
Bruksanvisning for Connect 

For produktsupport og hjelp med tilkobling kontakt LumiraDx 
kundeservice på customerservices@lumiradx.com

LumiraDx Limited
3 More London Riverside
London
SE1 2AQ
Storbritannia
Organisasjonsnummer: 09206123 ART-00306 Rev3

L002030307001

LumiraDx Group Limited, 
2021 - © Alle rettigheter reservert over hele verden.



Bruksanvisning for Connect 

1



2

Innhold

1 Forkortelser

2 Oversikt over LumiraDx Connect
 2.1
 2.2
 2.3
 2.4

3  Komme i gang
 3.1
 3.2
 3.3
 3.4
 3.5
 3.6
 3.7

4  Connect Manager-systemet
 4.1
 4.2
 4.3
 4.4
 4.5
 4.6

5  Diverse
 5.1
 5.2
 5.3

6  Kundeservice

7  Sikkerhet
 7.1

8  Personvernerklæring

9 Juridiske merknader

3

4

6 
7
7
8

9

9 
9 
10 
10
10
15
19

20
21
23
29
30
34
35

41
41
42
42

43

44
44 

45

48

Pakke ut Connect Hub
Installere LumiraDx Connect App
Slå på Connect Hub
Konfigurere Connect Hub
Konfigurasjon med en kablet Ethernet-forbindelse
Konfigurasjon med en trådløs forbindelse
Bruke en mobil enhet som en Connect Hub

Arbeidsgrupper
Brukere
Instruments 
Analyseresultater
Personlige innstillinger
Organisasjonens innstillinger og Kvalitetskontrollinnstillinger

Logge inn i Connect Manager
Krav for brukernavn og passord
Programvareoppdateringer

Samsvar med GDPR (General Data Protection) 
personvernforordningen

LumiraDx Connect Manager 
LumiraDx Connect App
LumiraDx Connect Hub
EHR Connect



Forkortelser – 3

1  Forkortelser

EHR   Electronic Health Record (Elektronisk pasientjournal)

FIPS   Federal Information Processing Standard

GDPR  General Data Protection Regulation (Personvernforordningen)

ID  Identification (Identifikasjon)

SSID   Service Set Identifier

LIS   Laboratory Information System (Laboratorieinformasjonssystem)

HIS  Hospital Information System (Sykehusinformasjonssystem)



2  Oversikt over LumiraDx Connect

LumiraDx Connect er en smart integrert platform for tilkobling som lar brukeren 
fjernkonfigurere og fjernadministrere LumiraDx Connect Platform Instruments 
for pasientanalysering og overføre analyseresultater til en eksisterende 
pasientjournal (EHR). Dette er drevet av LumiraDx Connect Manager og EHR 
Connect.

For å bruke LumiraDx Connect er det anbefalt å utføre følgende kontroller og 
innhente informasjon fra IT-avdelingen din før LumiraDx Connect settes opp og 
konfigureres:

• Konfigurasjon av lokalt nettverk
• Kontroller om det er en preferanse for Ethernet eller trådløs tilkobling
• Hvis IT-nettverket bruker en «proxy», trenger du følgende informasjon:

• «Vertsnavn» for proxy.
• «Port»-nummer for proxy.
• Brukernavn og passord ved behov.

• Hvis du skal bruke Wi-Fi for tilkobling, må du innhente følgende 
informasjon: 
• «SSID»-navn for Wi-Fi.
• Passord for Wi-Fi.

• Hvis ditt lokale IT-nettverk trenger tilgang til sikre nettsider, må du tillate 
utgående tilgang til .lumiradx.com på port 80 og 443.

• Installere programvare på mobile enheter
• Du må kunne installere en app fra de offentlige appbutikkene på en 

mobil enhet / nettbrettenhet.
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EHR tilkoblet

Integrer med EHR (elektronisk pasientjournal) 
for overføring av pasientanalyseresultater. 

Vis pasientanalyseresultater i ditt LIS eller HIS.

Frittstående

Kjør pasientanalyser og 
Kvalitetskontrollanalyser. 

