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Tilsigtet brug
Glooko er et softwareprogram til datastyring, der beregnet til både professionel og privat brug,
for at hjælpe personer med diabetes og deres sundhedspersonale til at gennemgå, analyse og
evaluere data fra enheder med det formål at støtte diabetikeren i at opretholde et effektivt
diabetesstyringsprogram. Glooko opretter forbindelse til kompatibelt medicinsk udstyr og
sporingsenheder, så brugerne kan overføre deres data til Glooko-systemet.
Glooko er ikke tiltænkt som et værktøj til at træffe beslutninger om behandling eller som
erstatning for faglig sundhedsrådgivning.

Advarsler
Glooko måler, fortolker eller træffer ikke beslutninger om de data, den overfører, og den er
heller ikke tiltænkt til at tage automatiske beslutninger eller som erstatning for en faglig
vurdering. Alle medicinske diagnosticeringer og behandlinger skal udføres under tilsyn af en
læge.
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1. Sådan starter du med at bruge Glooko®
Glooko er en fælles platform til at administrere diabetes. Den virker ved at synkroniserer data
om glukose og andre relevante sundhedsdata fra populære BG-målere (blodglukosemålere),
insulinpumper og smart pens, CGM'er (apparater til kontinuerlig glukosemonitorering) og
sundheds- og fitnessudstyr. Glookos løsning giver brugeren og sundhedspersonalet indsigt i
sammenhængen mellem patientens glukoseudvikling og deres indtag af kulhydrater,
insulindosering, motion og andre biometriske faktorer, som giver sundhedspersonalet bedre
mulighed for at træffe mere informerede beslutninger, der forbedrer den samlede kvalitet af en
diabetesbehandling. Ved at belyse problemer giver Glooko sundhedspersonalet mulighed for
mere effektivt at optimere og administrere deres diabetespatienter under og imellem aftaler.
BEMÆRK: Nogle skærmbilleder kan variere afhængigt af eventuelle ekstrafunktioner, der er
tilføjet dit abonnement. Se Bilag 1: Ekstrafunktioner for yderligere oplysninger.

1.1. Kompatibilitet
Glooko understøtter følgende webbrowsere:
• Internet Explorer version 11 eller nyere
• Internet Explorer Edge version 44 eller nyere
• Google Chrome version 57 eller nyere
• Firefox version 51 eller nyere
• Safari version 8 eller nyere
Se siden Glooko-kompatibilitet for oplysninger om kompatibilitet med patientens
diabetesmålerenhed.

1.2. Identificer klinikkens uploadværktøj
Processen med at uploade en patients diabetesdata vil variere afhængigt af din kliniks
uploadværktøj. Se den relevante kvikstartvejledning for en udførlig vejledning i, hvordan man
bruger hvert værktøj til at uploade data:
•
•
•

Glooko Transmitter
diasend® Transmitter
Glooko Uploader
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1.3. Upload og se en patients diabetesdata
Efter du har gjort dig bekendt med kompatibiliteten af en diabetesmålerenhed og din kliniks
uploadværktøj, skal du følge nedenstående trin for at begynde at uploade patientdiabetesdata til
Glooko:

Trin 1: Tilslut og upload en diabetesmålerenhed
Tilslut en patientens diabetesmålerenhed til din kliniks uploadværktøj, og start uploadprocessen i
henhold til trinene angivet i den relevante kvikstartvejledning.
Når dataen fra diabetesmålerenheden er uploadet, skal du gå til my.glooko.com i din
webbrowser og logge ind på din Population Tracker (sporingsværktøj for din patientgruppe) for
at tildele eller se den uploadede data.

BEMÆRK: Hvis single sign-on-login er aktiveret i din klinik, skal du klikke på Log ind med SSO,
indtaste den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, og følge vejledningen på skærmen.
Sundhedspersonale, der er tilknyttet flere klinikker, kan logge på med de samme
brugeroplysninger og derefter vælge den ønskede klinik efter login. Muligheden for at skifte
klinik findes i en rullemenu i øverste højre hjørne, hvor ProConnect-koden vises.
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Trin 2: Tildel enhedsdata til en patient
BEMÆRK: Dette trin gælder kun for brugere af Glooko Transmitter og Uploader. Alle andre
brugere kan springe dette trin over og gå videre til trin 3.

Tildel enheder
Klik på fanen Tildel enheder for at få vist en liste over alle de enheder, der er uploadet inden for
de sidste 24 timer. Her har du mulighed for at filtrere efter Terminal (serienummer) eller
Enhedstype (kontinuerlig glukosemonitorering eller pumpe).
Glooko vil forsøge at matche uploadede enheder med en patient baseret på enhedens
serienummer.
•

•

Hvis der findes et match, har du mulighed for at Tildel til [Patientnavn] eller Tildel til en
anden patient.
o Når du har klikket på Tildel til en anden patient, bliver du bedt om at søge efter en
eksisterende patientkonto eller oprette en ny patientkonto.
Hvis der IKKE findes et match, vil enheden blive markeret som en Ny enhed, hvorefter
muligheden Tildel vises.
o Når du har klikket på Tildel, bliver du bedt om at søge efter en eksisterende
patientkonto eller oprette en ny patientkonto.

Når en enhed først er tildelt, flyttes den fra Ikke tildelt til Nyligt tildelt. Du har nu følgende
muligheder: få vist patientkontoen, Opret rapport eller Fjern tildeling.

