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BRUKSOMRÅDE
Glooko er en programvare som kan brukes hjemme og i profesjonelle miljøer for å hjelpe personer som har diabetes, og
helsepersonell med å kontrollere, analysere og evaluere data fra enheten for å sikre effektiv håndtering av diabetes. Glooko kobles
til kompatible medisinske enheter og målere, slik at brukere kan overføre data til Glooko-systemet. Glooko skal ikke brukes til å ta
behandlingsbeslutninger eller som en erstatning for profesjonell helsehjelp.

ADVARSEL!
Glooko vil verken måle, tolke eller ta beslutninger basert på dataene som overføres. De skal heller ikke gi automatiske
behandlingsbeslutninger eller brukes som erstatning for faglige vurderinger. All medisinsk diagnostisering og behandling skal
utføres under tilsyn av helsepersonell.
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INTRODUKSJON
Glooko synkroniserer data fra diabetesenheter, for eksempel blodsukkermålere (BS-målere), insulinpumper,
kontinuerlige blodsukkermålere (CGM-er), treningssporere og bærbare enheter, og presenterer disse dataene i
lettfattelige rapporter og diagrammer for å forbedre kvaliteten og effektiviteten i diabetesbehandlingen.
Rapportene som denne veiledningen referer til, er tilgjengelige i Glooko-nettappen. Du får tilgang til Glooko-nettappen
ved å gå til my.glooko.com i nettleseren din.
Se en av de følgende hurtigveiledningene for å lære mer om hvordan du bruker Glooko:
• Glooko® hurtigveiledning for klinikker
• Hurtigveiledning for Glooko® for personlig bruk
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1.RAPPORTER

RAPPORTER
1. RAPPORTKRITERIER
1.1. DATOOMRÅDE
Øverst på skjermene Sammendrag, Diagrammer,
Loggbok og Innsikter kan du velge datoområde for
rapporter. Datoalternativene inkluderer 1 dag, 1 uke,
2 uker, 30 dager, 90 dager og tilpasset område. Standard
datoområde for rapporter er 2 uker.
MERK: Valg av datoområde forblir uendret mens
du ser på flere rapporter i pasientkontoen, men når
kontoen er avsluttet eller brukeren logger ut, blir valget
tilbakestilt. Hver gang du går inn på kontoen, må du endre
datoområdet for å se data for et annet datoområde.

1.2 BLODSUKKERDATAKILDE
Øverst på skjermene Sammendrag, Diagrammer
og Innsikter (Endring av sett og sted) kan du velge
blodsukkerdatakilde, som bestemmer hvilken type
blodsukkerdata som vises i rapportene. Alternativene for
blodsukkerdatakilder inkluderer BS og CGM. Standard
datakilde er den som har de siste målingene knyttet til
pasientkontoen.
MERK: Hvis bare én type data (BS eller CGM) er
lastet opp til kontoen, er det ikke mulig å endre
blodsukkerdatakilden.

1.3 TRENINGSDATAKILDE
Øverst på skjermen Sammendrag kan du velge
treningsdatakilde (hvis aktuelt), som bestemmer hvilken
type treningsdata som vises i rapportene. Alternativene
for treningsdatakilder inkluderer skritt, varighet, kalorier,
distanse − mi og distanse − km.
MERK: Hvis flere helseenheter er tilknyttet
pasientkontoen, kan du velge enheten(e) dataene skal
vises fra ved å klikke på haken ved siden av denne (disse)
enheten(e). Valgte enheter er blå.
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2. SAMMENDRAG | 2.1 BLODSUKKER

2. SAMMENDRAG
Sammendraget (åpnes via fanen Sammendrag i en pasientkonto) presenterer en samlet oversikt over de viktigste
diabetesmålingene. Dataene som vises, er basert på valgt datoområde (1 dag, 1 uke, 2 uker, 30 dager, 90 dager eller
tilpasset område) og blodsukkerdatakilde (BS eller CGM).

