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• Ammattilainen kirjautuu 
sisään LibreView –
sovellukseen osoitteessa 
https://www.libreview.com/
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Potilaan kutsuminen sähköpostikutsulla 



• Potilaan 
kutsulomakkeeseen pääsee 
painamalla ylävalikosta ”Hae 
potilasta” –
hakukentän viereistä "Kutsu 
potilaita" –painiketta.



• Potilaan kutsulomakkeeseen täytetään 
potilaan
• Nimi

• Etunimi
• Toisen nimen ensimmäinen 

kirjain (valinnainen)
• Sukunimi

• Syntymäaika
• Kuukausi
• Päivä
• Vuosi

• Vastaanotto-valikosta valitaan se 
pilvipalvelutili, mihin potilas halutaan 
lisätä.

• Potilaan sähköpostiosoite tulee LibreView
–tili ”Sähköpostiosoite” –kenttään.

• Kutsu lähetetään ”Tallenna” –
painikkeesta.



• Potilaan sähköpostiosoitteen ollessa 
varmasti oikea painetaan ”Lähetä” –
painiketta.



• Potilasprofiili on nyt lisätty 
ammattilaisen pilvipalvelutiliin. 
Profiilia pääsee tarkastelemaan  
painamalla ”Sulje” –painiketta.

• Seuraavaksi potilas vahvistaa 
liittymisen pilvipalveluun
saapuneesta sähköpostiviestistä.



Potilaan liittyminen pilvipalveluun 

sähköpostikutsusta, jos tunnus on jo olemassa



• Potilas avaa LibreView -
palvelulta saadun 
sähköpostiviestin ja 
painaa ”Hyväksy Kutsu” 
painiketta.



• Potilas, jolla on jo olemassa 
olevat tunnukset LibreView -
palveluun kirjautuu 
tunnuksillaan sisään ja 
päänäkymään ilmestyy ”Jaetaan 
pyyntöä” ilmoitus

• Painamalla ”Hyväksy” –
painiketta potilas hyväksyy 
kutsun pilvipalvelutiliin ja on nyt 
potilaana kyseessä olevalla 
pilvipalvelutilillä.



Potilaan liittyminen pilvipalveluun 

sähköpostikutsusta, jos tunnusta ei ole vielä luotu



• Potilas avaa LibreView -
palvelulta saadun 
sähköpostiviestin ja 
painaa ”Hyväksy Kutsu” 
painiketta.



• Potilas, jolla ei vielä ole 
LibreView –
potilaskäyttäjätunnuksia, 
aloittaa käyttäjätunnusten 
luomisen ”Aloitetaan” –
painikkeesta.



• Varmistetaan, että 
”Maa/asuinalue” –valintaan on 
asetettu ”Suomi”.

• Jatketaan painamalla 
”Seuraava” -painiketta.



• Potilaan on luettava LibreView –
järjestelmän potilaan 
käyttöehdot.

• Käyttöehdot hyväksytään 
painamalla ”Hyväksy” –
painiketta.



• Potilaan on luettava LibreView –tilin 
yksityisyydensuojailmoitus.

• yksityisyydensuojailmoitus 
hyväksytään painamalla ”Hyväksy” –
painiketta.



• Abbottin pyynnön käyttää 
glukoositietoja sekä 
tuotteeseen liittyviä tietoja 
tutkimustarkoituksiin voidaan 
joko hylätä ”Hylkää” tai 
hyväksyä ”Anna suostumus” –
painikkeista.



• Potilas täyttää käyttäjätietolomakkeeseen
• Nimi

• Etunimi
• Toisen etunimen alkukirjain 

(valinnainen)
• Sukunimi

• Syntymäaika
• Kuukausi
• Päivä
• Vuosi

• Jatketaan painamalla ”Seuraava” –
painiketta.



• Potilas täyttää käyttäjätietoihin 
sisäänkirjautumistiedot

• Sähköpostiosoite
• Salasana
• Salasanan vahvistus

• Jatketaan painamalla 
”Seuraava” –painiketta.



• Potilaan sähköpostiin on lähetetty 
vahvistusviesti käyttäjätunnusten 
aktivoinnista. Kyseinen 
ilmoitusikkuna kuuluu jättää auki 
ja siirtyä sähköpostiin.

• Potilas avaa sähköpostiviestin ja 
painaa ”Vahvista 
Sähköpostiosoite” –painikkeesta.



• Sähköposti on nyt vahvistettu.

• Palataan ikkunaan, jossa oli 
ilmoitus sähköpostin 
vahvistusviestin lähettämisestä. 
Potilaskäyttäjätunnusten 
viimeistelyyn päästään 
painamalla ”Seuraava” –
painiketta.