Lagre analyseresultater 
sammen med klokkeslett, 
dato og pasient-ID.

Administrert

Konfigurer ett eller flere 
Instruments. 

Opprett arbeidsgrupper og 
innloggingsinformasjon for 
brukere.

Administrer samsvars- og 
styringsfunksjoner.

LumiraDx Connect 
Manager

LumiraDx Connect 
Manager 

Elektronisk 
pasientjournal

LumiraDx Instrument

 og LumiraDx Connect Hub 
eller LumiraDx Connect App

LumiraDx Instrument
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LumiraDx Instrument 

og LumiraDx Connect Hub 
eller LumiraDx Connect App



2.1  LumiraDx Connect Manager 

LumiraDx Connect Manager gir en administrator muligheten til å overvåke eksterne 
pasient- og Kvalitetskontrollanalyser, noe som gjør kvalitetsstyringen enklere. LumiraDx 
Connect Manager er en sky-basert webside-applikasjon og mobilapplikasjon for nativ 
iOS og Android som brukes for rask og nøyaktig administrasjon av alle dine LumiraDx 
Instruments. Det kan brukes for å:

• sette opp arbeidsgrupper
• tilordne brukere og LumiraDx Instruments til arbeidsgrupper for å forenkle 

administrasjon
• administrere brukere og administratorer
• overvåke og administrere Instruments og Connect Hub(s)
• vise analyseresultater fra Instrument og resultater for Kvalitetskontroll
• retningslinjer for håndtering av Kvalitetskontroll
• administrere brukeres opplæringsstatus
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2.3  LumiraDx Connect Hub

LumiraDx Connect Hub er en frittstående modul 
som lar Instruments kommunisere automatisk 
med programmet Connect Manager via en 
Bluetooth Low Energy-forbindelse. 
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2.2  LumiraDx Connect App

LumiraDx Connect App er en applikasjon 
for nativ iOS og Android som fungerer 
som en mobil versjon av LumiraDx 
Connect Manager. I tillegg til å gi tilgang 
til Connect Manager fra en mobil eller 
et nettbrett, kan LumiraDx Connect App 
også brukes til å:

• utføre innledende konfigurasjon 
og tilkobling av Connect Hubs til et 
Wi-Fi-nettverk

• fungere som en alternativ metode for 
tilkobling av Instrument til LumiraDx 
Connect når den opererer utenfor 
rekkevidden for en Connect Hub



Connect Hub:

• Overfører analyseresultater innsamlet av LumiraDx Instruments sømløst og trådløst 
• Er svært sikker – Instruments kommuniserer bare gjennom utpekte knutepunkter 

(hubs)
• Kobles automatisk til Instruments innenfor et område på 10 meter
• Kobles til et nettverk ved bruk av Wi-Fi eller Ethernet 
• Tilbyr støtte for opptil syv Instruments fra hver Connect Hub samtidig
• Har et enkelt grensesnitt som viser strøm- og tilkoblingsstatus
• Leveres med ombyttbare støpselinnsatser som er kompatible med stikkontakter 

i de fleste geografiske områder
• Er lett å sette opp ved bruk av LumiraDx Connect App

2.4 EHR Connect

EHR Connect er en tilleggstjeneste som muliggjør sømløs tilkobling mellom LumiraDx 
Instrument og eksisterende elektroniske pasientjournalsystemer, slik at analyseresultater 
kan lagres i pasientjournaler. Integrering med et stort utvalg av helsetjenestesystemer 
støttes, og teknologien er kompatibel med bransjedriftsstandarder slik som HL7, GDT og 
andre og er fleksibel for å støtte både skybaserte og lokale installasjoner.

EHR Connect kan gi ekstra støtte for overføring av analyseresultater, bekreftelse på 
positivt resultat for pasienten straks analysen er fullført, administrasjon av Instrument-
operatører og innstilling av retningslinjer for Kvalitetskontroll gjennom sømløs 
integrasjon med enten Connect Manager eller en organisasjons eksisterende 
mellomvaresystem. Integrasjonens omfang avhenger av administrasjonsnivået som 
støttes av mellomvareleverandøren.