Fjern tildeling for enheder
Hvis du tildeler en enhed ved en fejl og har brug for at fjerne tildelingen fra en patients konto,
skal du klikke på Fjern tildeling ud for enheden i afsnittet Nyligt tildelt. Enheden flytter fra Nyligt
tildelt til Ikke tildelt, og alle data, der er knyttet til enheden, fjernes fra patientkontoen. Du får
derefter mulighed for at tildele enheden til en anden patient.
BEMÆRK: Klik på Opdater liste for at opdatere listen over tildelte og ikke-tildelte enheder.
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Trin 3: Se en patients diabetesdata
Se patienter
Patientlisten viser en liste over alle patienter, der er forbundet via din kliniks unikke ProConnectkode. Dette giver et hurtigt overblik over din patientgruppe.
BEMÆRK: Din patientliste kan se anderledes ud, hvis du bruger vores gamle version af
Population Tracker. Se A.4. Gammel Population Tracker for yderligere oplysninger.
Du kan søge efter bestemte patienter ved at vælge Navn, Journalnummer eller Fødselsdato fra
rullemenuen øverst på siden og derefter indtaste dine søgekriterier i søgefeltet. Du kan også
klikke på Filtrer patienter for at filtrere dine resultater efter markeringer eller andre egenskaber
eller sortere patienter ved at klikke på en af kolonneoverskrifterne.

Population Tracker tilbyder flere filtrerings- og sporingsmuligheder, herunder muligheden for at
oprette brugertilpassede markeringer og invitere patienter fra patientlisten.
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Oversigt
Klik på en patient, som skal flyttes til patientoversigten, som viser et øjebliksbillede af patientens
diabetesdata.
Du kan få vist yderligere data ved at skifte mellem fanerne i den øverste navigationslinje - og
generere PDF-rapporter, for at udskrive, dele eller gemme dataene.
BEMÆRK: Klik på Profil øverst til venstre i skærmbilledet for at få vist og administrere patientens
indstillinger.
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BEMÆRK: Al insulindata grupperes som Insulin, medmindre der findes data fra en insulinpumpe
og smart pen og/eller manuelt indtastet insulindata. I så fald vises data fra en insulinpumpe som
Insulin - Pumpe, mens data fra en smart pen og/eller manuelt indtastet insulindata vises som
Insulin - Andet. Hvis en patient har en Omnipod® 5-pumpe eller en pumpe med Basal-IQ eller
Control-IQ, viser sammenfatningssiden et ekstra informationsfelt med titlen Systemoplysninger
under Insulin. Se bilag 2: Enhedsspecifikke funktioner at få flere oplysninger.
Prime-detektion*
Insulinpen fra Smart penne, der blev påvist som prime-dosis af Glookos prime-dosis algoritme, vil
blive betegnet som primær i historikken. Glooko prime-detektionsalgoritme påviser prime-doser,
der er to enheder eller mindre, inden seks minutter før en anden insulininjektion.
* Kun tilgængelig på udvalgte markeder. For nuværende ikke tilgængelig i USA.
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2. Population Tracker-oversigt
Tilgængeligheden af nedenstående funktioner varierer afhængigt af dit abonnement og din
region. Du kan få yderligere oplysninger om nogle af de funktioner, der er beskrevet her, ved at
kontakte din Glooko-repræsentant direkte eller via e-mail.
BEMÆRK: Din patientliste kan se anderledes ud, hvis du bruger vores gamle version af
Population Tracker. Reference A.4. Se Gammel Population Tracker for yderligere oplysninger.

2.1. Opret patientkontoer
Når du får en ny patient, har du mulighed for at oprette
en ny patientkonto fra patientlisten.
Sådan oprettes en patientkonto:
1. Klik på Opret patientkonto øverst til højre i
skærmbilledet.
2. Indtast følgende oplysninger:
• Fornavn
• Efternavn
• Fødselsdag
• E-mailadresse
• Postnummer
• Journalnummer (valgfrit)
• Mobiltelefonnummer (valgfrit)
• Diabetestype (valgfrit)
• Køn (valgfrit)
BEMÆRK: Hvis du opretter en konto uden for USA,
skal du også bekræfte patientens samtykke til at
dele data.
3. Klik på Opret.
• Patienten modtager en e-mail med et link til at
oprette en adgangskode til den nye konto.
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2.2. ProConnect-patienter
Din kliniks unikke ProConnect-kode kan findes øverst til højre på startskærmen til Population
Tracker. For at dine patienter kan dele deres diabetesdata med din klinik, skal du give dem din
kliniks unikke kode, som de så skal tilføje til deres Glooko-patientkonto.

2.3. Marker patienter
Fra patientlisten skal du klikke på plus-symbolet (+) for at oprette en brugertilpasset markering,
tilføje en eksisterende brugertilpasset markering eller tilføje en udbydermarkering. Hvis der
tilføjes en udbydermarkering, kan du holde markøren over markeringen for at se udbyderens
for- og efternavn.
Du kan tilføje flere udbyder-markeringer til hver patientkonto. Du kan også oprette dine egne
brugerdefinerede markeringer og filtrere patienter efter disse markeringer og andre egenskaber
ved at klikke på rullemenuen Filtrer patienter øverst til venstre på patientlisten.

