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AVSEDD ANVÄNDNING
Glooko är en mjukvara för datahantering avsedd att användas hemma och i professionella sammanhang för att hjälpa personer
med diabetes och deras vårdpersonal med granskning, analys och utvärdering av enhetsdata för att stödja ett effektivt
diabeteshanteringsprogram. Glooko ansluter till kompatibla medicintekniska enheter och spårare så att användarna kan
överföra sina data till Glooko-systemet.
Glooko är inte avsett till att ge behandlingsbeslut eller användas som ersättning för professionell sjukvårdsrådgivning.

VARNING!
Glooko varken mäter, tolkar eller fattar beslut utifrån de data som den förmedlar, och är inte heller avsett att tillhandahålla
automatiserade behandlingsbeslut eller användas som ersättning för professionell bedömning. All medicinsk diagnos och
behandling ska utföras under uppsikt och tillsyn av en lämplig vårdgivare.
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INLEDNING
Glooko synkroniserar data från diabetesenheter, såsom blodglukosmätare (BG-mätare), insulinpumpar, kontinuerliga
glukosmonitorer (CGM), fitnesspårare och andra tillbehör och presenterar dessa data i rapporter och diagram som är
lätta att förstå för att förbättra diabetesvårdens övergripande kvalitet och effektivitet.
Rapporterna som vi hänvisar till i denna guide finns tillgängliga på Glooko® webbapp. För att logga in på Glooko®
webbapp kan du gå till my.glooko.com via din webbläsare.
För att lära dig mer om hur du använder Glooko, välj en av följande snabbstartsguider:
• Glooko® snabbstartsguide för kliniker
• Glooko® snabbstartsguide för patientanvändning
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1. RAPPORTER

RAPPORTER
1. RAPPORTKRITERIER
1.1 TIDSINTERVALL
Överst i vyerna Sammanfattning, Diagram, Logg och
Insikter finns det möjlighet att välja ett tidsintervall för
den rapporten man vill se. Alternativen som finns är 1
dag, 1 vecka, 2 veckor, 30 dagar, 90 dagar eller Anpassat
intervall. Det förinställda tidsintervallet för rapporter är
2 veckor.
OBS: Valet av tidsintervall förblir oförändrat medan andra
rapporter granskas i patientkontot, men då användaren
loggar ut från kontot, återställs tidsintervallet till 2 veckor.
Varje gång man loggar in på kontot behöver tidsintervallet
ändras om man vill se på data för ett annat önskat
tidsintervall.

1.2 GLUKOSDATAKÄLLA
Överst i vyerna Sammanfattning, Diagram och Insikter
(Byte av set och placering) kan man välja att se på
avläsningar från antingen BG-mätare eller CGM, alltså
vilken typ av glukosdata som ska visas i rapporterna.
Avläsningar eller glukosdatakälla är förinställt till att
visa senaste BG eller CGM data som är uppladdat
patientkontot.
OBS: Om endast en typ av data (BG eller CGM) finns
uppladdat till kontot finns inte alternativet till att ändra
glukosdatakälla tillgängligt.

1.3 MOTIONSDATAKÄLLA
Överst i vyn Sammanfattning finns det möjlighet att välja
motionsdatakälla (om tillgängligt), vilket bestämmer
vilken typ av motionsdata som ska visas i rapporterna.
Alternativen i motionsdatakällan inkluderar Steg,
Varaktighet, Kalorier, Sträcka – eng. mil och Sträcka - km.
OBS: Om flera hälsoenheter är anslutna till patientkontot
kan du välja att visa data från endast en enhet genom att
klicka på bocken vid sidan av enheten (eller enheterna).
Valda enheter är markerade i blått.
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2. SAMMANFATTNING | 2.1 GLUKOS

2. SAMMANFATTNING
Sammanfattningen (åtkomst via patientkontots sammanfattningsflik) visar en konsoliderad bild av de viktigaste
mätvärdena för diabetes. Data som visas baserar sig på valt datumintervall (1 dag, 1 vecka, 2 veckor, 30 dagar, 90 dagar
eller anpassat intervall) och glukosdatakälla (BG eller CGM).

1

2

3
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2.1 GLUKOS
Se statistik om glukosnivåer med en snabb titt.
Färgkodning gör det enklare att se avläsningar som faller
ovan, inom eller under målintervallet.

1

 lukosavläsningar inom en tidsram visas i
G
olika intervall. Nedan kan du se hur länge den
kontinuerliga glukosmonitorn har varit aktiv i procent
eller det genomsnittliga antalet BG-avläsningar per
dag under den angivna tidsperioden.