Ytterligere informasjon om denne tilleggstjenesten kan fås fra LumiraDx kundeservice.
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3  Komme i gang

3.1  Pakke ut Connect Hub

LumiraDx Connect Hub-pakningen inkluderer følgende innhold:

• LumiraDx Connect Hub
• LumiraDx Connect Hub-støpselinnsatser
• Pakningsvedlegg for LumiraDx Connect Hub

Kontrollér Connect Hub og emballasje for skader før bruk. Av sikkerhetsmessige grunner, 
ikke koble til en skadet Connect Hub, og rapporter eventuelle skader til kundeservice. 
Se kapittelet Kundeservice i denne bruksanvisningen for Connect for kontaktinformasjon.

3.2  Installere LumiraDx 
Connect App

Organisasjonens utpekte administrator 
vil overvåke LumiraDx-oppsettet og vil 
motta innledende tilkoblingsdetaljer fra 
LumiraDx. Disse detaljene er nødvendige for 
førstegangsinnlogging i Connect Manager.

LumiraDx Connect App er tilgjengelig i 
appbutikker for Android og iOS. For å installere 
Connect App på en mobil enhet, åpne 
appbutikken, søk etter LumiraDx Connect og 
installer appen. 

Merk: Hvis appen spør «Gi Connect tilgang 
til denne enhetens plassering?» på Android-
enheter, velg «Tillat». Android-enheter lar ikke 
Bluetooth koble til med mindre tilgang til 
enhetens plassering er tillatt.

1. Åpne appen og angi tilgangskoden som 
er gitt.

2. Trykk på / velg «Valider tilgangskode».

3. Angi brukernavn og deretter passord.

4. Trykk på «Logg inn».
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1. Logg inn i Connect App på 
en mobil enhet og trykk på 
menyikonet  øverst til venstre 
på skjermen for å få tilgang til 
menyen

Merk: Sørg for at Bluetooth er 
påslått for den mobile enheten din

2. Trykk på «LumiraDx Connect Hubs».

3.3  Slå på Connect Hub

Plugg Connect Hub inn i en stikkontakt ved bruk av riktig Connect Hub-
støpselinnsats. «Power» (Strøm)-indikatoren lyser når Connect Hub er påslått.
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3.4  Konfigurere Connect Hub

Connect Hubs begynner å overføre data automatisk mellom LumiraDx Instruments 
og Connect Manager og elektroniske pasientjournaler når de er konfigurert. Connect 
Hubs kan kun konfigureres ved bruk av LumiraDx Connect App som kjører på en 
mobil enhet. Den mobile enheten må være innen 10 meter unna Connect Hub for at 
oppsettet skal være vellykket.

3.5  Konfigurere en Connect Hub med en kablet 
Ethernet-forbindelse 

Hvis organisasjonen din ikke krever bruk av en proxy, kan du ganske enkelt begynne 
å bruke din Connect Hub ved å koble den til strømforsyningen og sette en Ethernet-
kabel inn i Ethernet-porten for Connect Hub.

Hvis organisasjonen din krever bruk av en proxy, skal du følge følgende trinn:
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3. Trykk på handlingsmenyen  for en 
Connect Hub du ønsker å konfigurere.

4. Trykk på «Konfigurer» i nedtrekksmenyen.



5. Koble LumiraDx Connect Hub fra strømkilden, 
vent i ti sekunder og koble den til strømkilden 
igjen.

6. Sett den ene enden av Ethernet-kabelen 
inn i Ethernet-porten for Connect Hub og 
den andre enden av kabelen inn i enten 
Ethernet-porten i en stikkontakt eller router.

7. Vent i ca. ett minutt før Connect-
statuslampen begynner å blinke raskt.

8. Trykk på «Søk etter Connect Hub»

Connect App kobles nå til Connect Hub, og 
du vil kunne se konfigurasjonsinnstillingene for 
Connect Hub.
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9. Velg «Kablet» i delen «Tilkobling». 