2.4. Inviter fra patientlisten
Hvis en konto ikke er blevet aktiveret, kan du vælge Inviter, som sender en aktiveringsanmodning
til patienten via e-mail med det formål at oprette en personlig Glooko-konto. Hvis der er sendt
en aktiveringsanmodning til patienten, har du mulighed for at vælge Inviter igen og/eller
redigere en eksisterende e-mailadresse.
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2.5. Administrer indstillinger for udbydere
Du kan få adgang til indstillinger for udbydere ved at vælge Indstillinger fra rullemenuen øverst
til højre på startskærmen til Population Tracker. Her har du mulighed for at opdatere dine profilog kontooplysninger, se din webstedsprofil og administrere dine dataindstillinger og
terminalindstillinger.

Min profil
Under Indstillinger > Min profil kan du redigere din fagbetegnelse samt dit for- og efternavn. Klik
på Gem for at gemme eventuelle ændringer.
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Konto
Under Indstillinger > Konto har du mulighed for at opdatere e-mailadressen, adgangskoden og
standardindstillingen for sprog, der er knyttet til din konto.

Webstedsprofil
Under Indstillinger > Webstedsprofil kan du se din kliniks websted, gruppe, ProConnect-kode og
webstedskontakt.

Dataindstillinger
Under Indstillinger > Dataindstillinger kan du justere din visning af patientdata på gruppeniveau,
herunder måleenheder, indstillinger for pumpens BG-indtastninger, klinikkens standard
målinterval for blodglukose og gruppemarkeringsparametre. Klik på Gem for at gemme
eventuelle ændringer.
De følgende indstillinger viser:
•

Måleenheder: Du kan skifte
mellem mg/dl eller mmol/l.
For brugere i Canada er
denne indstilling låst til
mmol/l og kan ikke skiftes til
mg/dl.
BEMÆRK: Ændring af denne
indstilling opdaterer din
enhedsvisning i Population
Tracker for BG-markeringer,
men opdaterer ikke
patientens enhedsdata.

•

Indstillinger for pumpens BGindtastninger: Dette kan
skiftes til Ja eller Nej for at
inkludere eller ekskludere
BG-aflæsninger, der er
indtastet manuelt i insulinpumper, i diagrammer og statistikkerne for hele din
patientgruppe. Disse aflæsninger er som standard inkluderet.

Glooko® for klinikker

13

BEMÆRK: Du kan også ændre dette på patientniveau under Patientindstillinger >
Dataindstillinger. Indstillinger på patientniveau går altid forud for indstillinger på
gruppeniveau.
•

Klinikkens standard målinterval for blodglukose: Dette giver administratoren på din klinik
mulighed for at ændre målintervallerne for blodglukose for alle nye patientkonti,
herunder den nedre grænse, den øvre grænse inden et måltid og den øvre grænse efter
et måltid.
BEMÆRK: Målintervaller for blodglukose kan også ændres på individuelt niveau i
Patientindstillinger > Dataindstillinger. Indstillinger på patientniveau går altid forud for
indstillinger på populationsniveau. For at tildele klinikkens standard målinterval for
blodglukose til alle dine patienter skal du klikke på Nulstil alle målintervaller for
blodglukose.

•

Indstillinger for gruppemarkeringer*: En ændring af disse indstillinger opdaterer
markeringsparametrene for alle patienter i din diabetespatientgruppe. Du kan redigere
disse indstillinger ved at klikke på feltet for den værdi, du vil ændre, og indtaste en ny
værdi.
BEMÆRK: Du kan også ændre markeringsparametrene på patientniveau under
Patientindstillinger > Dataindstillinger. Indstillinger på patientniveau går altid forud for
indstillinger på gruppeniveau.
*For nuværende kun tilgængelig på den Gamle Population Tracker eller hvis du har
aktiveret ekstrafunktionen Population Health.

Terminalindstillinger
Under Indstillinger > Terminalindstillinger har du mulighed for at ændre navnet/navnene på de
Glooko Transmitters og uploaders, der er oprettet på din konto, og få vist de uploadværktøjer,
der aktuelt er knyttet til din konto. Alle ændringer afspejles på fanen Tildel enheder i din
Population Tracker.
Hvis der er Glooko Transmitters oprettet på din konto, vises deres serienummer, datoen for
seneste signalkontrol, signalstyrken, signalkvaliteten og senderens navn. Hvis der er Glooko
Uploaders oprettet på din konto, vises deres serienummer og navn.
Du kan ændre navnene på Glooko Transmitters og uploaders ved at klikke i feltet Navn på det
værktøj, du vil ændre, og angive et nyt navn. Klik på Gem for at gemme eventuelle ændringer.
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Indstillinger for foretrukken PDF
Under Indstillinger > Indstillinger for foretrukken PDF kan du se, ændre eller tilføje nye
favoritprofiler. Foretrukne indstillinger tilføjes på gruppeniveau og vises i rullemenuen

Foretrukken PDF-indstilling, når der oprettes PDF-rapporter fra en patients konto.
For at tilføje en ny foretrukken indstilling skal du klikke på + Ny favorit, indtaste et navn for den
foretrukne profil, klikke på OK, vælge et tidsinterval, vælge hvilke rapporter der skal medtages,
vælge en udskrivningstilstand og derefter klikke på Gem.
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2.6. Administrer patientindstillinger
I patientens indstillinger har du mulighed for at opdatere en individuel patients profiloplysninger,
se kontoens e-mails eller sende aktiveringsanmodninger, tilpasse dataindstillinger, indstille BGmålområder, markeringsparametre og daglige tidsintervaller, uploade et Omnipod-system og
forbinde iGlucose-enheder. Alle ændringer afspejles i patientens Glooko-konto.
Sådan får du vist eller opdaterer du en patients
kontoindstillinger:
1. Find eller søg efter en patient på
patientlisten.
2. Klik på en patients navn for at blive
omdirigeret til patientoversigten.
3. Klik på Profilen ved siden af patientens
navn.

