk søge efter enheden.

  d.  Begynd derefter at uploade data til Glooko®. 

  e.  Glooko® Uploader giver dig besked, når uploadet er færdigt. 

GLOOKO® UPLOADER

1. Klik på Hent Glooko® Uploader under 
fanen Apps og enheder på siden 
Indstillinger i din Glooko® konto. 

2. Download appen til Mac/PC, og følg 
installationsanvisningerne.

3b 3c 3d 3e

Find flere tilgængelige ressourcer hos support.glooko.com
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OPRETTELSE AF FORBINDELSE TIL APPS VIA DIN COMPUTER

1.  Du kan konfigurere din forbindelse med eksterne apps ved at gå til siden 
Indstillinger på din Glooko® konto. 

2. På siden Indstillinger skal du scrolle 
ned til fanen Apps og enheder, hvor 
du kan vælge at oprette forbindelse 
til diabetes- og sundhedsapps.

3. Vælg den relevante app, og fortsæt med dine loginoplysninger til den valgte app 
for at oprette forbindelsen.


