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TILSIGTET ANVENDELSE
Glooko er et softwareprogram til administration af data, som er beregnet til brug i hjemmet og på behandlingssteder.
Det skal hjælpe personer med diabetes og sundhedspersonale med at gennemgå, analysere og vurdere enhedsdata og
dermed understøtte en effektiv diabeteshåndteringsplan. Glooko opretter forbindelse til kompatibelt medicinsk udstyr og
sporingsenheder, så brugerne kan overføre deres data til Glooko-systemet. Glooko må ikke anvendes til at træffe beslutninger om
behandling eller som erstatning for professionel behandlingsrådgivning.

ADVARSEL!
Glooko hverken måler, fortolker eller træffer beslutninger om de data, der videregives, og er heller ikke beregnet til at træffe
automatiserede behandlingsbeslutninger eller til at anvendes i stedet for en professionel vurdering. Al medicinsk diagnose og
behandling skal udføres under tilsyn af en passende relevant sundhedudbyder.
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INTRODUKTION
Glooko synkroniserer data fra diabetesenheder, såsom blodglukosemålere (BG-målere), insulinpumper, apparater
til kontinuerlig glukosemonitorering (KGM'er), fitness-trackere og bærbare enheder og præsenterer disse data i
letforståelige rapporter og diagrammer med det formål at forbedre den overordnede kvalitet og effektivitet af
diabetesbehandlingen.
Rapporterne, der henvises til i denne vejledning, er tilgængelige i Glooko-webappen. Du kan få adgang til Glookowebappen ved at logge ind på my.glooko.com via din webbrowser.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger Glooko, ved at læse følgende startvejledninger:
• Glooko® startvejledning for klinikere
• Glooko® startvejledning for privatbrugere
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1. RAPPORTER

RAPPORTER
1. RAPPORTKRITERIER
1.1 DATAINTERVAL
Du har mulighed for at vælge datointervallet for rapporter
øverst på skærmbillederne Sammenfatning, Diagrammer,
Logbog og Indsigt. Datoindstillingerne omfatter 1 dag,
1 uge, 2 uger, 30 dage, 90 dage og brugerdefinerede
intervaller. En rapports datointerval er som standard 2 uger.
BEMÆRK: Det valgte datointerval forbliver intakt, selvom
du vælger at få vist andre rapporter på patientkontoen,
men når kontoen lukkes, eller brugeren logger af,
nulstilles dette valg. Hver gang der logges ind på kontoen,
skal datointervallet ændres, hvis du ønsker at få vist data
for et andet datointerval end standardintervallet.

1.2 D
 ATAKILDE FOR GLUKOSE
Øverst på skærmbillederne Sammenfatning, Diagrammer
og Indsigt (Ændring i indstilling og sted) har du mulighed
for at vælge en datakilde for glukose, der bestemmer,
hvilken type glukosedata, der vises i rapporterne.
Datakilder for glukose omfatter BG (blodglukose) og
KGM (apparat til kontinuerlig glukosemonitorering).
Standarddatakilden er den, der omfatter de seneste
aflæsninger, der er knyttet til patientkontoen.
BEMÆRK: Hvis der kun er uploadet én type data (BG eller
KGM) til kontoen, er det ikke muligt at ændre datakilden
for glukose.

1.3 DATAKILDE FOR MOTION
Øverst på skærmbilledet Sammenfatning har du mulighed
for at vælge datakilden for motion (hvis relevant),
som bestemmer hvilken type motionsdata, der vises i
rapporterne. Indstillingerne for datakilden for motion
omfatter skridt, varighed, kalorier, afstand - mi og
afstand - km.
BEMÆRK: Hvis der er knyttet flere enheder til
patientkontoen, kan du vælge den eller de enheder, hvorfra
data skal vises, ved at klikke på fluebenet ved siden af
enheden/enhederne. Valgte enheder vises som blå.
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2. SAMMENFATNING | 2.1 GLUKOSE

2. SAMMENFATNING
Sammenfatningen (tilgås via fanen Sammenfatning i en patientkonto) viser en sammenfatning over de vigtigste
diabetesmålinger. De viste data er baseret på det valgte datointerval (1 dag, 1 uge, 2 uger, 30 dage, 90 dage eller et
brugerdefineret interval) og datakilden for glukose (BG eller KGM).

