
SLIK KOMMER DU I GANG 
MED GLOOKO® 

OG OPPLASTING  
AV DATA



Det er to foretrukne måter å komme i gang med Glooko på:
1. Aktiver en konto som er opprettet av helsepersonellet ditt. Du kan se og laste opp 

data hjemmefra ved å aktivere klinikk-kontoen din. 

2. Opprett en konto hjemme og koble deg til klinikken med klinikkens ProConnect-
kode.

MERK! For å unngå dupliserte kontoer, må du ikke opprette en konto hjemmefra hvis du allerede har 
en klinikk-konto opprettet av helsepersonellet ditt. 

2.  Slik oppretter du en pasientkonto hjemmefra
Før du oppretter en konto, må du kontrollere at 
helsepersonellet ditt ikke allerede har opprettet en konto 
i ditt navn. Det er mulig å opprette en Glooko®-konto på 
nettet eller med Glooko® Mobile App.

2a. Når du er på nettet, kan du gå til join.glooko.com. Opprett 
kontoen ved å skrive inn navnet ditt, e-postadresse, 
fødselsdato, land, telefonnummer (valgfritt) osv.

2b. Når du blir med via Glooko® Mobile App, må du gjennomføre 
de samme trinnene som når du oppretter kontoen på 
datamaskinen. Skann QR-koden til høyre eller last ned 
appen fra Google Play eller App Store.

MERK! For mindreårige er det påkrevd med samtykke fra 
foreldre eller foresatte.

VIS DATA 
Logg inn på my.glooko.com på en mobil eller en datamaskin for å vise data.

KOM I GANG MED GLOOKO®

1. Slik aktiverer du en pasientkonto som er opprettet  
av helsepersonellet ditt

En konto kan aktiveres på to måter:
1a. Ved å motta en invitasjon via e-post fra helsepersonell. 

I så fall må du klikke på knappen Aktiver konto og følge 
instruksjonene på skjermen for å aktivere kontoen din.

1b. Klinikken din kan også dele en PDF-utskrift av rapportene 
dine med deg sammen med en unik QR-kode. Du kan da 
aktivere kontoen din ved å skanne QR-koden på forsiden 
og følge instruksjonene på skjermen.

1a.

1b.



KOBLE SAMMEN ENHETER PÅ SMARTTELEFONEN DIN

1.  Du kan sette opp blodsukkermåleren din ved å gå til 
menyen Synkroniser (øverst i høyre hjørne fra Hjem-
skjermen).

2.  Trykk på Legg til ny enhet (iOS) eller Legg til enhet 
(Android).

3.  Velg riktig enhet (blodglukosemålere, kontinuerlig 
glukosemonitor, smartpenner, tilkoblede apper eller 
fitness- og helseenheter). 

4.  Velg måleren din fra listen og trykk på Legg til.

OPPLASTING AV EN ENHET I MOBILAPPEN

1.  I Hjem-skjermen, trykk på Synkroniser enhet. 

2. Velg enheten din og følg instruksjonene på 
skjermen for å synkronisere enheten og laste 
opp dine data.

 Glooko® Mobile App gir deg beskjed og 
instruksjoner dersom du må bruke en annen 
metode for å laste opp data.

OPPLASTING AV DATA

DEL DATA 
Hvis du oppretter kontoen din på egen hånd, kan du dele 
data med klinikken ved å legge til klinikkens ProConnect-
kode. Denne koden er unik for klinikken din.

ProConnect-koden legges til på siden Innstillinger under 
fanen Konto.

Min klinikks ProConnect-kode:

Som pasient kan du dele pasientkoden din med flere 
klinikker. Det er også mulig å legge inn klinikkens 
ProConnect-kode via mobilappen. 

Dersom du mottok en invitasjon fra helsepersonellet ditt via 
e-post, så er klinikkens ProConnect-kode allerede fylt ut. 

KOM I GANG MED GLOOKO®



3a. Start Glooko Uploader® ved å dobbeltklikke på ikonet på datamaskinen din.

  b.  Logg inn på Glooko®-kontoen din. 

  c.  Når kabelen er koblet til datamaskinen, kobler du diabetesenheten til 
kabelen. Glooko Uploader® søker automatisk etter enheten.

  d.  Deretter starter du opplasting av data til Glooko®. 

  e.  Glooko® Uploader gir deg beskjed når opplastingen er ferdig. 

GLOOKO® UPLOADER

1. Klikk på Få Glooko® Uploader i fanen 
Apper og enheter på siden Innstillinger i 
Glooko®-kontoen din. 

2. Last ned appen for Mac/PC og følg 
installasjonsveiledningen.

3b 3c 3d 3e

Finn flere tilgjengelige ressurser på support.glooko.com
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TILKOBLING AV APPER FRA DATAMASKINEN DIN

1.  Du kan sette opp tilkobling til eksterne apper ved å gå til Innstillinger-siden til 
Glooko®-kontoen din. 

2. På Innstillinger-siden, naviger ned til 
fanen Apper og enheter, hvor du kan 
velge å koble til diabetes- og helse-
apper.

3. Velg riktig app og fortsett med innloggingsdetaljene dine for den valgte appen for 
å opprette tilkoblingen.