10. Du må kanskje kontakte IT-avdelingen 
din for «Proxy»-detaljene dine. Hvis 
organisasjonen din ikke krever bruk av en 
proxy, velger du «Ingen» i menyen «Proxy».

Hvis organisasjonen din krever bruk av en proxy, 
velger du «Manuell» i menyen «Proxy» og fyller 
deretter ut feltene under. 

Merk: Hvis du ikke vet hvilke verdier som 
skal angis i disse feltene, skal du spørre 
nettverksadministratoren din.
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11. Trykk på «Ta i bruk endring». 

12. En bekreftelsesmelding viser at 
konfigurasjonsinnstillingene er blitt tatt 
i bruk. 

13. «Connect»-lampen for Connect Hub skifter 
fra et blinkende grønt lys til et kontinuerlig 
grønt lys innen 60 sekunder.
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14. Connect App viser nå at Connect 
Hub er online. 



3.6  Konfigurere en Connect Hub med en trådløs 
forbindelse

1. Logg inn i Connect App på en mobil 
enhet og trykk på menyknappen  øverst 
til venstre på skjermen for å få tilgang til 
menyen.

Merk: Sørg for at Bluetooth er påslått for 
den mobile enheten din

2. Trykk på «LumiraDx Connect Hubs».

3. Trykk på handlingsmenyen  for en 
Connect Hub du ønsker å konfigurere. 
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4. Trykk på «Konfigurer» i nedtrekksmenyen. 

16 – Komme i gang

5. Koble LumiraDx Connect Hub fra strømkilden, 
vent i ti sekunder og koble den til strømkilden 
igjen.

6. Vent i ca. ett minutt før Connect-
statuslampen begynner å blinke raskt.

7. Trykk på «Søk etter Connect Hub»

Connect App kobles nå til Connect Hub, og 
du vil kunne se konfigurasjonsinnstillingene for 
Connect Hub.
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8. Velg «Wi-Fi» i delen «Tilkobling».

9. Angi Service Set Identifier (SSID eller 
nettverksnavn) for Wi-Fi-nettverket i «SSID». 

Merk: Spør nettverksadministratoren din 
hvis du ikke vet hva SSID-en er.

10. Angi «Passord» for Wi-Fi.

11. Hvis organisasjonen din ikke krever bruk 
av en proxy, velger du «Ingen» i menyen 
«Proxy».

Hvis organisasjonen din krever bruk av en 
proxy, velger du «Manuell» i menyen «Proxy» 
og fyller deretter ut feltene under.

Merk: Hvis du ikke vet hvilke verdier som 
skal angis i disse feltene, skal du spørre 
nettverksadministratoren din.

12. Trykk på «Ta i bruk endringer». 



13. En bekreftelsesmelding viser at 
konfigurasjonsinnstillingene er blitt tatt 
i bruk. 

14. «Connect»-lampen for Connect Hub skifter 
fra et blinkende grønt lys til et kontinuerlig 
grønt lys innen 60 sekunder.
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15. Connect App viser nå at Connect Hub er 
online. 
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3.7  Bruke en mobil enhet som 
en Connect Hub

Dersom et LumiraDx Instrument er utenfor 
rekkevidden for en Connect Hub, men må 
administreres av Connect Manager eller for å 
sende analyseresultater til Connect Manager, 
kan en mobil enhet brukes som et alternativ til 
LumiraDx Connect Hub.

1. Logg inn i Connect App på en mobil 
enhet og trykk på menyknappen  øverst 
til venstre på skjermen for å få tilgang til 
menyen.

2. Trykk på «LumiraDx Connect Hubs».

3. På siden Connect Hubs aktiverer du den 
mobile enheten til å fungere som en 
Connect Hub ved å bruke glidebryteren.

4. Trykk på -ikonet for å se hvilke Instruments 
den mobile enheten er koblet til.



4.  Connect Manager-systemet

Connect Manager-nettsiden eller Connect App kan brukes til å lage den administrative 
infrastrukturen til LumiraDx Platform.