1

2

3
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1.4

2.1 GLUKOSE
Få vist et hurtigt overblik over statistik for
glukoseniveauer. Farvekodningen gør det let at få vist
aflæsninger, der er over, inden for og under intervallet.

1 	Glukoseaflæsninger inden for en tidsramme vises

på tværs af forskellige intervaller. Nedenfor er
det muligt at få vist procentdelen af tid, hvor
kontinuerlig glukosemonitorering har været aktiv
eller gennemsnit af B-glukose-aflæsninger pr. dag
inden for den valgte tidsperiode.

2 	Data fra glukosesammenfatningen omfatter

GMI (glukosebehandlingsindikator) gennemsnit,
median (midtpunkt), SA (standardafvigelse), CV
(Variationskoefficient), % tid for aktiv kontinuerlig
glukosemonitorering (ved visning af kontinuerlig
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glukosemonitorering), aflæsninger/dag (ved visning
af B-glukose), højeste og laveste aflæsning.

3 	Hvis du ønsker en mere detaljeret visning af

glukosedata, er der mulighed for at få vist data for
følgende perioder: Hver anden time, tid på dagen
eller ugedag. Vælg en af disse perioder, hvorefter
dataene, der vises nedenfor, ændres.

markøren over AGP-grafen for at få
4 	Hold
vist tendensen i glukose for den valgte del af
dagen. Hold markøren over en af bjælkerne i
søjlediagrammet i B-glukose-tilstand for at få vist,
hvor stor en procentdel af aflæsningerne, der er
meget over området, over området, inden for
området og under området, meget under området
for den valgte tidsramme.

2. SAMMENFATNING | 2.2 INSULIN, DIÆT, FITNESS
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2.2 INSULIN, DIÆT, FITNESS, LGS/PLGS OG
SYSTEMOPLYSNINGER
Her kan du få vist oplysninger om insulindoser,
kulhydratindtag og aktivitetsniveau for det valgte
datointerval.

1 	Hvis data fra insulinpumpen synkroniseres med

Glooko, viser cirkeldiagrammet Insulin daglige basalog bolusgennemsnit for den valgte tidsramme.

viser den samlede procentdel af
2 	Tilsidesættelser
bolusser, hvor mængden af insulin, der blev indgivet,
afveg fra den mængde, som pumpen foreslog.
viser det gennemsnitlige indtag af kulhydrater pr.
3 	Diæt
dag og det gennemsnitlige antal indtastede måltider
pr. dag.

der registreres fitnessdata (via en bærbar enhed
4 	Hvis
eller manuel indtastning), kan Fitness vise skridt,
varighed, kalorier eller afstand baseret på den valgte
datakilde for motion.
kompatible enheder viser LGS/PLGS automatisk
5 	For
insulinsuspension. Bemærk: Vises kun, hvis der findes
LGS/PLGS-data for det givne tidsinterval.

For kompatible enheder viser Systemoplysninger
6 	

oplysninger om avanceret insulinpumpeteknologi (fx
Basal-IQ, Control-IQ og OmniPod 5).
Bemærk: Oplysningerne i 5 & 6 viser kun, om data er
til stede i det givne tidsinterval.
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2. SAMMENFATNING | 2.3 TENDENSER

1

2

3

2.3 TENDENSER*
Identificer nøgletendenser, for eksempel når
glukoseniveauerne bliver for høje, og brug disse data
til at forbedre diabetesbehandlingen. (BEMÆRK:
Disse omfatter ikke BG-aflæsninger, der er indtastet i
insulinpumpen).

1

8

	Sammenligninger identificerer, hvor ofte
BG-aflæsningerne er høje, lave og inden for
intervallet for den valgte tidsramme - og
aflæsningsgennemsnit - sammenlignet med den
tidligere tidsramme.

2 	Mønstre identificerer tidspunktet/tidspunkter på

dagen, hvor aflæsningerne er mærkbart høje og
lave. Disse værdier vises kun for intervallet 30 dage.