1

2

3
4

2.1 BLODSUKKER
Se statistikker over blodsukkernivåer med et raskt blikk.
Fargekoding gjør det enkelt å se målinger som faller over,
innenfor og under målområdet.

1 	Målinger av blodsukker innenfor en tidsramme,

vises over forskjellige områder. Nedenfor kan du se
prosentandelen tid som CGM har vært aktiv, eller
gjennomsnittet for BS-målinger per dag innenfor
den valgte tidsperioden.

2 	Sammendragsdata for blodsukker inkluderer GMI

(indikator for blodsukkerhåndtering), gjennomsnitt,
median (midtverdi), SA (standardavvik), VK
(variasjonskoeffisient), prosentandel tid med aktiv
CGM (hvis CGM vises), målinger/dag (hvis BS vises),
høyeste og laveste.
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3 	For en mer detaljert titt på blodsukkerdata, kan

du velge å se data etter variablene Annenhver
time, Klokkeslett eller Ukedag. Velg én av disse
variablene, og dataene som vises nedenfor endres.

markøren over AGP-diagrammet for å se
4 	Hold
blodsukkertrenden for den valgte delen av dagen.
Når du er i BS-modus, holder du markøren over en
av stolpene i diagrammet for å vise prosentandelen
av målingene som var Svært høy, Høy, Innenfor
målområdet, Lav, Svært lav for den valgte
tidsrammen.

2. SAMMENDRAG | 2.2 INSULIN, KOSTHOLD, TRENING

1

3

4
2
6
5

2.2 INSULIN, KOSTHOLD, TRENING, LGS/PLGS
OG SYSTEMDETALJER
Se informasjon om insulindoser, karbohydratinntak og
aktivitetsnivå for den valgte tidsrammen.

1 	Hvis data fra insulinpumpen synkroniseres med

Glooko, viser Insulin-kakediagrammet daglige basalog bolusgjennomsnitt for den valgte tidsrammen.

2 	Overstyringer viser den samlede prosentandelen

bolusdoser der mengden insulin som ble levert, avvek
fra mengden foreslått av pumpen.

3 	Kosthold viser gjennomsnittlige karbohydrater per

dag og gjennomsnittlig antall matoppføringer per dag.

4 	Hvis treningsdata samles inn (via en bærbar enhet eller
manuell oppføring), kan Trening vise varighet, kalorier
eller distanse basert på valgt Treningsdatakilde.

5 	For kompatible enheter viser LGS/PLGS automatisert
insulinsuspensjon. Merk: Vises bare hvis LGS/PLGSdata er tilgjengelig i det gitte tidsområdet.

For kompatible enheter viser Systemdetaljer
6 	

informasjon om avansert insulinpumpeteknologi (f.eks.
Basal-IQ, Control-IQ og Omnipod 5).

Merk: Informasjonen i 5 og 6 vises bare hvis data er
tilgjengelig i det gitte tidsområdet.
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2. SAMMENDRAG | 2.3 TRENDER

1

2

3

2.3 TRENDER*
Identifiser viktige trender, for eksempel når
blodsukkernivået blir høyt, og bruk disse dataene til å
forbedre diabeteshåndteringen. (MERK: Disse inkluderer
ikke BS-målinger som er lagt inn i en insulinpumpe.)

1

8

	Sammenligninger angir hvor ofte BS-målinger
er høye, lave og innenfor målområdet for den
valgte tidsrammen - og målingsgjennomsnitt sammenlignet med forrige tidsramme.

2 	Mønstre identifiserer tid(er) på dagen når målinger
er spesielt høye eller lave. Disse vises bare for
tidsrammen på 30 dager.