Glukossammanfattningsdata inkluderar GMI
2 	

(glukoshanteringsindikator), medelvärde, median
(mittpunkt), SD (standardavvikelse), CV (variationskoefficient), % tid kontinuerlig glukosmonitor aktiv (om
man ser på kontinuerlig glukosmonitor), avläsningar/
dag (om man ser på BG), högsta och lägsta.
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För en mera detaljerad vy av glukosdata, finns det
3 	

möjlighet att se data med tvåtimmarsmellanrum,
tid på dagen eller veckodagar. Välj ett av dessa
löptidsintervall så ändras de data som visas nedan.

Håll musen över AGP-diagrammet för att se
4 	
glukostrenden under vald del av dagen. I BG-läge
kan du hålla musen över någon av staplarna i
stapeldiagrammet för att se vilken procentandel
av avläsningarna som var Mycket hög, Hög,
Inom intervallet, Låg, Mycket låg för den valda
tidsperioden.

2. SAMMANFATTNING | 2.2 INSULIN, KOST, TRÄNING
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2.2 INSULIN, KOST, TRÄNING, LGS/PLGS OCH
SYSTEMINFORMATION
Se information om insulindoser, kolhydratintag och
aktivitetsnivåer för det valda tidsintervallet.

1 	Om insulinpumpsdata synkroniseras med Glooko,

visar Insulin-cirkeldiagrammet dagligt genomsnitt
för basal och bolus för den valda tidsramen.

visar den totala procentandelen
2 	Överskridningar
bolusar där mängden levererad insulin skiljde sig
från den av pumpen föreslagna mängden.
visar genomsnittliga kolhydrater per dag och
3 	Kost
genomsnittligt antal kostregistreringar per dag.

Om fitness-data registreras (via en bärbar enhet
4 	
eller manuellt), kan Träning visa steg, varaktighet,
kalorier eller sträcka baserat på den valda
Motionsdatakällan .

5 	För kompatibla enheter visar LGS/PLGS automatisk

insulinsuspension. Obs: Visas endast om LGS/PLGSdata finns under det givna tidsintervallet.

För kompatibla enheter visar Systeminformation
6 	

information om avancerad insulinpumpsteknik (t.ex.
Basal-IQ, Control-IQ och Omnipod 5).
Obs: Informationen i 5 och 6 visas endast om det
finns data för det angivna tidsintervallet.
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2. SAMMANFATTNING | 2.3 TRENDER

1

2

3

2.3 TRENDER*
Identifiera nyckeltrender, såsom när glukosnivåerna
stiger och använd dessa data för att förbättra
diabeteshanteringen. (OBS: Dessa inkluderar inte
BG-avläsningar som förs in i en insulinpump.)

1
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	Jämförelser indikerar hur ofta BG-avläsningarna
är höga, låga och inom intervallet för den valda
tidsramen – och avläsningsgenomsnitt – jämfört
med den tidigare tidsramen.

2 	Mönster identifierar tid(er) på dagen då

avläsningarna är märkbart höga eller låga.
Dessa visas bara för 30-dagars tidsramen.

3 	Bästa dagar identifierar vilken(a) dag(ar) i veckan
diabeteshälsan var mest under kontroll för den
valda tidsramen.
* För närvarande endast tillgänglig i USA

3. DIAGRAM | 3.1 ÖVERSIKT: BG-DATA

3. DIAGRAM
Diagram (åtkomst via ett patientkontos diagram-flik) visar visuella representationer av diabetesdata. Data som visas
baserar sig på datumintervall (1 dag, 1 vecka, 2 veckor, 30 dagar, 90 dagar eller anpassat intervall), glukosdatakälla (BG
eller CGM) och motionsdatakälla (steg, varaktighet, kalorier, avstånd - mi eller avstånd - km.

1

2
3

3.1 ÖVERSIKT: BG-DATA
Se hur glukosnivåerna korrelerar med insulin,
kolhydrater och motion under den valda tidsramen.
Då glukosdatakällan är inställd på BG, återspeglas
glukosdata enligt BG-data.

1 	Glukos, kolhydrater, insulin och motion visas,

om de registreras, som stapeldiagram som gör
jämförelse möjlig mellan olika datapunkter.
Legenden (teckenförklaringen) ger insikt i vad de
olika färgerna och symbolerna betyder. Utvidga
registreringsformuläret för att ställa in måltidstider
för patienten.