3 	Bedste dage identificerer, hvilke(n) dag(e) i ugen,
hvor du modtog den bedste diabetesbehandling i
den valgte tidsramme.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.

3. DIAGRAMMER

3.1 OVERSIGT: BG-DATA (B-GLUKOSEDATA)

3. DIAGRAMMER
Diagrammer (åbnes via fanen Diagrammer i patientkontoen) viser visuelle repræsentationer af diabetesdata. De viste data
er baseret på det valgte datointerval (1 dag, 1 uge, 2 uger, 30 dage, 90 dage eller et brugerdefineret interval) datakilden
for glukose (BG eller KGM) og datakilden for motion (skridt, varighed, kalorier, afstand - mi eller afstand - km).

1

2
3

3.1 OVERSIGT: BG-DATA (DATA FOR B-GLUKOSE)
Få vist, hvordan glukoseniveauer hænger sammen med
insulin, kulhydrater og motion i den valgte tidsramme.
Når datakilden for glukose er indstillet til BG, afspejler
glukosedataene BG-dataene i overensstemmelse hermed.
data for Glukose, Kulhydrater, Insulin og
1 	Hvis
Motion er registreret, vises de som stablede
grafer, der giver dig mulighed for at sammenligne
forskellige datapunkter, og i forklaringen kan du
få vist, hvad de forskellige farver og symboler
betyder. Udvid registreringsformularen for at angive
patientens spisetider.

indstillingen Percentil for at få vist data i
2 	Vælg
form af 10.-90. percentil og 25.-75. percentil efter
dag eller uge. Vælg indstillingen Gennemsnit
for at få vist en tendenslinje, der angiver
glukosegennemsnit for den valgte tidsramme.
Angiv spisetiderne.
markøren over en vilkårlig dag for at få vist
3 	Hold
data om glukose, kulhydrater, insulin og motion,
der hænger sammen med den angivne dag. Klik på
dagen for at få vist 1-dagsoversigten for den dag.
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3. DIAGRAMMER | 3.2 OVERSIGT: KGM-DATA (KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERINGSDATA)

1

2
3

1. Modal

4

3.2 O
 VERSIGT: KGM-DATA (DATA FOR KONTINUERLIG
GLUKOSEMONITORERING)
Få vist, hvordan glukoseniveauer hænger sammen med
insulin, kulhydrater og motion i den valgte tidsramme.
Når datakilden for glukose er indstillet til KGM, afspejler
glukosedataene KGM-dataene i overensstemmelse hermed.

1 	Hvis data for Glukose, Kulhydrater, Insulin og

Motion er registreret, vises de som stablede
grafer, der giver dig mulighed for at sammenligne
forskellige datapunkter, og i forklaringen kan du få
vist, hvad de forskellige farver og symboler betyder.

2 	Vælg indstillingen Percentil for at få vist data i form

af 10.-90. percentil og 25.-75. percentil efter dag
eller uge. Vælg indstillingen Gennemsnit for at få
vist en tendenslinje, der angiver glukosegennemsnit
for den valgte tidsramme. Angiv spisetiderne.
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3 	Hold markøren over en vilkårlig dag for at få vist

data om glukose, kulhydrater, insulin og motion,
der hænger sammen med den angivne dag. Klik på
dagen for at få vist 1-dagsoversigten for den dag.

4 	I alle diagrammer og rapporter er alle insulindata

grupperet som Insulin, medmindre der findes
data fra en insulinpumpe og Smart Pen og/eller
manuelt indtastede insulindata. I så fald vises data
fra en insulinpumpe som Insulin - Pumpe, mens
data fra en Smart Pen og/eller manuelt indtastede
insulindata vises som Insulin - Andet.

3. DIAGRAMMER | 3.3 OVERSIGT: 1 DAG

1
1.3 3

2

5

4

3.3 OVERSIGT: 1 DAG
Få vist, hvordan glukoseniveauer hænger sammen med
insulin, kulhydrater og motion på en angivet dag.

insulinoplysninger eller motionsoplysninger for det
angivne tidspunkt.