Profil
Under Patientens indstillinger > Profil kan du få vist og ændre en patients demografiske
oplysninger, herunder navn, køn, diabetestype, fødselsdato, højde, vægt og journalnummer. Klik
på Gem for at gemme eventuelle ændringer.
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Konto
Under Patientens indstillinger > Konto kan du se en patients kontostatus og tilføje, ændre eller få
vist den registrerede e-mailadresse. Hvis en konto ikke er blevet aktiveret (status: ikke aktiveret),
kan du vælge Tilføj e-mailadresse, som sender en aktiveringsanmodning til patienten via e-mail
med det formål at oprette en personlig Glooko-konto. Hvis der er sendt en
aktiveringsanmodning til patienten (status: inviteret), har du mulighed for at vælge Inviter igen
eller Skift e-mail, som sender en ny anmodning. Når en konto er blevet aktiveret af en patient
(status: aktiveret), har du ikke længere mulighed for at ændre e-mailadressen.

Glooko® for klinikker

17

Dataindstillinger
Under Patientens indstillinger > Dataindstillinger kan du ændre en patients måleenheder,
indstillinger for pumpens BGindtastninger, BG-målområder,
markeringsindstillinger og daglige
tidsintervaller. Klik på Gem for at
gemme eventuelle ændringer.
De følgende indstillinger viser:
•

Måleenhed: Dette kan
skiftes til mg/dl eller
mmol/l. For brugere i
Canada er denne indstilling
låst til mmol/l og kan ikke
skiftes til mg/dl.

•

Indstillinger for pumpes BGindtastninger: Dette kan
skiftes til Ja eller Nej for at
inkludere eller ekskludere BGaflæsninger, der er indtastet
manuelt i insulinpumper, i
diagrammer og statistikkerne for patienten. Disse aflæsninger er som standard inkluderet.
BEMÆRK: Du kan også ændre indstillinger for pumpes BG-indtastninger for alle patienter
på gruppeniveau under Udbyderindstillinger > Dataindstillinger.. Indstillinger på
patientniveau går altid forud for indstillinger på gruppeniveau.

•

BG-målområder: Her har du mulighed for at ændre den enkelte patients BG-målområder,
herunder den nedre grænse, øvre grænse før måltider og øvre grænse efter måltider. Du
kan redigere disse områder ved at klikke i feltet for den værdi, der skal ændres, og
indtaste den ønskede værdi.

•

Indstillinger for gruppemarkeringer*: Ændring af disse indstillinger påvirker kun den
valgte patient. Du kan redigere disse indstillinger ved at klikke på feltet for den værdi, du
vil ændre, og indtaste en ny procent eller værdi.
BEMÆRK: Du kan også ændre markeringsparametrene for alle patienter på gruppeniveau
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under Udbyderindstillinger > Dataindstillinger. Indstillinger på patientniveau går altid
forud for indstillinger på gruppeniveau.
*For nuværende kun tilgængelig på den Gamle Population Tracker eller hvis du har
aktiveret ekstrafunktionen Population Health.
•

Daglige tidsintervaller: Her har du mulighed for at indstille de tidspunkter på dagen, der
angiver starten på en patients morgen-, eftermiddags-, aften- og natrutiner. Du kan
opdatere en patients intervaller ved at klikke på pil ned () ved siden af et tidspunkt på
dagen og vælge et nyt starttidspunkt.

Enheder
Under Patientens indstillinger > Enheder kan du uploade data fra en patients Omnipod®-system
eller slutte en patients iGlucose-enhed(er) til Glooko.

Upload Omnipod® PDM
Sådan uploades data fra et Omnipod-system:
1. Under Patientindstillinger > Enheder skal du klikke på Upload Omnipod® PDM.
2. Når du bliver bedt om at bekræfte, om du vil fortsætte, skal du klikke på Fortsæt.
3. Vælg Omnipod® PDM-system eller Omnipod DASH-system, og klik derefter på Næste.
BEMÆRK: Hvis du forsøger at synkronisere et Omnipod DASH-system på en Maccomputer, bliver du bedt om at installere Glooko Uploader for at synkronisere
patientdata, hvis dette er en del af din abonnementsmodel. Hvis din abonnementsmodel
ikke omfatter Glooko Uploader, bliver du bedt om at bruge en Windows-computer eller
kontakte help@glooko.com.
4. Følg vejledningen på skærmen for at forbinde enheden og uploade dataene.
BEMÆRK: Hvis patienten tidligere har synkroniseret en Omnipod-enhed, kan du også uploade
Omnipod-data ved at vælge muligheden Upload Omnipod® PDM øverst til højre i de fleste
skærmbilleder på patientens konto.
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Tilslut iGlucose-enheder
Du kan tilslutteen patients iGlucose-måler(e) til hans eller hendes Glooko-konto for at
synkronisere data fra iGlucose i realtid.
BEMÆRK: Patienten skal have mindst én aflæsning på hans eller hendes måler, før en iGlucosemåler kan forbindes til Glooko.
Sådan tilsluttes en iGlucose-måler:
1. Under Patientens indstillinger > Enheder skal du klikke på Tilslut iGlucose-enheder.
2. Indtast iGlucose-målerens serienummer samt sidste aflæsning (værdi), og klik derefter på
Næste.
3.
Følg vejledningen på skærmen for at tilslutte enheden.

