Diasend, Patientinformation inför besöket på
Medicinskt Centrum

Hej!
För att vi ska kunna stödja dig på bästa sättet ber vi dig tanka av dina glukosvärden
till Diasend inför ditt besök hos oss på Medicinskt Centrum (fysiskt eller digitalt). För
att kunna göra detta behöver du:
1. Ha tillgång till en dator med internetanslutning (ej aktuellt om du använder
mobiltelefon för att se dina värden).
2. Skapa ett konto på www.diasend.com eller Logga in om du redan har ett

konto.
OBS! Du kan endast göra
dessa inställningar på
webbsidan och inte i Diasend
Appen.
3. Dela data med mottagningen
genom att välja ”Dela data” i
menyraden högst upp och
skriva in Klinik-ID 83-16750
(se bilden till höger).
4. Om du använder en
mobiltelefon för att se dina
värden behöver du:
a. Välja ”Anslut App” i menyraden högst upp.
b. Välj sedan den App du önskar ansluta (Dexcom eller Abbot Freestyle
Libre Link).
c. Välj ”Anslut” under aktuell App. Du kommer nu omdirigeras till Dexcoms
eller Freestyle Libre Links webbsidor och ombes att logga in (har du
glömt bort dina inloggningsuppgifter väljer du ”Glömt lösenord”/”Glömt
användarnamn”. Ett email skickas till din din epost adress med
information kring återställning av lösenord. Gå tillbaks till Diasend och
välj ”Anslut” under appen en gång till).
d. Logga in på ditt Dexcom/ Libre Link konto och godkänn att data delas
mellan de två kontona.
e. Kontrollera att ”Anslut” har ändrats till ”Koppla från” under aktuell App i
Diasend.
f. Grattis! Du är nu klar och data kommer att synkas automatiskt mellan
dina konton. Om du vill kan du även ladda ner och installera Diasend
Appen på din mobiltelefon för att få tillgång till ännu mer statistik kring
dina glukosvärden.
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Om du använder en kapillär blodsockermätare/ Freestyle Libre avläsare/
Dexcom monitor för att se dina värden behöver du:
a) Installera programvaran för Diasend Uploader på din dator. Länk till denna
kommer upp automatisk under ”Skapa nytt konto”-processen, alternativ kan
du själv hitta den när du väljer ”Verktyg” i högsta menyraden när du är
inloggad på ditt konto (se bild nedan). Du väljer programvara utifrån det
operativsystem som din dator använder. Välj ”Kör” och följ instruktionerna.
När det är klart kan du ombes att starta om datorn.

5. Du behöver nu koppla din blodsockermätare/ Freestyle Libre avläsare/
Dexcom monitor till datorn med hjälp av en USB sladd. Använd gärna samma
sladd du fick tillsammans med din avläsare/monitor (oftast är det laddsladden). Din dator kommer nu känna igen att en ny enhet har kopplats och
fråga dig hur du vill gå vidare. Ange ”Importera data via Diasend Uploader”
(detta kan se olika ut på olika datorer).
6. Grattis! Du är nu klar och din vårdgivare ska kunna se dina glukosvärden i

mottagningens Diasend konto.
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