1 	Hvis data for Glukose, Kulhydrater, Bolus,

4 	Hvis en pumpe med Basal-IQ eller Control-IQ er

2 	Dette diagram lægger glukosedata sammen på

5 	Hvis en OmniPod 5 er blevet synkroniseret med

Basalhyppighed, System og Motion er registreret,
vises de som stablede grafer, der giver dig mulighed
for at sammenligne forskellige datapunkter, og
i forklaringen kan du få vist, hvad de forskellige
farver og symboler betyder.

tværs af alle datakilder (BG og KGM). Intervallet
Før måltid angives med stiplede linjer, og intervallet
Efter måltider angives med faste linjer.

3 	Hold markøren over et vilkårligt datapunkt for at få
vist glukoseaflæsningen, samlet kulhydratindtag,

synkroniseret med Glooko, vises disse oplysninger
som System. Yderligere oplysninger, såsom
automatiske insulinindgivelser og automatiske
pumpesuspensioner osv., kan også ses under Bolus
og Basalhyppighed.
Glooko, vises oplysninger om lukkede kredsløb som
System. Yderligere oplysninger om automatiske
suspensioner vises som OP5 BASAL.
Yderligere oplysninger om systemindgivelser vises i
forklaringen under grafen.
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3. DIAGRAMMER | 3.4 OVERLEJRING: BG-DATA (DATA FOR B-GLUKOSE)

3

1

2

4

6
5

3.4 OVERLEJRING: BG-DATA (DATA FOR B-GLUKOSE)
Få vist tendenserne for blodglukose efter ugedag og tid
på dagen. Når datakilden for glukose er indstillet til BG,
er der to forskellige indstillinger for diagramoverlejring:
Punktdiagram og Kassediagram.
til Punktdiagram eller Kassediagram for at få vist
1 	Skift
dataene visualiseret i forskellige diagrammer.
du får vist Punktdiagram, kan du vælge
2 	Når
indstillingen Forbind dage for at forbinde alle
BG-aflæsningspunkterne. Vælg indstillingen
Gennemsnit for at få vist en tendenslinje, der angiver
aflæsningsgennemsnit for den valgte tidsramme.

3
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	Vælg en dag (eller flere dage) i ugen for at få vist
et diagram med kun de angivne data. Fravælg alle
dagene for at få vist alle dataene på ét diagram.

markøren over en bestemt dato/et bestemt
4 	Hold
tidspunkt for at få vist de glukosedata, der svarer til
datapunktet. Klik på et punkt på Punktdiagram for at
få vist data før og efter den pågældende aflæsning i
historiklisten. Flyt markøren til venstre eller højre for at
få vist andre datapunkter.

5 	Få vist glukosedata, inklusive gennemsnit,
standardafvigelse, variationskoefficient,
aflæsninger/dag og glukoseinterval.

Hold markøren over en bestemt dato/
6 	

et bestemt tidspunkt på kassediagrammet
for at få vist intervallet for kontinuerlige
glukosemonitoreringsværdier for den dag.

3. DIAGRAMMER | 3.5 OVERLEJRING: KGM-DATA (DATA FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING)

2

1
3

4

5

1

3.5 OVERLEJRING: KGM-DATA (DATA FOR
KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING)
Få vist tendenserne for blodglukose efter ugedag og tid
på dagen. Når datakilden for glukose er indstillet til KGM,
er der to forskellige indstillinger for diagramoverlejring:
Spaghettidiagram og AGP-diagram (ambulant
glukoseprofil).

1

	Skift til Spaghettidiagram eller AGP-diagram for at
få vist dataene visualiseret i forskellige diagrammer.

en dag (eller flere dage) i ugen for at få vist
2 	Vælg
et diagram med kun de angivne data. Fravælg alle
dagene for at få vist alle dataene på ét diagram.

3 	Hold markøren over en bestemt dato/et bestemt

tidspunkt for at få vist de glukosedata, der svarer til
datapunktet. Flyt markøren til venstre eller højre for
at få vist andre datapunkter.

4 	Få vist glukosedata, inklusive gennemsnit,

standardafvigelse, variationskoefficient,
aflæsninger/dag, tid inden for interval og % tid for
aktiv kontinuerlig glukosemonitorering.