3 	Beste dager identifiserer hvilke(n) ukedag(er)

diabeteshelsen var mest under kontroll for den
valgte tidsrammen.
* For øyeblikket bare tilgjengelig i USA

3. DIAGRAMMER | 3.1 OVERSIKT: BS-DATA

3. DIAGRAMMER
Diagrammer (tilgjengelige via fanen Diagrammer i en pasientkonto) gir visuelle presentasjoner av diabetesdata.
Dataene som vises, er basert på valgt datoområde (1 dag, 1 uke, 2 uker, 30 dager, 90 dager eller tilpasset område),
blodsukkerdatakilde (BS eller CGM) og treningsdatakilde (skritt, varighet, kalorier, distanse - mi eller distanse - km).

1

2
3

3.1 OVERSIKT: BS-DATA
Se hvordan blodsukkernivået samsvarer med insulin,
karbohydrater og trening i løpet av den valgte
tidsrammen. Når blodsukkerdatakilden er satt til BS,
gjenspeiler blodsukkerdataene BS-data tilsvarende.
Data for blodsukker, karbohydrater, insulin og
1 	

trening, hvis de er registrert, vises som stablede
diagrammer som gjør det mulig å sammenligne
ulike datapunkter, og figurteksten gir innsikt i
farger og symboler. Utvid registreringsskjemaet
for å angi måltidstidspunkter for pasienten.

2 	Velg alternativet Prosentiler for å se data i form
av 10.−90. prosentil og 25.−75. prosentil etter
dag eller uke. Velg alternativet Gjennomsnitt
for å se en trendlinje som angir blodsukkergjennomsnittene for den valgte tidsrammen.
Angi måltidstidspunktene.

3 	Hold markøren over en hvilken som helst dag for

å se data for blodsukker, karbohydrater, insulin og
treningsdata som samsvarer med den bestemte
dagen. Klikk på dagen for å se diagrammet for
1 dags oversikt for den dagen.
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3. DIAGRAMMER | 3.2 OVERSIKT: CGM-DATA

1

2
3

4

3.2 OVERSIKT: CGM-DATA
Se hvordan blodsukkernivået samsvarer med insulin,
karbohydrater og trening i løpet av den valgte
tidsrammen. Når blodsukkerdatakilden er satt til CGM,
gjenspeiler blodsukkerdataene CGM-data tilsvarende.
Data for blodsukker, karbohydrater, insulin og
1 	

trening, hvis de er registrert, vises som stablede
diagrammer som gjør det mulig å sammenligne
ulike datapunkter, og figurteksten gir innsikt i
farger og symboler.

2 	Velg alternativet Prosentiler for å se data

i form av 10.−90. prosentil og 25.−75.
prosentil etter dag eller uke. Velg alternativet
Gjennomsnitt for å se en trendlinje som angir
blodsukkergjennomsnittene for den valgte
tidsrammen.
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3 	Hold markøren over en hvilken som helst dag for

å se data for blodsukker, karbohydrater, insulin og
treningsdata som samsvarer med den bestemte
dagen. Klikk på dagen for å se diagrammet for
1 dags oversikt for den dagen.

4 	I alle diagrammer og rapporter er insulindata

gruppert som Insulin, med mindre insulindata fra
insulinpumpe og smartpenn (og/eller manuelt
oppførte insulindata) er tilgjengelige. I så fall
vises data fra insulinpumpen som Insulin pumpe, mens insulindata fra smartpenn (og/eller
manuelt oppførte insulindata) vises som Insulin
- annet.

3. DIAGRAMMER | 3.3 OVERSIKT: 1 DAG

1
2

3

4
5

3.3 OVERSIKT: 1 DAG
Se hvordan blodsukkernivået samsvarer med insulin,
karbohydrater og trening på en bestemt dag.
Data for blodsukker, karbohydrater, bolus,
1 	

basalhyppighet, system og trening, hvis de er
registrert, vises som stablede diagrammer som
gjør det mulig å sammenligne ulike datapunkter, og
figurteksten gir innsikt i farger og symboler.

2 	Dette diagrammet konsoliderer blodsukkerdata på

tvers av alle datakilder (BS og CGM). Målområde før
måltid er angitt med stiplede linjer, og målområde
etter måltid er angitt med hele linjer.