Brukere av Connect Manager og Instruments kan ha forskjellige typer roller:

• Organisasjonsadministrator er en administrator for hele organisasjonen. De kan 
logge inn i Connect Manager, opprette nye brukere, redigere eksisterende brukere, 
opprette arbeidsgrupper og redigere innstillingene for hver arbeidsgruppe.

• Arbeidsgruppeadministrator er en administrator for én eller flere valgte 
arbeidsgrupper. De kan logge inn i Connect Manager og legge til Instrument-
operatører i de spesifikke arbeidsgruppene sine.

• Instrumentadministrator kan logge inn i LumiraDx Instruments, utføre oppsett og 
oppgraderinger, og utføre analyser.

• Instrumentoperatører kan logge inn i LumiraDx Instruments for å utføre analyser.
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4.1  Arbeidsgrupper 

Instruments og brukere kan tilordnes arbeidsgrupper (f.eks. Kardiologi). Dette gjør det 
mulig å kontrollere hvilke brukere som kan bruke hvilke Instruments. Innstillingsområdet 
for arbeidsgruppe vil være skjult og ikke tilgjengelig hvis Instrument-operatørene 
administreres gjennom en mellomvareleverandør.

Merk: Instruments vises kanskje kun i én arbeidsgruppe, mens brukere kan tilordnes én 
eller flere.

Slik legger du til en ny arbeidsgruppe:

1. Organisasjonsadministratoren må logge inn i Connect Manager.

2. Trykk på «Arbeidsgrupper» for å vise listen over eksisterende arbeidsgrupper.

3. Trykk på .
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4. Angi navnet til den nye arbeidsgruppen

5. Du kan eventuelt angi en kort beskrivelse av den nye arbeidsgruppen. Denne 
beskrivelsen vises ved siden av arbeidsgruppenavnet når det er valgt.

6. Hver arbeidsgruppe er som standard stilt inn med organisasjonens tidssone. 
Velg «Overstyr organisasjonens tidssone» for å velge en annen tidssone for 
arbeidsgruppen. Velg riktig tidssone fra nedtrekkslisten.

7. Trykk på «Ta i bruk endringer».
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For å vise innstillinger, Instruments og brukere som tilhører en arbeidsgruppe, velger du 
arbeidsgruppen fra listen.

Velg fanen «Brukere» eller «Instruments» for å vise listen over brukere og Instruments 
i arbeidsgruppen. Velg fanen «Innstillinger» for å vise arbeidsgruppens innstillinger og om 
nødvendig overstyre organisasjonens retningslinjer for Kvalitetskontroll. Administratorer 
kan også overstyre organisasjonens tidssone for å la hver arbeidsgruppe bruke en lokal 
tidssone. Se kapittelet «Organisasjonens innstillinger og Kvalitetskontrollinnstillinger» i 
denne bruksanvisningen for Connect for mer informasjon.
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4.2  Brukere

Slik redigeres eller opprettes en ny bruker:

Organisasjonsadministratoren må logge inn i Connect Manager.

På siden Brukere velger du en bruker fra listen som skal redigeres, eller trykk på  for å 
opprette en ny bruker.

Trykk på filterikonet for å filtrere listen over brukere i visningen.
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Merkede felt må fylles ut.

«Brukernavn» brukes til å logge inn i et 
Instrument eller Connect Manager.

Merk: Det skilles mellom små og store bokstaver 
i brukernavn.

En e-postadresse kan kun brukes én gang av én 
bruker i en organisasjon.

Hvis en ny bruker ikke har en e-postkonto, bruker 
du glidebryteren til å velge et brukernavn og 
passord for vedkommende.

Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig 
for alle organisasjoner. Kontakt LumiraDx 
kundeservice på post@lumiradx.com for 
mer informasjon.

«Connect Manger-funksjoner» – Velg én av 
følgende:

• Ingen

• Organisasjonsadministrator

• Arbeidsgruppeadministrator

Merk: Hvis du velger Arbeidsgruppe-
administrator, må du velge arbeidsgruppene 
som administratoren tilhører.