Hold markøren over en bestemt dato/et bestemt
5 	

tidspunkt på AGP-grafen for at få vist medianen og
intervallet for glukoseværdier.
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3. DIAGRAMMER | 3.6 KALENDER

1

2

3

3.6 KALENDER
Her kan du få vist glukosemønstre på tværs af
tidsperioder med kontekstuelle visninger, der angiver,
hvordan kulhydrater og insulin hænger sammen med
glukoseniveauer.
Kalender samler data fra alle datakilderne
1 	Visningen
(BG og KGM) i én rapport, som giver et omfattende
overblik over alle dataene for den valgte tidsramme.
data for Glukose, Kulhydrater, Bolus og
2 	Hvis
Basalhyppighed er registreret, vises de som
stablede grafer, der giver dig mulighed for
at sammenligne forskellige datapunkter, og i
forklaringen kan du få vist, hvad de forskellige farver
og symboler betyder.
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3 	Klik på en vilkårlig dag for at få vist 1-dagsoversigten
for den dag.

4. LOGBOG | 4.1 BOLUSINSULINDOSER

4. LOGBOG
Logbogen (tilgås via fanen Logbog i patientkontoen) præsenterer blodglukoseaflæsninger, kulhydrater, bolus- og
basalinsulin som en daglig logbog. De viste data er baseret på det valgte datointerval (1 dag, 1 uge, 2 uger, 30 dage,
90 dage eller et brugerdefineret interval).

2

1

3

4

5

6

4.1 BOLUSINSULINDOSER
1 	Dataene er grupperet efter uge, uanset den valgte

tidsramme. Aflæsningerne er farvekodede baseret
på, om de er over intervallet, inden for intervallet
og under intervallet.

2

	Hvis en aflæsning har flere værdier, angives disse
med en stjerne (*), og kun den højeste værdi vises.

3

	Manuelt indtastede værdier angives med en
skrifttype, der ser håndskrevet ud.

4 	Aflæsninger indsamlet før måltider er angivet med
en sort prik (•) ved siden af aflæsningen.

5 	En korrektionsbolus (en bolus af korrektionstypen)
er angivet med en pil ned () ved siden af
bolusværdien, som vises under aflæsningen.

6 	Gennemsnit efter tid på dagen (morgen,

eftermiddag, aften og nat) vises under rapporten med det ugentlige gennemsnit yderst til højre.
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5. HISTORIK | 5.1 REGISTREREDE OG MANUELT INDTASTEDE HÆNDELSER

5. HISTORIK
Historikloggen (åbnes via fanen Historik i en patientkonto) viser en række forskellige hændelser, som patienten enten
har registreret via sine enheder eller indtastet manuelt via Glooko Mobile App. De viste data er baseret på det valgte
datointerval (1 dag, 1 uge, 2 uger, 30 dage, 90 dage eller et brugerdefineret interval).

2

1

5.1 REGISTREREDE OG MANUELT
INDTASTEDE HÆNDELSER
Historikloggen viser nyligt loggede hændelser,
1 	

herunder A1c, alarmer, BG-aflæsninger, blodtryk,
motion, mad, insulin, ketoner, medicin, notater
og vægt.
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Hændelserne i historikloggen kan filtreres, så de kun
2 	
viser specifikke data for den valgte tidsperiode.

6. INDSIGT | 6.1 ÆNDRING I INDSTILLING OG STED

6. INDSIGT
Rapporttypen Indsigt (tilgås via fanen Indsigt i patientkontoen) viser udelukkende detaljerede visninger af insulindata,
hvis en insulinpumpe er blevet uploadet til kontoen. De viste data er baseret på det valgte datointerval (1 dag, 1 uge,
2 uger, 30 dage, 90 dage eller et brugerdefineret interval) og datakilden for glukose (BG eller KGM).

1
2

3

6.1 ÆNDRING I INDSTILLING OG STED
Få vist, hvordan hyppigheden af ændringer i indstillinger/
sted påvirker glukoseniveauerne.