3

	Hold markøren over et hvilket som helst datapunkt
for å se blodsukkermålinger, totalt antall
karbohydrater, insulindetaljer eller treningsdetaljer
for det bestemte tidspunktet.

4 	Hvis en pumpe med Basal-IQ eller Control-IQ har blitt
synkronisert med Glooko, vil denne informasjonen
bli vist som System. Ytterligere informasjon, for
eksempel automatiserte insulinleveringer og
automatiserte suspensjoner av pumpen osv. kan
også ses under Bolus og Basalhyppighet.

5 	Hvis en Omnipod 5 har blitt synkronisert med

Glooko, vil informasjon om lukket sløyfe bli vist som
System. Ytterligere informasjon om automatiske
suspensjoner vises som OP5 BASAL.
Mer informasjon om leveringer fra systemet vises i
tegnforklaringen nedenfor diagrammet.
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3.DIAGRAMMER | 3.4 OVERLEGG: BS-DATA

3

2

1

4

5

1

6

3.4 OVERLEGG: BS-DATA
Se blodsukkertrender etter ukedag og klokkeslett. Når
blodsukkerdatakilden er satt til BS, er det to forskjellige
alternativer for overleggsdiagram: Spredning og Boks.

1 	Bytt til Spredning eller Boks for å se to forskjellige
diagramtyper som visualiserer dataene.

2 	Når du ser på spredningsdiagrammet: Velg

alternativet Koble sammen dager for å koble
sammen alle BS-målingsprikkene. Velg alternativet
Gjennomsnitt for å se en trendlinje som angir
målingsgjennomsnittene for den valgte tidsrammen.

en ukedag (eller flere ukedager) for å se et
3 	Velg
diagram som bare viser de spesifikke dataene.
Opphev markeringen av alle dager for å se alle
dataene i ett diagram.
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4 	Hold markøren over en bestemt dato/tid for å

se blodsukkerdataene som korresponderer med
det datapunktet. Klikk på et punkt i Spredningdiagrammet for å se data før og etter den målingen i
historikklisten. Flytt markøren til venstre eller høyre
for å se andre datapunkter.

5 	Vis informasjon om blodsukkerdata, inkludert

gjennomsnitt, standardavvik, variasjonskoeffisient,
målinger/dag og blodsukkerområde.

Hold markøren over en bestemt dato/tid i
6 	

boksdiagrammet for å vise området for CGM-verdier
for denne dagen.

3. DIAGRAMMER | 3.5 OVERLEGG: CGM-DATA

2

1
3

4

1

5

3.5 OVERLEGG: CGM-DATA
Se blodsukkertrender etter ukedag og klokkeslett. Når
blodsukkerdatakilden er satt til CGM, er det to forskjellige
alternativer for overleggsdiagram: Spaghetti og AGP.

1 	Bytt til Spaghetti eller AGP for å se to forskjellige
diagramtyper som visualiserer dataene.

2

	Velg en ukedag (eller flere ukedager) for å se et
diagram som bare viser de spesifikke dataene.
Opphev markeringen av alle dager for å se alle
dataene i ett diagram.

4 	Vis informasjon om blodsukkerdata, inkludert

gjennomsnitt, standardavvik, variasjonskoeffisient,
målinger/dag, tid innenfor område og prosentandel
tid for aktiv CGM.

Hold markøren over en bestemt dato/tid i AGP5 	

diagrammet for å forstå medianen og området for
blodsukkerverdier.