Instrument-roller – Indikerer om brukeren er en 
Instrumentoperatør eller Instrumentadministrator.

Tilordne egnede arbeidsgrupper for brukeren.

Velg om tvunget opplæringssamsvar er påkrevd 
samt opplæringens utløpsdato.



Merk: Hvis «Instrumentoperatør» er valgt, kan brukeren logge inn i Instruments og 
administrere analyser. Hvis «Instrumentadministrator» er valgt, kan brukeren logge inn i 
Instruments, utføre oppsett og oppgraderinger, og administrere analyser. Velg de riktige 
arbeidsgruppene for denne brukeren i sjekklisten som vises.

Brukere kan ikke endre arbeidsgruppe- eller Instrument-roller selv. Endringer må gjøres av 
en annen organisasjonsadministrator.

Merk: Hvis Instrument-operatørene administreres gjennom en mellomvareleverandør, 
vil rollene for arbeidsgruppe og Instrument være skjult og ikke tilgjengelig. Instrument-
operatører må settes opp gjennom det tilkoblede mellomvaresystemet. Connect 
Manager-brukere kan fortsatt opprettes og administreres gjennom Connect Manager.

Når en ny bruker er opprettet, blir det sendt en automatisk e-post til brukerens 
e-postadresse som inneholder det innledende passordet som utløper etter 24 timer.

Hvis et brukernavn og passord er angitt for brukeren av en administrator, må brukeren 
endre passordet etter sin første innlogging.

For å deaktivere eller aktivere en bruker eller tilbakestille passordet til en bruker trykker du 
på handlingsmenyen  for den aktuelle brukeren.

Hvis en brukerkonto er satt opp uten en e-postadresse, viser menyen:

- Deaktiver bruker

- Angi nytt passord
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Hvis «Angi nytt passord» velges, 
kan organisasjonsadministratoren 
opprette et nytt passord for 
brukeren.

Hvis en brukerkonto er satt opp med en innlogging med e-postadresse, viser menyen:

- Deaktiver bruker

-  Send e-post for tilbakestilling av passord

-  Angi nytt passord
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Hvis «Send e-post for tilbakestilling av passord» velges, får brukeren tilsendt en 
automatisk e-post med det nye passordet.

Connect Manager-systemet – 27
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Opplæring av Instrumentoperatør

Status for opplæring av Instrumentoperatør kan ses på startskjermbildet.

Aktiv – Brukere som opplæringen ikke er utløpt for.

Utgår snart – Brukere som er innen 14 dager av opplæringens utløpsdato.

Utløpt – Brukere som opplæringen er utløpt for. Disse brukerne kan ikke utføre 
pasientanalyser før opplæringen deres blir oppdatert og en ny utløpsdato for 
opplæringen angis.

Klikk på en brukerstatus for å se en filtrert visning av disse brukerne.

Merk: Brukerkontoer uten en e-postadresse vil ikke varsles hvis opplæringen har 
utløpt. Administratorer må overvåke dashbordet på startsiden og varsle brukere når 
opplæringen snart utgår.



4.3  Instruments

En organisasjons Instruments kan tilordnes spesifikke arbeidsgrupper. Dette er nyttig 
hvis en organisasjon foretrekker å begrense bruken av noen Instruments til visse 
avdelinger. Arbeidsgrupper til Instrument og andre innstillinger kan oppdateres på siden 
Instruments i Connect Manager. 

Slik oppdaterer du generelle innstillinger for et Instrument:

1. Organisasjons- eller arbeidsgruppeadministratoren må logge inn i Connect 
Manager.

2. Trykk på «LumiraDx Instruments».

3. Trykk på handlingsmenyknappen  og «Generelle innstillinger» for å vise og 
redigere innstillingene for Instrument.
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4. «Navn på Instrument» – Angi et annet navn 
enn standardnavnet for Instrument.

5. «Arbeidsgruppe» – Velg arbeidsgruppen 
som Instrument er tilordnet.