Kontoadministration
For at arkivere en patientkonto skal du skifte aktivere valgmuligheden Arkivér patientkonto
under Patientens indstillinger > Kontostyring. Når en patientkonto er arkiveret, vises den
pågældende patient ikke længere på din patientliste, men patienten vises stadig i
søgeresultaterne.

BEMÆRK: Kun administratorer har adgang til at arkivere patientkonti.
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3. Oversigt over rapporter
Patientens diabetesdata samles i PDF-rapporter, der let kan udskrives, deles eller gemmes. I
rapporterne kan du medtage alle tilgængelige data eller kun vælge de data, du vil have vist.
Se Referencevejledningen til Glooko-rapporter for yderligere oplysninger om de tilgængelige
rapporter, og hvordan man tolker dataen.

3.1. Tilgængelige rapporter
De tilgængelige rapporter omfatter
•
•
•
•
•
•
•
•

Oversigt
Logbog
Oversigt
Daglig oversigt
Overlay
Kalender
Enheder
Indsigter

3.2. Opret rapporter
For at oprette rapporter i PDF-format skal du følge disse trin:
1. Fra patientlisten, klik på en patients navn for at blive omdirigeret til patientoversigten.
Klik på Opret PDF-rapport øverst til venstre på de fleste skærme på patientens konto.
2. Vælg et datointerval, hvilke rapporter der skal medtages, og den ønskede
udskrivningstilstand.
BEMÆRK: For at gemme et rapportvalg som en ny favoritprofil skal du sætte et flueben
(✓) i boksen Gem markering som favoritprofil, give favoritprofilen et navn og klikke på
OK. Du har også mulighed for at vælge en favoritprofil i rullemenuen Foretrukken PDFindstilling øverst til højre i vinduet. Du kan få vist, ændre eller tilføje nye favoritprofiler
ved at klikke på Administrer favoritter eller gå til Udbyderindstillinger > Indstillinger for
foretrukken PDF.
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3. Efter rapportkriterierne er defineret, og du er klar til at fortsætte, skal du klikke på Opret
PDF.
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4. Support
Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Du kan kontakte os for at få hjælp på
følgende måder:
•
•

Via vores websted: https://support.glooko.com
Via e-mail: help@glooko.com

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

Glooko® for klinikker

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
Sverige
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Bilag 1: Ekstrafunktioner
Nedenstående funktioner er tilgængelige som ekstrafunktioner til dit Population Trackerabonnement. Du kan få yderligere oplysninger elle få mere at vide om, hvordan men tilføjer
disse funktioner til Population Tracker, ved at kontakte din Glooko-repræsentant direkte eller
sende os en e-mail.

A.1. Sagshåndtering*
Funktionen Sagshåndtering giver mulighed for yderligere patientinteraktion og flere
sporingsindstillinger, herunder muligheden for at tilføje oplysninger om patientens status.
Når sagshåndteringsfunktionen er aktiveret, kan kontaktmarkeringer og statusser føjes til
patientkonti, der er synlige på patientlisten i din Population Tracker.

Kontaktmarkeringer
Kontaktmarkeringer vises på en patients konto baseret på forudindstillede markeringskriterier,
herunder at aflæsninger, gennemsnitlige BG- eller CGM-værdier er uden for målområdet, eller at
en patient ikke har synkroniseret sine enheder inden for de seneste 30+ dage. Hold markøren
over en markering for at få vist årsagen/årsagerne til, at markeringen blev udløst. Parametrene
kan administreres på gruppeniveau i Udbyderindstillinger eller på patientniveau i
Patientindstillinger. Indstillinger på patientniveau går altid forud for indstillinger på
gruppeniveau.

Status
En patients status bruges til at sende information om vigtige opfølgningsaftaler (såsom
kommende besøg eller påmindelser om at gennemgå data) for en patient. Disse statusser kan
tilpasses og administreres på gruppeniveau i Udbyderindstillinger.

*I øjeblikket kun tilgængelig i Gammel Population Tracker.
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A.2. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
Ved hjælp af Glookos Mobile Insulin Dosing System (MIDS) kan klinikere tilpasse recepter for
insulin til personer med type 2-diabetes, der starter på eller har brug for justeringer af deres
langtidsvirkende insulindosis. Efter tilpasningen vil Glookos Mobil app automatisk bede, anbefale
og minde patienter om, at tilpasningen i deres insulinbehandling er baseret på deres insulintal
før måltider og den behandlingsplan, som sundhedspersonalet har oprettet.
MIDS er kun tilgængelig for patienter, hvis sundhedsudbyder ordinerer behandlingen. MIDS er
kun til receptpligtig brug. MIDS er udviklet til at arbejde med glukoseaflæsninger, der er sendt i
mg/dL, og kan ikke sikkert bruges med værdier sendt i mmol/L. For at undgå fejldosering skal du
sikre dig, at alle glukosemålere, der bruges sammen med Glooko-systemet, er indstillet til
glukoseværdier i mg/dL.
Når MIDS-funktionen er aktiveret, vises en ny MIDS-fane i hver patientkonto, og MIDS-statusser
vil være synlige på patientlisten i Population Tracker.
Se Klinikers brugervejledning til Glooko MIDS for at få mere at vide om MIDS.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.