3 	Hold markøren over en bestemt dato/tid for å se

blodsukkerdataene som korresponderer med det
datapunktet. Flytt markøren til venstre eller høyre
for å se andre datapunkter.
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3. DIAGRAMMER | 3.6 KALENDER

1
2

3

3.6. KALENDER
Se blodsukkermønstre på tvers av tidsperioder med kontekstuelle visninger som viser hvordan karbohydrater og
insulin samsvarer med blodsukkernivåene.
Kalender konsoliderer data fra alla datakilder (BS
1 	
og CGM) i én rapport, og gir en omfattende oversikt
over alle data for den valgte tidsrammen.
Data for blodsukker, karbohydrater, bolus
2 	

og basalhyppighet, hvis de er registrert, vises
som stablede diagrammer som gjør det mulig å
sammenligne ulike datapunkter, og figurteksten gir
innsikt i farger og symboler.

14

3 	Klikk på en hvilken som helst dag for å bli sendt til
diagrammet for 1 dags oversikt for den bestemte
dagen.

4. LOGGBOK | 4.1 BOLUSINSULINDOSER

4. LOGGBOK
Loggboken (åpnes via fanen Loggbok i en pasientkonto) presenterer blodsukkermålinger, karbohydrater, bolusinsulin og
basalinsulin i et daglig loggbok-format. Dataene som vises, er basert på valgt datoområde (1 dag, 1 uke, 2 uker, 30 dager,
90 dager eller tilpasset område).

2

1

3

4

5

6

4.1 BOLUSINSULINDOSER
1 	Data er gruppert etter uke, uavhengig av valgt

tidsramme. Målingene er fargekodet basert på om
de er Over målområdet, Innenfor målområdet og
Under målområdet.

2
3

	Hvis det er flere verdier for en måling, er disse angitt
med en asterisk (*), og bare den mest ekstreme
verdien vises.
	Manuelle verdier er angitt med en skrifttype som ser
håndskrevet ut.

4 	Målinger utført før måltid er angitt med en svart
prikk (•) ved siden av målingen.

5 	En korrigeringsbolus (en bolus av korrigeringstypen)
er angitt med en ned-pil () ved siden av
bolusverdien, som vises under målingen.

6 	Gjennomsnitt etter tid på dagen (morgen,

ettermiddag, kveld og natt) vises under rapporten,
med ukentlige gjennomsnitt lengst til høyre.
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5. HISTORIKK | REGISTRERTE HENDELSER OG MANUELT REGISTRERTE HENDELSER

5. HISTORIKK
Historikkloggen (tilgjengelig via Historikk-fanen til en pasientkonto) viser en rekke forskjellige hendelser som
pasienten enten har registrert i enhetene sine eller lagt inn manuelt i Glooko-mobilappen. Dataene som vises, er
basert på valgt datoområde(1 dag, 1 uke, 2 uker, 30 dager, 90 dager eller tilpasset område).

1

2

5.1 REGISTRERTE HENDELSER OG MANUELT
REGISTRERTE HENDELSER
Historikkloggen viser nylig loggede hendelser,
1 	

inkludert A1c, alarmer, blodsukkermålinger,
blodtrykk, trening, mat, insulin, ketoner, legemidler,
notater og vekt.
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Hendelsene i historikkloggen kan filteres til å vise
2 	
kun spesifikke data for den valgte tidsperioden.

6. INNSIKTER | 6.1. ENDRING AV SETT OG STED

5. INNSIKTER
Innsiktsrapporter (tilgjengelige via fanen Innsikter i en pasientkonto) gir detaljerte visninger av insulindata bare hvis
en insulinpumpe har blitt lastet opp til kontoen. Dataene som vises, er basert på valgt datoområde (1 dag, 1 uke,
2 uker, 30 dager, 90 dager eller tilpasset område) og blodsukkerdatakilde (BS eller CGM).

1
2

3

6.1 ENDRING AV SETT OG STED
Se hvordan hyppigheten av endringer av sett/sted
påvirker blodsukkernivået.

1 	Bytt til BS eller CGM for å se endring av sett/sted-

3 	Blodsukkernivåer -12 timer før endring av sett/sted

og + 6 timer etter endring etter dag vises under det
primære diagrammet. Klikk på en hvilken som helst
dag for å bli sendt til diagrammet for 1 dags oversikt.

hendelsesmønstre etter datakilde.

