
I Glooko® skal du, når der er uploadet enhedsdata på en klinik eller et hospital, 
tildele den uploadede enhed til en patient, før data gennemgås. Enhedsdata, 
der ikke er relateret til kontoen, vil blive slettet efter 24 timer fra tidspunktet for 
uploadingen.

Imidlertid vil data, uploadet af en patient hjemmefra til en aktiv konto, være 
synlige på patientens konto på klinikken eller hospitalet uden yderligere 
handlinger. 

TILDEL  
ENHEDER 
 I GLOOKO®



Tildel til [patientnavn]
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Tildel enheder i Glooko®

Klik på fanebladet Tildel enheder for at se en liste med alle uploadede enheder 
i de seneste 24 timer. 
 
Her har du mulighed for at filtrere efter terminal serienummer  
(transmitter/uploader) eller enhedstype (CGM, måler eller pumpe). 

Se alle enheder, der afventer at blive tildelt til en patientkonto i afsnittet ikke-
tildelt. Glooko forsøger at matche disse enheder til en patient baseret på 
enhedsserienummeret. Enheder, der tidligere er blevet uploadet på klinikken 
vil blive vist med en foreslået patient.
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Lokaliser den enhed, du gerne vil tildele. Nedenfor finder du de mest almindelige 
scenarier:

*Hvis det er første gang, patienten  
uploader på klinikken/hospitalet

Ny patient til Glooko

Eksisterende patient

Patient deler data 
hjemmefra

Ny enhed

Eksisterende enhed

Tildel  
(+ opret ny patient)*

Tildel til [patientnavn]

(+ bekræft fødselsdato*)  



Tildel til [patientnavn]

Når en enhed er blevet tildelt, vil den blive flyttet fra Ikke-tildelt til Fornylig 
tildelt, og du kan herefter tilgå patientens data ved at klikke på patientens navn. 
En enhed vil beholde sin status som “Fornylig tildelt” i 24 timer, hvorefter den 
automatisk bliver fjernet fra listen, og data vil nu bliver gemt under den konto, 
som den oprindeligt blev tildelt.
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Næste gang, en patient uploader den samme enhed, vil du nemt kunne tildele 
de uploadede data til (patientens navn).

Tildel  
(+ opret ny patient)*

Tildel til [patientnavn]

(+ bekræft fødselsdato*)  
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Find eller opret patientkonti i Glooko®

Hvis der ikke bliver fundet et match: Enheden vil 
blive markeret som en Ny enhed, og du vil have 
mulighed for at foretage en tildeling. Når du har 
klikket på Tildel, skal du søge efter en eksisterende 
patientkonto eller oprette en ny patientkonto.

Hvis der bliver fundet et match: Du vil 
have mulighed for at foretage en tildeling 
til [patientnavn]. Ved at klikke på Tildel til 
[patientnavn] bliver dataene tildelt patienten 
uden yderligere nødvendige handlinger. 

Hvis du i stedet for gerne vil ændre den patient, 
der er tildelt apparatet, skal du klikke på  Tildel 
til anden patient, hvorefter du skal søge efter 
en eksisterende patientkonto eller oprette en 
ny patientkonto. 



Aktiverer patientkonti hos Glooko®

Under fanebladet for visning af patienter er det muligt at invitere eksisterende 
patienter til at aktivere deres konti. Med en aktiveret Glooko®-konto er det muligt 
for klinikken at se data, som patienten har uploadet hjemmefra.

Patienten kan blive inviteret eller påmindet i form af en (Send invitation igen) 
på et senere tidspunkt ved at klikke på fanebladet for visning af patienter.

Det er også muligt at invitere en 
patient til at aktivere sin konto ved 
at skrive deres e-mail i formularen 
i starten af kontooprettelsen.
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