Merk: Instruments tilordnes som 
standard «Ikke tilordnet»-arbeidsgruppen. 
Flytt Instruments til en arbeidsgruppe som er 
opprettet av (eller for) organisasjonen din.

Advarsel: Hvis arbeidsgruppetilordningen til 
et Instrument endres, slettes alle innstillinger 
og operatører fra Instrument, og nye 
innstillinger sendes basert på den nye 
arbeidsgruppen.
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En melding spør brukeren om eventuelle 
analysedata skal slettes fra Instrument 
under endring av arbeidsgrupper, eller om 
analysedataene skal beholdes. 

Advarsel: Hvis «Slett data og start 
Instrument på nytt» velges, vil analysedata 
kun være synlig i Connect Manager.

6. Trykk på «Ta i bruk endringer».

Merk: Arbeidsgruppe-menyen vil være 
skjult for organisasjoner som administrerer 
Instrument-operatører gjennom en 
mellomvareleverandør. 

4.4  Analyseresultater

Resultater fra pasientanalyser og Kvalitetskontrollanalyser kan ses på dashbordet 
Analyseresultater eller på siden Instruments. Resultater kan også eksporteres til en .CSV-fil 
ved behov.

Slik viser du dashbordet Analyseresultater:
1. Organisasjons- eller arbeidsgruppeadministratoren må logge inn i Connect 

Manager.

2. Trykk på «Analyseresultater» for å vise dashbordet Pasientanalyse og QC-analyse.
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3.     Trykk på filterikonet for å filtrere listen med 
analyseresultater.

4.      Filtrer resultatene etter etternavn, 
serienummer, arbeidsgruppe, analysetype 
og datoområde.

5.      Trykk på et analyseresultat for å 
vise flere detaljer om den aktuelle 
analysen.

6.      Trykk på «Eksporter» for å sende listen 
over resultater til en .CSV-fil
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Pasient- og Kvalitetskontrollanalyser kan også vises for hvert Instrument i organisasjonen 
din på siden Instruments.

1.     Velg handlingsmenyen  for Instrument du ønsker å vise analyseresultatene for, 
på siden Instrument, og velg «Analyseresultater».

2. Velg datoområdet analysene ble 
utført i.

3. Velg «Analysetype» for å filtrere 
etter analysetype.

4. Trykk på et analyseresultat for å 
vise flere detaljer om den aktuelle 
analysen.

5. Trykk på «Eksporter» for å sende 
listen over resultater til en .CSV-fil



Kvalitetskontrollrapport

En PDF-rapport over Kvalitetskontrollanalyser kan produseres for hvert Instrument.

Trykk på «Kvalitetskontrollrapport» på handlingsmenyen for Instrument.

         

Velg analysetypen og angi prøvetypen og datoområdet, og angi eventuelt adressen til 
analysesenteret.

Merk: Prøvetype henviser til type pasientprøve(r) som ble brukt ved utføring av en 
bestemt pasientanalyse.

Trykk på «Last ned rapport» for å opprette en PDF av Kvalitetskontrollrapporten.

Følgende advarsel vises som en pop-up-melding på skjermen.

Advarsel: Alle data og informasjon vises kun for visningsformål. Brukeren anerkjenner 
at all eksportering av dataene fra Connect Manager-visningsfunksjonen kan føre til at 
dataene ødelegges. Brukeren skal på vegne av organisasjonen godta eneansvar for 
bruken av alle data eller informasjon som eksporteres fra visningsfunksjonen.

Merk: Organisasjoner som administrerer LumiraDx Platform gjennom en 
mellomvareleverandør, kan velge å deaktivere at analyseresultater sendes til Connect 
Manager. Da vil alternativet «Analyseresultater» ikke være tilgjengelig fra Instruments-
siden i Connect Manager. 
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Slik endrer du passordet ditt:

1. Logg inn i Connect Manager.

2. Trykk på navnet ditt øverst til høyre på 
siden og velg «Tilbakestill passord» fra 
nedtrekksmenyen. 

3. Angi «Nåværende passord» og «Nytt 
passord» i de obligatoriske feltene. Se 
avsnitt 5.2 for passordkrav.

4. Trykk på «Oppdater passord».

4.5  Personlige innstillinger

Navn, kontaktinformasjon og passord kan 
oppdateres.