2 	Målinger er gruppert etter tid mellom hendelser

( 1 dag, 2 dager, 3 dager, 4 dager og 5 dager).
Median BS-verdi (midtverdi) for hver gruppering
er angitt med en blå prikk (•). Den mørkeblå delen
av hver stolpe representerer målinger som faller
innenfor 25−75 % av gjennomsnittlig BS, 12 timer
før endring, og den lyseblå delen målinger innenfor
10−90 %.
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6. INNSIKTER | 6.2 REDUSERE OG AVBRYTE MIDLERTIDIG BASALDOSE

1
2

6.2 REDUSERE OG AVBRYTE MIDLERTIDIG BASALDOSE
Forstå hvordan reduksjoner eller avbrytelser av
midlertidig basaldose påvirker blodsukkernivået ved å se
målinger før, under og etter hver handling.

1 	Se endringer i blodsukker 1 time før endring, under

endring (økning hvert 15. minutt) og + 4 timer etter
endring. Sorter data etter dato, tid, midlertidig
basaldose-hyppighet eller varighet.

2 	Velg et tidspunkt for å bli sendt til diagrammet for
1 dags oversikt.
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6. INNSIKTER | 6.3 ØKE MIDLERTIDIG BASALDOSE

1
2

6.3 ØKE MIDLERTIDIG BASALDOSE
Forstå hvordan økninger av midlertidig basaldose
påvirker blodsukkernivået ved å se målinger før, under og
etter hver økning.

1 	Se endringer i blodsukker -1 time før endring, under
endring (økning hvert 15. minutt) og + 4 timer etter
endring. Sorter data etter dato, tid, midlertidig
basaldose-hyppighet eller varighet.

2 	Velg et tidspunkt for å bli sendt til diagrammet for
1 dags oversikt.
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7. ENHETER

7. ENHETER
1
5

3

4
2

7.1 PUMPEPROFILER
Skjermen Enheter (åpnes via fanen Enheter i en
pasientkonto) gir tilgang til innstillinger for insulinpumpe
for å hjelpe med beslutninger om behandlingsplan.
Grunnleggende informasjon om BS-målere og CGM-er
vises også.

1 	Vis alle enhetene som brukes av kontoeieren.
2

	Når du velger en enhet i listen, vil de tilgjengelige
innstillingene for denne enheten vises på høyre side.

3 	Du kan bytte mellom Pumpeprofiler og

Enhetsinnstillinger når en insulinpumpe er
lastet opp. Dette gjør det mulig for brukere å
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se pumpeprofilen og innstillingene i to separate
visninger.

4 	Tidligere pumpeinnstillinger kan vises ved å velge
tiden for opplastingen i rullegardinmenyen.

5 	Enhetstidsforskyvning viser til tidsforskjellen mellom
enheten som lastes opp og systemet som brukes til
opplastingen. Dette kan indikere at tiden som angis i
enheten er feil.

8. OPPRETTE RAPPORTER

8. OPPRETTE RAPPORTER

Klikk på alternativet Opprett PDF-rapport på de fleste
skjermene i en pasientkonto for å opprette en rapport til å
dele eller lagre.
Velg et datoområde (1 dag, 1 uke, 2 uker, 30 dager, 90
dager eller tilpasset område), rapportdataene som
skal inkluderes i rapporten og utskriftsmodus, og klikk
deretter på Opprett PDF.

• MERK: Klinikere kan også lagre et rapportutvalg som en
favorittprofil. Se Glooko® hurtigveiledning for klinikker for
å lære mer om denne funksjonen.
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BRUKERSTØTTE

BRUKERSTØTTE

Hvis du har spørsmål, hjelper vi deg gjerne. Du kan kontakte oss på en av følgende måter:
• Brukerstøtte via nettet: https://support.glooko.com
• Brukerstøtte via e-post: help@glooko.com
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