
SÅ HÄR KOMMER DU 
IGÅNG MED GLOOKO®

OCH LADDAR UPP DATA



UPPLADDNING AV DATA

Det finns framför allt två sätt att komma igång med Glooko:
1. Aktivera ett konto som har skapats av din vårdgivare. Genom att aktivera ditt 

klinikkonto kan du se och föra över data hemifrån. 

2. Skapa ett konto hemma och sedan ansluta till kliniken med klinikens ProConnect-
kod.

OBS! Undvik dubbla konton. Skapa inte ett konto hemifrån om du redan har ett klinikkonto skapat av 
din vårdgivare. 

KOM IGÅNG MED GLOOKO®

1. Hur du aktiverar ett patientkonto som har skapats av din 
vårdgivare

 Ett konto kan aktiveras på två sätt:

1a. Genom att ta emot en inbjudan via e-post från din vårdgivare.  
I det fallet måste du klicka på knappen Aktivera konto och följa 
instruktionerna på skärmen.

1b. Kliniken kan också ge dig en tryckt PDF med dina rapporter 
och en unik QR-kod. Genom att skanna QR-koden på första 
sidan och följa instruktionerna på skärmen kan du aktivera 
kontot.

2. Hur du skapar ett patientkonto hemifrån
Innan du skapar ett konto försäkra dig om att din vårdgivare inte 
redan har skapat ett i ditt namn. Du kan skapa ett Glooko®-konto 
på webben eller med Glooko® Mobilapp.

2a. På webben går du till join.glooko.com. Skapa kontot genom att 
ange ditt fullständiga namn, e-postadress, födelsedatum, land 
och telefonnummer (valfritt) med mera.

2b. Att skapa konto via Glooko® Mobilapp omfattar samma steg 
som att skapa kontot på din dator. Skanna QR-koden till höger 
eller hämta appen från Google Play/App Store.

1a.

1b.

OBS!
• Föräldrars samtycke krävs för minderåriga. När ett konto skapas för en minderårig måste barnets 

födelsedatum och vårdnadshavarens e-postadress anges.
• Lösenordet får endast innehålla ett av följande åtta specialtecken: ! @ # $ % ^ & *  

Inga andra specialtecken är godkända.
• Om din e-postadress avvisas i något steg måste du kontakta Glookos kundsupport eller gå till 

inloggningssidan: my.glooko.com. Klicka på ”Glömt mitt lösenord”. Ange din e-postadress och följ 
instruktionerna i meddelandet du får för att återställa lösenordet.



ANSLUTA DINA ENHETER PÅ DIN SMARTPHONE

1. Du kan lägga till din glukosmätare genom att gå till menyn 
Synkronisera (övre högra hörnet på hemskärmen).

2. Tryck på Lägg till ny enhet (iOS) eller Lägg till enhet 
(Android).

3. Välj lämplig enhetstyp (Blodglukosmätare eller Kontinuerliga 
glukosmätare, Smarta pennor, anslutna appar eller Tränings- 
och hälsoenheter). 

4. Välj din enhet från listan och tryck på Lägg till.

UPPLADDNING AV DATA

DELA DATA
Om du skapar ditt konto på egen hand kan du dela data 
med din klinik genom att lägga till klinikens ProConnect-kod. 
Koden är unik för din klinik.

ProConnect-koden läggs till på sidan Inställningar under 
fliken Konto.

Min kliniks ProConnect-kod:

Som patient kan du dela ditt patientkonto med flera kliniker. 
Det är också möjligt att ange klinikens ProConnect-kod via 
mobilappen.

Om du har fått en inbjudan från din vårdgivare via e-post 
kommer klinikens ProConnect-kod redan att vara ifylld. 

KOM IGÅNG MED GLOOKO® VISA DATA
För att se data, logga in på my.glooko.com på en mobiltelefon eller dator.

LADDA UPP EN ENHET I MOBILAPPEN

1. På hemskärmen trycker du på Synkronisera enhet. 

2. Välj din enhet och följ sedan instruktionerna på skärmen 
för att synkronisera din enhet och ladda upp dina data.

 Glooko® Mobilapp meddelar dig och ger dig instruktioner 
om du behöver använda en annan metod för att ladda upp 
dina data.



3a. Starta Glooko Uploader® genom att dubbelklicka på ikonen på datorn.

  b. Logga in på ditt Glooko®-konto. 

  c. Efter att ha anslutit kabeln till datorn, anslut diabetesenheten till kabeln. Glooko 
Uploader® söker automatiskt efter enheten.

  d. Börja sedan ladda upp data till Glooko®. 

  e. När uppladdningen är klar kommer Glooko® Uploader att meddela dig. 

GLOOKO® UPLOADER

1. Klicka på Skaffa Glooko® Uploader 
under fliken Appar och enheter på sidan 
Inställningar i ditt Glooko®-konto. 

2. Ladda ned appen för Mac/PC och följ 
installationsanvisningarna.

3b 3c 3d 3e

Hitta mer information på support.glooko.com M
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ANSLUTA APPAR FRÅN DIN DATOR

1. Du kan lägga till anslutning till externa appar genom att gå till sidan 
Inställningar i ditt Glooko®-konto.

2. På sidan Inställningar skrollar du ned till 
fliken Appar och enheter där du kan välja 
att ansluta appar för diabetes och hälsa.

3. Välj lämplig app och fortsätt med dina inloggningsuppgifter för den valda appen för att 
skapa anslutningen.