Välj Percentil-alternativet för att se data i 10:e-90:e
2 	

percentilen och 25:e-75:e percentilen enligt dag eller
vecka. Välj alternativet genomsnitt för att visa en
trendlinje som indikerar genomsnittligt glukos för
den valda tidsramen. Ställ in måltidstider.

3 	Håll musen över vilken dag som helst för att se

glukos-, kolhydrat-, insulin- och träningsdata som
korrelerar med den specifika dagen. Klicka på dagen
för att komma till diagrammet1-dagsöversikt för den
dagen.
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3. DIAGRAM | 3.2 ÖVERSIKT: CGM-DATA

2
1

3

4

3.2 ÖVERSIKT: CGM-DATA
Se hur glukosnivåerna korrelerar med insulin,
kolhydrater och träning under den valda tidsramen.
Då glukosdatakällan är inställd på CGM, återspeglas
glukosdata enligt CGM-data.

1 	Glukos, kolhydrater, insulin och motionvisas (om

de registrerats) som stapeldiagram som gör det
möjligt med en jämförelse mellan olika datapunkter.
Legenden (teckenförklaringen) ger insikt i vad de
olika färgerna och symbolerna betyder.

2

10

 älj Percentil-alternativet för att se data i 10:e-90:e
V
percentilen och 25:e-75:e percentilen enligt dag eller
vecka. Välj alternativet Medelvärde för att visa en
trendlinje som indikerar genomsnittligt glukos för
den valda tidsramen.

Håll musen över vilken dag som helst för att se
3 	

glukos-, kolhydrat-, insulin- och träningsdata som
korrelerar med den specifika dagen. Klicka på dagen
för att komma till diagrammet 1-dagsöversikt för den
dagen.

Alla insulindata kommer att grupperas som Insulin,
4 	

såvida patienten inte har både insulinpump och
smartpenna (och/eller manuellt införda) insulindata.
I det fallet kommer insulinpumpdata visas som
Insulin - Pump medan smartpenna (och/eller
manuellt införda) insulindata kommer att visas som
Insulin - annat.

3. DIAGRAM | 3.3 ÖVERSIKT: 1 DAG
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2
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3.3 ÖVERSIKT: 1 DAG
Se hur glukosnivåerna korrelerar med insulin, kolhydrater
och motion på en specifik dag.
Data för glukos, kolhydrater, bolus, basalnivå,
1 	
system och motion visar om de registreras
som stapeldiagram som gör jämförelse möjlig
mellan olika datapunkter. Och legenden
(teckenförklaringen) ger insikt i vad de olika
färgerna och symbolerna betyder.
Detta diagram konsoliderar glukosdata från alla
2 	
datakällor (BG och CGM). Målintervall före måltid
indikeras med streckade linjer och målintervall efter
måltid indikeras med heldragna linjer.

Om en pump med Basal-IQ eller Control-IQ har
4 	
synkats med Glooko visas denna information som
System. Ytterligare information, såsom automatiska
insulinleveranser och automatiska avstängningar av
pumpen osv. kan också ses under Bolus och Basalnivå.
Om en Omnipod 5 har synkroniserats med
5 	
Glooko visas information om closed loop som
System. Ytterligare information om automatiska
avstängningar visas som OP5 Basal.
Mer information om systemadministreringar visas i
förklaringen under diagrammet.

Håll musen över vilken datapunkt som helst för att se
3 	
glukosavläsningen, totala kolhydrater, insulindetaljer
eller motionsdetaljer för den specifika tiden.
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3. DIAGRAM | 3.4 DAGSANALYS: BG-DATA
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2

1

4
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5

1

3.4 DAGSANALYS: BG-DATA
Se blodglukostrender per veckodag och tid på dagen. Då
Glukosdatakälla är inställd på BG finns det två olika diagram av
Dagsanalys att välja mellan: Spridningsdiagram och Lådagram.
mellan Spridningsdiagram eller Lådagram för
1 	Växla
att se olika typer av diagram som visualiserar data.
spridningsdiagrammet visas: Välj alternativet Anslut
2 	Då
dagar för att ansluta alla BG-anslutningspunkter.
Välj alternativet Genomsnitt för att visa en trendlinje
som indikerar avläsningsgenomsnitt för den valda
tidsramen.
en dag (eller flera dagar) i veckan för att se ett
3 	Välj
diagram med bara specifika data utmärkta. Välj bort
alla dagar för att se all data i ett och samma diagram.
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Håll musen över en specifik dag/tid för att se
4 	glukosdata
som gäller den datapunkten. Klicka på en
punkt på spridningsdiagrammet för att se data före
och efter den avläsningen i historiklistan. För musen
till höger eller vänster för att se andra datapunkter.