A.3. DreaMed Advisor*
Via integration med DreaMed behandles Glooko-data af DreaMed Advisor Pro, som er en
proprietær algoritme, der er udviklet til at analysere den enkeltes oplysninger om administration
af glukose og insulin. Baseret på disse oplysninger kan DreaMed Advisor Pro anbefale en
opdateret insulinbehandlingsprofil, der omfatter nye basalhastigheder, forhold mellem insulin og
kulhydrater samt faktorer for insulinfølsom. DreaMed Advisor Pro kan også komme med forslag
til adfærdsændringer, såsom timing af måltidsbolus og overholdelse af bolusadministration.
Når DreaMed Advisor-funktionen er aktiveret, vises en ny Advisor-fane i hver patientkonto, og
Advisor-anbefalinger vil være synlige på patientlisten i Population Tracker.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.
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A.4. Gammel Population Tracker
Den ældre patientliste i den gamle Population Tracker viser en liste over alle patienter, der er
forbundet via din kliniks unikke ProConnect-kode. Dette giver et hurtigt overblik over din
diabetespatientgruppes diabetesdata.
Du kan søge efter bestemte patienter ved at vælge Navn, Journalnummer eller Fødselsdato fra
rullemenuen øverst på siden og derefter indtaste dine søgekriterier i søgefeltet. Du kan også
klikke på Filtrer patienter for at filtrere dine resultater efter markeringer eller andre egenskaber
eller sortere patienter ved at klikke på en af kolonneoverskrifterne.

Følgende oplysninger vises:
•

Navn: Dette felt viser patientens for- og efternavn. Hold markøren over patientens navn
for at se fødselsdato og diabetestype.
BEMÆRK: Hvis der er et enhedsikon til venstre for patientens navn, angiver dette, at patienten
bruger Glooko Mobile App. En blå enhed angiver, at dataene sidst blev synkroniseret eksternt,
og en grå enhed angiver, at dataene sidst blev uploadet til klinikken.

Glooko® for klinikker

26

•

Seneste synk.: Dette viser antallet af dage siden patientens seneste synkronisering samt
den senest synkroniserede enhedstype. Hold markøren over den seneste synkronisering
for at se enhedsnavnet og placeringen af den seneste synkronisering.

•

Gennemsnitlig BG: Dette viser patientens gennemsnitlige blodglukoseaflæsning (BG) i
løbet af de sidste 30 dage før den seneste enhedssynkroniseringsdato. Det
gennemsnitlige antal aflæsninger pr. dag vises under den gennemsnitlige BG-aflæsning.

•

Gennemsnitlig kontinuerlig glukosemonitorering: Dette viser patientens gennemsnitlige
kontinuerlige glukosemonitorering (CGM) i løbet af de sidste 30 dage før den seneste
enhedssynkroniseringsdato. Antallet af aktive dage, hvor CGM blev brugt inden for de
sidste 30 dage, vises også.

•

BG-markeringer: Disse udløses på baggrund af BG-aflæsninger, der er registreret i løbet
af de sidste 30 dage før den seneste enhedssynkroniseringsdato, der falder uden for de
forudindstillede områder.
Der bruges farver til at angive, om
aflæsningen/aflæsningerne er inden for eller ældre end 30
dage siden den seneste synkroniseringsdato.
o Røde BG-markeringer: Disse indikerer, at
aflæsningen/aflæsningerne er inden for 30 dage fra
den seneste synkroniseringsdato.
o Grå BG-markeringer: Disse indikerer, at
aflæsningen/aflæsningerne er ældre end 30 dage
fra den seneste synkroniseringsdato.
Hvis du holder markøren over en markering, vises yderligere oplysninger, herunder:
o Antal eller procentdel af aflæsninger, der er over eller under målområdet.
o Om BG-markeringen er baseret på en patientspecifik indstilling eller ej.
BEMÆRK: Områderne kan indstilles på gruppeniveau under Udbyderindstillinger >
Dataindstillinger eller på patientniveau under Patientindstillinger > Dataindstillinger.
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Skift til ældre patientliste *
Hvis din klinik har den nye Population Tracker aktiveret, har du mulighed for at skifte mellem den
gamle version og den nye patientliste fra dit skrivebord i Population Tracker.

* For nuværende kun tilgængelig i USA.

Tag patienter
Fra patientlisten skal du højreklikke på en
patient og holde markøren over Tags for at få
vist de sundhedsudbydere, der er tilknyttet din
klinik, som kan markeres til en patient. Vælg en
udbyder fra listen, hvorefter et automatisk
genereret, farvet felt, der indeholder
udbyderens initialer, vises under patientens
navn, hvilket angiver, at markeringen er
tilføjet.
Du kan føje flere udbyder-markeringer til hver patientkonto. Du kan også filtrere patienter efter
markeringer og andre egenskaber ved at klikke på rullemenuen Filtrer patienter øverst til venstre
på patientlisten.
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A.5. Mellitus Health*
Mellitus Health's Insulin Insights™ er et automatiseret insulintitreringsprogram, der er godkendt
af FDA (den amerikanske lægemiddelstyrelse), og som giver præcise anbefalinger til doserings af
insulin baseret på en patients tidligere glukoseaflæsninger og nuværende insulinregime. Gennem
vores integration med Mellitus Health har du mulighed for digitalt at ordinere behandlinger til
dine patienter direkte fra din Population Tracker.
Når Mellitus Health-funktionen er aktiveret, har du adgang til Mellitus Health-platformen fra en
ny fane, Apps, der vises på hver patientkonto. Efter du har tilmeldt dine patienter til
programmet, deles deres glukosedata og insulinregimer med Mellitus Health, hvorefter
doseringsanbefalingerne genereres automatisk.
BEMÆRK: Når du har aktiveret Mellitus Health-appen, modtager din klinik kontooplysninger, så
du kan logge ind på Mellitus Health-platformen.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.

