
I Glooko®, når enhetsdata lastes opp ved en klinikk, må du tildele den 
opplastede enheten til en pasient før du ser dataene. Enhetsdataer som 
ikke er tildelt til en konto vil bli slettet 24 timer etter opplastingen.

Men når en pasient laster opp data hjemmefra til en aktivert konto vil dataene 
bli synlige i pasientens konto ved klinikken uten noen videre handlinger. 

TILDELE  
ENHETER 
I GLOOKO®



Tildel til  
[pasientens navn]
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Tildel enheter i Glooko®

Klikk på Tildel enheter-fanen for å se en liste over alle opplastede enheter  
i løpet av de siste 24 timene. 
 
Her har du valget mellom å filtrere basert på Terminalserienummer  
(Sender/Opplaster) eller Enhetstype (CGM, måler eller pumpe). 

Vis alle enheter som avventer tildeling til en pasientkonto i Utildelt-delen. Glooko 
forsøker å matche disse enhetene til en pasient basert på enhetens serienummer. 
Enheter som tidligere er opplastet ved klinikken vil vises sammen med en 
foreslått pasient.
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Finn enheten du vil tildele. Under finner du de vanligste scenariene:

*dersom dette er første gang pasi-
enten laster opp ved klinikken

Ny pasient hos Glooko

Eksisterende pasient

Pasienten deler  
data hjemmefra

Ny enhet

Eksisterende enhet

Tildel  
(+ opprett ny pasient)*

Tildel til [patientens navn]

(+ bekreft f.dato*)  



Tildel til  
[pasientens navn]

Når en enhet tildeles, vil den flytte seg fra Utildelte til Nylig tildelte og du kan 
få tilgang til pasientens data ved å klikke på pasientens navn. En enhet vil forbli 
“Nylig tildelt” i 24 timer, og blir etter dette automatisk fjernet fra listen. Dataene 
er nå lagret i den kontoen dataene ble tildelt.
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Finn eller opprett pasientkontoer hos Glooko®

Hvis en match ikke finnes: Enheten vil bli flagget 
som en Ny enhet, og du vil få mulighet til å  Tildele. 
Etter å ha klikket Tildel, vil du bli bedt om å søke 
etter en eksisterende pasientkonto eller opprette 
en ny pasientkonto.

Dersom en match ikke finnes: Vil du få muligheten 
til å Tildele til [Pasientens navn]. Ved å klikke 
Tildel til [Pasientens navn] blir dataene tildelt 
denne pasienten uten noen videre handlinger. 

Hvis du istedet ønsker å endre pasienten som 
er tildelt til enheten, klikker du Tildel til annen 
pasient, og du vil bli bedt om å søke etter en 
eksisterende pasientkonto eller opprette en ny 
pasientkonto. 

Neste gang pasienten laster opp samme enhet, vil du enkelt kunne tildele  
opplastingen til (Pasientens navn).

Tildel  
(+ opprett ny pasient)*

Tildel til [patientens navn]

(+ bekreft f.dato*)  
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Aktivering av pasientkontoer i Glooko®

I vis pasienter-fanen er det mulig å invitere eksisterende pasienter til 
å aktivere sine kontoer. Med en aktivert Glooko®-konto er det mulig for 
klinikken å se dataene som lastes opp av pasienten hjemmefra.

Pasienten kan inviteres eller påminnes (Send invitasjon på nytt) ved en 
senere anledning i vis pasienter-fanen ved hjelp av et enkelt klikk.

Det er også mulig å invitere en 
pasient til å aktivere sin konto ved 
å taste inn deres e-post i starten av 
skjemaet for opprettelse av en konto.

Lovlig produsent  
Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
USA

EU-representant
Glooko AB
Nellickevägen 20
SE 412 63 Gøteborg
Sverige
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