5 	Se glukosdata, till exempel genomsnitt,

standardavvikelse, variations-koefficient,
avläsningar/dag och information om glukosintervall.

6

 åll musen över ett visst datum/klockslag i
H
lådagrammet för att visa intervallet av CGM-värden
för den dagen.

3. DIAGRAM |3.5 DAGSANALYS: CGM-DATA
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3.5 DAGSANALYS: CGM DATA
Se blodglukostrender enligt veckodag och tid på dagen.
Då glukosdatakälla är inställt på CGM finns det två olika
diagram av Dagsanalys att välja mellan: Spagetti och AGP.

1 	Växla mellan Spaghetti eller AGP för att se olika
typer av diagram som visualiserar data.

2

	Välj en dag (eller flera dagar) i veckan för att se ett
diagram med bara specifika data utmärkta. Välj
bort alla dagar för att se all data i ett och samma
diagram.

4 	Se glukosdata, till exempel genomsnitt,

standardavvikelse, variations-koefficient,
avläsningar/dag och information om tid i
intervallet och % aktiv tid med CGM.

5 	Håll musen över ett visst datum/klockslag i AGP-

diagrammet för att se medianen och intervallet av
glukosvärden.

3 	Håll musen över en specifik dag/tid för att se

glukosdata som gäller den datapunkten. För musen
till höger eller vänster för att se andra datapunkter.
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3. DIAGRAM | 3.6 KALENDER

1
2

3

3.6 KALENDER
Upptäck glukosmönster under olika tidsperioder med hjälp
av sammanhangsbaserade vyer som visar hur kolhydrater
och insulin korrelerar med glukosnivåer.
Kalender konsoliderar data från alla datakällor (BG
1 	
och CGM) i en rapport som ger en omfattande vy av
alla data för den valda tidsramen.

2 	Glukos, kolhydrater, bolus och basalnivå, (visas

om de registrerats) som stapeldiagram som gör det
möjligt med en jämförelse mellan olika datapunkter.
Legenden (teckenförklaringen) ger insikt i vad de
olika färgerna och symbolerna betyder.
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3 	Klicka på en dag för att komma till 1-dagsöversiktsdiagrammet för den specifika dagen.

4. LOGGBOK | 4.1 INSULIN - BOLUSDOSER

4. LOGGBOK
Loggboken (åtkomst via loggboksfliken i ett patientkonto) visar blodsockeravläsningar, kolhydrater, bolusinsulin
och basalinsulin i ett dagligt loggboksformat. Data visas baserat på det valda tidsintervallet (1 dag, 1 vecka, 2 veckor,
30 dagar, 90 dagar eller anpassat intervall).

2

1

3

4

5

6

4.1 INSULIN - BOLUSDOSER
1

2
3

 ata är grupperade per vecka oberoende
D
av den valda tidsramen. Avläsningarna är
färgkodsbaserade om de är Över intervallet,
I målintervallet och Under intervallet.
	Om det finns flera värden för en avläsning
indikeras dessa med en asterisk (*), och endast det
extremaste värdet visas.
	Manuella värden indikeras med ett typsnitt som ser
ut som handskrift.

4 	Avläsningar som görs före måltid indikeras med en
solid svart punkt (•) bredvid avläsningen.

5 	En korrigeringsbolus (en bolus av korrigeringstyp)

indikeras med en pil neråt () bredvid bolusvärdet,
vilket visas under avläsningen.

6 	Genomsnitt per tid på dagen (morgon, eftermiddag,
kväll och natt) visas under rapporten – med
veckovisa genomsnitt längst till höger.
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5. HISTORIK | 5.1 REGISTRERADE OCH MANUELLT INMATADE HÄNDELSER

5. HISTORIK
Historieloggen (som finns på fliken Historik i patientkontot) visar flera olika händelser som patienten antingen
har registrerat via sina enheter eller matat in manuellt i Glooko Mobile App. Data visas baserat på det valda
datumintervallet (1 dag, 1 vecka, 2 veckor, 30 dagar, 90 dagar eller anpassat intervall).

2

1

5.1 REGISTRERADE OCH MANUELLT
INMATADE HÄNDELSER
Historialoggen visar nyligen loggade händelser, till
1 	
exempel A1c, Bg-värden, blodtryck, träning, mat,
insulin, ketoner, läkemedel, anteckningar och vikt.
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Händelserna i historieloggen kan filtreras för att
2 	
endast visa data för den valda tidsperioden.