A.6. Kopier nøglestatistikker*
Funktionen Kopier nøglestatistikker giver dig mulighed for at kopiere vigtige patientoplysninger
(såsom patientdemografi, enhedsoplysninger, pumpeindstillinger og glukosedata), hvis de er
tilgængelige, fra patientkonti i almindeligt tekstformat.
Når funktionen Kopier nøglestatistik er aktiveret, kan du klikke på knappen Kopier nøglestatistik,
der vises øverst til højre i skærmbillederne Oversigt og Enheder på patientkonti, for at kopiere de
oplysninger, der findes på disse skærmbilleder, til din udklipsholder.

BEMÆRK: Da denne funktion kopierer beskyttede sundhedsoplysninger til din udklipsholder,
anbefaler Glooko, at du følger de regler for håndtering af personoplysninger, der er gældende i
dit land.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.

Glooko® for klinikker

29

A.7. Glooko Clinical Research (Glooko klinisk
forskning)
Funktionen Glooko Clinical Research giver din klinik mulighed for at overvåge deltagere i
forskningsundersøgelser fra Population Tracker.
BEMÆRK: For at holde deltagernes konti adskilt fra dine eksisterende patientkonti, tildeles din
klinik en ny ProConnect-kode, der specifikt er beregnet til forskning, og brugerne på klinikken
skal logge på platformen fra adskilte konti. Undersøgelsesdeltagerne kan dele deres data ved at
bruge én af de to metoder nedenfor:
1. De kan uploade data til Glooko Clinical Research-platformen via softwaren Glooko
Research Uploader.
2. De kan downloade Glooko Clinical Research-appen til deres mobiltelefon og oprette
forbindelse til din Clinical Research ProConnect-kode.

Deltager-id
Hvis funktionen Glooko Clinical Research er aktiveret, har du mulighed for at indtaste et
deltager-ID som en del af processen ved oprettelse af patientkonti. Deltager-id'et kan bruges til
at spore undersøgelsesdeltagerne. Du har også mulighed for at søge efter deltagere via deres
deltager-id i Population Tracker.
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Afslut patienten
I patientindstillinger kan du i det nye kontoafsnit vælge funktionen Afslut patient, hvilket fjerner
deltageren fra den kliniske forskningsundersøgelse og deaktiverer kontoen.

Research Uploader
Mens du bruger Glooko Clinical Research, har din klinik adgang til en separat Research Uploader
til forskningsundersøgelser, der er særligt udviklet til at uploade data fra deltageres enheder til
Glooko Clinical Research-platformen.

A.8. 2-trins verifikation
Totrinsbekræftelse gør det muligt for din klinik eller dit hospital at kræve to former for
godkendelse for professionelle brugere, der ønsker adgang til deres konti. Dette tilføjer et ekstra
lag af sikkerhed for din klinik eller dit hospital og dine patientdata.
Når denne funktion er aktiveret, modtager brugeren en engangsadgangskode via e-mail eller
app-godkendelse, der skal indtastes, når brugeren logger på Population Tracker.Brugeren har
mulighed for at gemme engangspasswordet i 30 dage. Ellers kræves der et nyt
engangspassword, hver gang brugeren vil logge på sin konto.
BEMÆRK: Kun administratorer har mulighed for at ændre denne indstilling for alle klinikkens
eller hospitalets professionelle brugere. Der kan imidlertid være regionale/nationale
bestemmelser, der kræver, at totrinsbekræftelsen altid er aktiveret. I så fald kan den ikke
deaktiveres af nogen på klinikken/hospitalet.
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A.9. Enkeltlogon
Funktionen Single Sign-On (SSO) gør, at dine fagbrugere har mulighed for at logge på deres
Population Tracker-konti via en sikker godkendelsestjeneste, der administrerer adgangen til flere
programmer.
Hvis denne funktion er aktiveret, kan brugerne vælge Log på med SSO på Glookos loginskærm og
indtaste loginoplysningerne, der er tilknyttet deres Glooko-konto og følge vejledningen på
skærmen for at logge ind på deres konti.

A.10. Plejeprogrammer
Glooko Plejeprogrammer gør det muligt for din klinik at administrere din patientgruppe mere
effektivt ved at tildele programmer, der er skræddersyet til specifikke diabetesbehov. Disse
programmer tilbyder dig og dine patienter nyttige ressourcer til at forstå deres unikke type af
diabetes samt vejledning i brugen af Glooko til bedre at styre deres diabetes.
Hvis klinikken har aktiveret plejeprogrammerne, har du mulighed for at tildele programmer til
patienter fra Population Tracker. Når et program er tildelt en patient, modtager han eller hun en
e-mail med vejledning om, hvordan de få adgang til programmet online.
BEMÆRK: Din klinik skal bruge den nye Population Tracker for at kunne anvende denne funktion.
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A.11. Population Health*
Identificering af risikopatienter
Glooko Population Health er et gruppeanalyseværktøj, hvor klinikker kan udnytte Beyond A1cmetrikker fra deres patientgruppe til at identificere og kontakte risikopatienter med rettidig pleje
og behandling. Dette opnås ved at lade klinikker køre brugerdefinerede dataforespørgsler på
tværs af hele deres patientpopulation via fanen At-Risk og derefter have mulighed for at gemme
disse forespørgsler som kohorter (risikoprofiler). Muligheden for at eksportere en CSV af
patienterne i kohorten findes også.
Et eksempel på en kohorte ville være: Type 1 patienter med <40 % tid inden for rækkevidde.
Ved at oprette forskellige kohorter har klinikker også muligheden for at oprette deres egne
brugerdefinerede flag. Disse flag opdateres én gang om dagen og vises i Population Tracker,
hvilket gør det muligt at lagdele patienterne efter risiko baseret på disse flag. Udover de
brugerdefinerede flag er der også et sæt eksisterende Glooko-definerede flag til rådighed, f.eks.
Hyporisiko, Hyperrisiko, Frafaldsrisiko, Markeret høj og Markeret lav.
BEMÆRK! Din klinik skal bruge den nye Population Tracker for at kunne anvende denne funktion.