1 	Skift til BG eller KGM for at få vist

ændringshændelses-mønstre i indstillinger/sted
efter datakilde.

gennemsnitlige BG 12 timer før ændringen, og den
lyseblå del er aflæsninger, der er inden for 10-90 %.

3 	Glukoseniveauer efter dag 12 timer før ændringen

i indstilling/sted og +6 timer efter ændringen vises
under hoveddiagrammet. Klik på en vilkårlig dag for
at gå til diagrammet over 1-dagsoversigten.

2 	Aflæsningerne er grupperet efter tid mellem

begivenhederne ( 1 dag, 2 dage, 3 dage, 4 dage
og 5 dage). Median (middel-) BG-værdierne
for hver gruppering er angivet med en blå prik
(•). Den mørkeblå del af hver linje repræsenterer
aflæsninger, der er inden for 25-75 % af den
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6. INDSIGTER | 6.2 MIDLERTIDIG BASALFORMINDSKELSE OG SUSPENSION

1
2

6.2 MIDLERTIDIG BASALFORMINDSKELSE OG
SUSPENSION
Få vist, hvordan midlertidige basalformindskelser eller
suspensioner påvirker glukoseniveauer ved at få vist
aflæsninger før, under og efter hver handling.

1 	Få vist ændringer i glukose 1 time før ændringen,
under ændringen (intervaller på 15 minutter) og
4 timer efter ændringen. Sorter data efter dato,
klokkeslæt, midlertidig basalhyppighed eller
varighed.

2 	Klik på et klokkeslæt for at gå til diagrammet over
1-dagsoversigten.
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6. INDSIGTER | 6.3 MIDLERTIDIG BASALFORØGELSE

1
2

6.3 MIDLERTIDIG BASALFORØGELSE
Få vist, hvordan midlertidige basalforøgelser påvirker
glukoseniveauer ved at få vist aflæsninger før, under og
efter hver forøgelse.

1 	Få vist ændringer i glukose 1 time før ændringen,
under ændringen (intervaller på 15 minutter) og
4 timer efter ændringen. Sorter data efter dato,
klokkeslæt, midlertidig basalhyppighed eller
varighed.

2 	Klik på et klokkeslæt for at gå til diagrammet over
1-dagsoversigten.
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7. ENHEDER

7. ENHEDER
1
5

3

4
2

7.1 PUMPEPROFILER
Skærmbilledet Enheder (tilgås via fanen Enheder i
patientkontoen) giver adgang til insulinpumpeindstillinger,
som hjælper med at træffe beslutninger om en
behandlingsplan. Her vises også grundlæggende
oplysninger om BG-målere og KGM'er.

3 	Et skift mellem Pumpeprofiler og

Enhedsindstillinger er muligt, når en insulinpumpe
er blevet uploadet. Dette giver brugerne mulighed
for at få vist pumpeprofilen og indstillingerne i to
separate visninger.

1 	Få vist alle enheder, der bruges af

4 	Tidligere pumpeindstillinger kan vises ved at vælge

2

5 	Enhedstidsforskydning henviser til tidsforskellen

kontoindehaveren.
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 ed at vælge en enhed på listen vises de tilgængelige
V
indstillinger for denne enhed på højre side.

tidspunktet for upload i rullemenuen.

mellem den enhed, der uploades, og det system,
som bruges til at uploade dataene. Det kan fremgå
heraf, at tiden på enheden er ukorrekt.

8. OPRET RAPPORTER

8. OPRET RAPPORTER

På de fleste skærmbilleder i patientkontoen kan du klikke
på indstillingen Opret PDF-rapport for at oprette en
rapport, der kan deles eller gemmes.
Vælg et datointerval (1 dag, 1 uge, 2 uger, 30 dage,
90 dage eller brugerdefineret interval) for de
rapportdata, der skal inkluderes i rapporten, samt
udskrivningstilstanden, og klik derefter på Opret PDF.

• BEMÆRK: Klinikere har også mulighed for at gemme
et rapportvalg som en favoritprofil. Du kan finde flere
oplysninger om denne funktion i Glooko® startvejledning
for klinikere.
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SUPPORT

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
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