6. INSIKTER | 6.1 BYTE AV SET OCH PLACERING

6. INSIKTER
Insiktsrapporter (åtkomst via insiktsfliken på ett patientkonto) ger detaljerade vyer av insulindata endast om en
insulinpump har laddats upp på kontot. Data som visas baserar sig på valt datumintervall (1 dag, 1 vecka, 2 veckor,
30 dagar, 90 dagar eller anpassat intervall) och glukosdatakälla (BG eller CGM).

1
2

3

6.1 BYTE AV SET OCH PLACERING
Se hur frekvens av byte av set/placering påverkar
glukosnivåer.

1 	Växla mellan BG och CGM för att se händelsemöns-

3 	Glukosnivåer -12 timmar före byte av set/placering

och +6 timmar efter förändring per dag visas under
det primära diagrammet. Klicka på någon dag för
att föras till diagrammet för 1-dagsöversikt.

ter för byte av set/placering per datakälla.

2 	Avläsningarna är grupperade per tid mellan händel-

ser ( 1 dag, 2 dagar, 3 dagar, 4 dagar och 5 dagar).
Median- (mitten-) BG-värden för varje gruppering
indikeras med en blå punkt (•). Den mörkblå delen
av varje balk representerar avläsningar som faller
inom 25-75 % av genomsnittligt BG -12 timmar före
förändring, och den ljusblå delen för de som faller
inom 10-90 %.
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6. INSIKTER | 6.2 TEMPORÄR SÄNKNING AV BASALNIVÅ OCH PAUS

1
2

6.2 TEMPORÄR SÄNKNING AV BASALNIVÅ OCH PAUS
Förstå hur en temporär sänkning eller paus av basalnivå
påverkar glukosnivåer genom att se avläsningar före,
under och efter varje handling.

1 	Se förändringar i glukos -1 timme före förändring,

under förändring (15 minuters ökningar) och +4
timmar efter förändring. Sortera data efter datum,
tid, temporär basalnivå eller varaktighet.

2 	Välj en tid för att föras till 1-dagsöversikt-diagrammet.
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6. INSIKTER | 6.3 TEMPORÄR HÖJNING AV BASALNIVÅ

1
2

6.3 TEMPORÄR HÖJNING AV BASALNIVÅ
Förstå hur en temporär höjning av basalnivå påverkar
glukosnivåer genom att se avläsningar före, under och
efter varje höjning.

1

Se förändringar i glukos -1 timme före förändring,
under förändring (15 minuters ökningar) och +4
timmar efter förändring. Sortera data efter datum,
tid, temporär basalnivå eller varaktighet.

2 	Välj en tid för att komma till 1-dagsöversiktsdiagrammet.
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7. ENHETER

7. ENHETER
1
5

3

4
2

7.1 PUMPPROFILER
Vyn Enheter (Åtkomst via fliken Enheter på ett
patientkonto) ger tillgång till insulinpumpsinställningar
för att hjälpa till med beslut gällande behandlingsplan.
Grundläggande information om BG-mätare och CGM
visas också här.

Enhetsinställningar när en insulinpump har
överförts. Detta gör att användare kan visa
pumpprofilen och inställningar i två olika vyer.

4 	Du kan se tidigare pumpinställningar genom att
välja klockslaget för överföringen i listrutan.

1

 e alla enheter som används av den som äger
S
kontot.

2

	När en enhet väljs i listan visas alla tillgängliga
inställningar för enheten till höger.

3 	Det går att växla mellan Pumpprofiler och
20

5 	Tidsförskjutning i enhet hänvisar till skillnaden i

tid på enheten som laddas upp och systemet som
används för uppladdningen. Detta kan indikera att
tidsinställningen i en enhet inte är korrekt.

8. SKAPA RAPPORTER

8. SKAPA RAPPORTER

Klicka på Skapa PDF-rapport i de flesta vyer inom ett
patientkonto för att skapa en rapport att dela eller spara.
Välj ett tidsintervall (1 dag, 1 vecka, 2 veckor, 30 dagar, 90
dagar eller förinställt intervall), vyer som ska inkluderas i
rapporten och utskriftsformatet, klicka sedan på Skapa PDF.

• OBS: Läkare har också möjlighet att spara ett rapportval
som en favoritprofil. För mer information om denna
funktion, se Glooko® snabbstartguide för kliniker.
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SUPPORT

SUPPORT

Om du har frågor, hjälper vi dig gärna. Du kan nå oss på något av följande sätt:
• Support på webben: https://support.glooko.com
• Support via e-post: help@glooko.com
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