Før/efter-resultater
Population Health-platformen giver også klinikker adgang til opsummerende før- og efterresultater (f.eks. gennemsnitligt blodsukker) for deres patientgruppe via fanen Før/Efter. For
eksempel pre/post: Startet på Glooko eller pre/post: Sidste klinikbesøg.
Hvis din klinik har tilføjet Glooko Population Health til din eksisterende abonnementsmodel, får
du adgang til Population Health-platformen via Glooko-webappen (my.glooko.com) under
udbuddet.
For at lære mere om Population Health (befolkningssundhed) henvises til denne artikel i Glooko
Help Center: What is Population Health and how do I use this feature? (Hvad er
befolkningssundhed, og hvordan bruger jeg denne funktion?)
* P.t. kun tilgængelig i udvalgte lande.
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A.12. Graviditetspakke
Glooko graviditetspakke giver din klinik mulighed for at overvåge gravide kvinder med diabetes.
Når denne funktion er aktiveret, kan den anslåede terminsdato indtastes på patientens profil.
Dette vil fremkalde et graviditetsmærke på klinikkens patientliste, hvor patientens aktuelle
graviditetsuge + dag vises med henblik på nem overvågning af diabetesbehandlingen under hele
graviditeten.
Patientlisten kan filtreres efter graviditetspakke, som viser en komplet liste over patienter med
en igangværende graviditetsperiode.
Ved visning af en patientkonto med en indstillet terminsdato vises graviditetsuge + dag også på
siderne Oversigt, Grafer og Historik.
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Bilag 2: Enhedsspecifikke funktioner
B.1. Basal-IQ
Patienter, der anvender en Tandem t:slim X2-pumpe sammen med en CGM, har mulighed for at
aktivere en teknologi ved navn Basal-IQ. Det er en avanceret teknologi, der forudsiger og
modvirker lavt blodsukker. Basal-IQ giver en patient mulighed for at lade pumpen standse og
genoptage insulinforsyningen automatisk baseret på
CGM-målingerne.
Hvis en patient har Basal-IQ installeret på sin pumpe, kan
patienten vælge mellem 2 tilstande:
•
•

Basal-IQ
Manuel tilstand

Hvis der findes Basal-IQ-data for en patient i Glooko,
vises dette på sammenfatningssiden i form af et informationsfelt ved navn Systemoplysninger.
Basal-IQ vises også i dagsvisningen i afsnittet Diagrammer.

B.2. Control-IQ
Patienter, der bruger en Tandem t:slim X2-pumpen sammen med CGM, har mulighed for at
aktivere en teknologi kaldet Control-IQ. Dette er en avanceret, lukket hybridteknologi, der
forudsiger og hjælper med at forhindre både høje og lave insulinniveauer. Control-IQ giver
patienten mulighed at lade pumpen automatisk justere
insulinniveauerne baseret på CGM-målingerne.
Hvis en patient har Control-IQ installeret på sin pumpe, kan
patienten vælge mellem 4 tilstande:
•
•
•
•

Control-IQ
Søvn
Motion
Manuel

Hvis der findes Control-IQ-data for en patient i Glooko, vises dette på siden Oversigt i form af et
informationsfelt kaldet: Systemoplysninger. Control-IQ vises også i dagsvisningen i afsnittet
Diagrammer.
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B.3. Omnipod 5*
Patienter, der bruger en Omnipod 5-pumpe sammen med en Dexcom CGM, har mulighed for at
aktivere den lukkede teknologi, der er udviklet af Insulet. Dette er en avanceret, lukket
hybridteknologi, der forudsiger og hjælper med at forhindre både høje og lave insulinniveauer.
Den giver en patient mulighed for at lade pumpen justere insulinniveauerne automatisk, baseret
på CGM-målingerne.
En patient med en Omnipod 5 og en Dexcom CGM kan
vælge mellem 4 tilstande:
•
•
•
•

Automatisk tilstand
Automatisk: Begrænset
Automatisk: HypoProtect
Manuel tilstand

Hvis der findes lukkede data fra en Omnipod 5 for en
patient i Glooko, vises dette på siden Sammenfatning i form af et informationsfelt kaldet:
Systemoplysninger. Lukkede data vises også i dagsvisningen i afsnittet Diagrammer.
BEMÆRK: Omnipod 5 er en sky-til-sky integration. Forbindelsen til Glooko etableres i Podder
Central, hvor brugerne skal godkende forbindelsen mellem deres Omnipod 5 og Glooko. Når
forbindelsen er oprettet, overføres data regelmæssigt til Glooko med en forsinkelse på en time.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.
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