• Jos kyseisen välilehti on 
sulkeutunut prosessin aikana, 
voidaan siirtyä osoitteeseen 
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• Palveluun kirjaudutaan sisään 
manuaalisesti, jos sovellus ei 
kirjannut juuri luotua potilasta 
sisään automaattisesti.

• Kirjautumistietoihin syötetään 
juuri luodut tunnukset:
• Sähköpostiosoite
• Salasana

• Kirjaudutaan sisään ”Kirjaudu 
sisään” –painikkeesta.



• LibreView potilaskäyttäjätunnus 
on nyt luotu.

• Ohjeistuksen saa auki ”Aluksi” –
painikkeesta.

• Laitteita ladataan ”Lataa 
laitteita” –painikkeesta. 

• Uuteen pilvipalvelutiliin voidaan 
liittyä ”Yhdistä vastaanottoon” –
painikkeesta.

• ”Valmis” –painikkeesta päästään 
jatkamaan palveluun.

• Käyttäjätunnus on nyt liitetty 
pilvipalvelutiliin ja 
pilvipalvelutilejä pääsee 
tarkastelemaan kohdasta ”Tilin 
asetukset”.



Potilaan, jolla on jo käyttäjätunnus LibreView –

palveluun, kutsuminen tunnusnumerolla



• Valikko avataan päänäkymän 
oikean ylälaidan Valikko-
painikkeesta.



• Ammattilaisen pilvipalvelutilit 
saadaan esiin painamalla 
avautuneesta Valikko-näkymästä 
”Omat vastaanottoni” –painiketta.

• Pilvipalvelutilin hallintaan päästään 
painamalla halutusta 
pilvipalvelutilistä.

• Valitaan se pilvipalvelutili, johon 
halutaan lisätä potilas.



• Potilas, jolla on jo LibreView
potilaskäyttäjätunnukset 
entuudestaan, voidaan kutsua 
pilvipalvelutiliin 
tunnusnumerolla.

• Tunnusnumero sijaitsee ”Pidä 
yhteyttä potilaisiin” laatikossa ja 
se täytyy antaa potilaalle 
omavalintaisin keinoin (suoraan 
vastaanotolla).



Potilaan liittyminen pilvipalveluun 

tunnusnumerolla selaimessa



• Saatuaan tunnusnumeron, 
potilas kirjautuu omilla 
tunnuksillaan sisään LibreView
–sovellukseen osoitteessa 
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• Potilas avaa sivuvalikon 
painamalla päänäkymän 
oikean yläkulman Valikko -
painiketta



• Potilaan profiiliin päästään 
painamalla ”Tilin asetukset” 
–painiketta



• Pilvipalvelutiliin liittymistä 
varten painetaan ”Omat 
vastaanottoni” –painiketta



• Ammattilaiselta saatu 
tunnusnumero syötetään 
”Yhdistä vastaanottoni” –
laatikon ”Vastaanoton 
tunnus” –kenttään

• Pilvipalvelutiliin liitytään 
painamalla ”Lisää” -
painiketta



• Yhdistettyihin vastaanottoihin 
ilmestyy juuri lisätty pilvipalvelutili, 
joka on merkki onnistuneesta 
liittymisestä.



Potilaan liittyminen pilvipalveluun 

tunnusnumerolla LibreLink -mobiiliapplikaatiossa



• Potilas siirtyy LibreLink –mobiiliapplikaatioonsa (erillinen 
ohjeistus LibreLink –mobiiliapplikaation käyttöönottoon).

• LibreLink –mobiiliapplikaation valikko avataan pääsivun 
vasemman yläkulman Valikko –painikkeesta.



• Pilvipalvelutiliin liittymistä 
varten painetaan valikon 
”Connected Apps” –painiketta.



• Pilvipalvelutilien hallinnointiin päästään painamalla 
LibreView –kohdan ”Manage” –painiketta. 



• Uuteen pilvipalvelutiliin tunnusnumerolla liitytään 
painamalla ”Connect to a practice” –painiketta.



• ”Practice ID” –kenttään syötetään ammattilaisen antama 
tunnusnumero.

• Painetaan ”Next” –painiketta. 



• Pilvipalvelutiliin liitytään painamalla ”Connect” –painiketta.



• Pilvipalvelutiliin liityttiin onnistuneesti.

• LibreLinkin käyttöä päästään jatkamaan painamalla ”Done” –
painiketta.



FIMLAB.FI
SEURAA MEITÄ SOMESSA @Fimlab


