
I Glooko®, när data från en enhet laddas upp på en klinik, behöver du tilldela 
den uppladdade enheten en patient innan du kan se data från den. Data från 
en enhet som inte är tilldelad ett konto kommer att raderas efter 24 timmar 
från uppladdningstillfället.

Men när en patient laddar upp data hemifrån till ett aktiverat konto, kommer  
det att synas på patientkontot på kliniken utan några ytterligare åtgärder. 

TILLDELA  
ENHETER 
I GLOOKO®



Tilldela till [patientnamn]
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Tilldela enheter i Glooko®

Klicka på fliken Tilldela enheter för att se en lista över alla enheter som laddats 
upp under de senaste 24 timmarna. 
 
Här har du möjlighet att filtrera efter Terminal serienummer (Transmitter/
Uploader) eller enhetstyp (CGM, mätare eller pump). 

Se alla enheter som väntar på tilldelning till ett patientkonto i avsnittet Ej 
tilldelade. Glooko försöker matcha dessa enheter till en patient baserat på 
enhetens serienummer. Enheter som tidigare laddats upp på kliniken kommer 
att ses med en föreslagen patient.
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Leta reda på enhet du vill tilldela, nedan är de vanligaste scenarierna:

*om detta är första gången  
patienten laddar upp på kliniken

Ny patient till Glooko

Befintlig patient

Patient delar data 
hemifrån

Ny enhet

Befintlig enhet

Tilldela  
(+ skapa ny patient)*

Tilldela till [patientnamn]

(+ bekräfta födelsedatum*) 



Tilldela till [patientnamn]

När en enhet har tilldelats flyttas den från Ej tilldelade till Nyligen tilldelade  
och du kan sedan komma åt patientens data genom att klicka på patientens 
namn. En enhet kommer att vara ”Nyligen tilldelade” i 24 timmar, varefter den 
automatiskt tas bort från listan och data sparas nu på kontot den tilldelats.
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Nästa gång patienten laddar upp samma enhet kommer du enkelt att kunna 
tilldela uppladdningen till (patientnamn).

Tilldela  
(+ skapa ny patient)*

Tilldela till [patientnamn]

(+ bekräfta födelsedatum*) 
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Hitta eller skapa patientkonton i Glooko®

Om en matchning inte hittas: Enheten kommer 
att flaggas som en ny enhet och du kommer att 
ha möjlighet att tilldela. När du har klickat på 
Tilldela kommer du att uppmanas att söka efter 
ett befintligt patientkonto eller skapa ett nytt 
patientkonto.

Om en matchning hittas: Du kommer att ha 
möjlighet att Tilldela till [Patientnamn]. Genom att 
klicka på Tilldela [Patientnamn] tilldelas data till 
den patienten utan någon ytterligare åtgärd. 

Om du istället vill ändra patient som tilldelats 
enheten klickar du på Tilldela till annan patient, 
så kommer du att uppmanas att söka efter 
ett befintligt patientkonto eller skapa ett nytt 
patientkonto.



Aktivera patientkonton i Glooko®

Under fliken Visa patienter är det möjligt att bjuda in befintliga patienter att 
aktivera sina konton. Med ett aktiverat Glooko®-konto är det möjligt för kliniken 
att se den data som patienten laddat upp hemma.

Patienten kan bjudas in eller påminnas (Skicka om inbjudan) vid ett senare 
tillfälle under fliken Visa patienter genom ett enda klick.

Det är också möjligt att bjuda in en 
patient att aktivera sitt konto genom 
att skriva in patientens e-postadress 
i formuläret när ett konto skapas.

Legal manufacturer 
Glooko Inc
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
USA

EC rep
Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
Sverige
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