Slik oppdaterer du personopplysningene dine:

1. Logg inn i Connect Manager.

2. Trykk på navnet ditt øverst til høyre på siden 
og velg «Profil» fra nedtrekksmenyen.

3. Rediger alle de relevante 
profilinformasjonsfeltene.

4. Trykk på «Lagre profil».
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4.6  Organisasjonens innstillinger og 
Kvalitetskontrollinnstillinger

På innstillingsmenyen kan organisasjonsadministratorer oppdatere innstillinger knyttet til 
hele organisasjonen.

Organisasjonens innstillinger

Trykk på «Organisasjonens innstillinger» for å oppdatere tidssonen og 
kontaktopplysningene til organisasjonen.

Når innstillingene er oppdatert, trykker du på «Ta i bruk endringer».



Kvalitetskontrollinnstillinger

Tidssoneinnstilling etter arbeidsgruppe

Hver arbeidsgruppe er som standard stilt inn med organisasjonens tidssone. Innstillingene 
kan overstyres for en enkelt arbeidsgruppe i arbeidsgruppeinnstillingene. Velg «Overstyr 
organisasjonens tidssone» og velg riktig tidssone fra nedtrekkslisten. Trykk på «Ta i bruk 
endringer».
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De følgende funksjonene kan konfigureres for å angi organisasjonens Kvalitetskontroll-
policy.

Kvalitetskontroll

• Av

• Obligatorisk – Hvis Kvalitetskontroll-policyen er utløpt, kan ikke brukere utføre en 
pasientanalyse før det er utført en Kvalitetskontrollanalyse med statusen BESTÅTT.

• Rådgivende – Hvis Kvalitetskontroll-policyen er utløpt, vises det en advarsel på 
Instrument. Brukere kan bekrefte advarselen og fortsette med analysen.

• Obligatorisk med overstyring – Hvis Kvalitetskontroll-policyen er utløpt, må brukere 
enten utføre en Kvalitetskontrollanalyse eller overstyre den utløpte Kvalitetskontroll-
policyen og utføre en pasientanalyse ved å angi en kommentar for å forklare 
årsaken til overstyringen.

Policy

• Etter lot – Brukere må utføre en Kvalitetskontrollanalyse når en ny analyselot brukes 
på et Instrument for første gang.

• Etter type – Brukere må utføre en Kvalitetskontrollanalyse når en ny analysetype 
brukes på et Instrument for første gang.

Policyintervall

Angi et policyintervall ved å flytte «Policyintervall»-glidebryteren til «på». Skriv inn et tall og 
velg «Analyser» eller «Dager» for å angi hvor ofte en Kvalitetskontrollanalyse er påkrevd 
for hver lot eller analysetype på hvert Instrument.
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Krev for hver nye lot

Bruk glidebryteren til å angi om en Kvalitetskontrollanalyse skal være påkrevd for hver 
nye lot med Testkort. Standardinnstillingen for dette er «på» når policyen er angitt som 
Etter lot. Innstillingen kan redigeres når policyen er angitt som Etter type.

Kvalitetskontroll-policy etter arbeidsgruppe

Hver arbeidsgruppe er som standard stilt inn med organisasjonens 
Kvalitetskontroll-policy. Innstillingene kan overstyres for en enkelt arbeidsgruppe i 
arbeidsgruppeinnstillingene. En Kvalitetskontroll-policy kan angis på arbeidsgruppenivå 
selv om organisasjonens Kvalitetskontroll er stilt til «Av».

Merk: Hvis organisasjonens retningslinjer for Kvalitetskontroll administreres av en 
mellomvareleverandør, vil Kvalitetskontrollinnstillingene i Connect Manager være 
skrivebeskyttet. Brukeren kan vise innstillingene for retningslinjer for Kvalitetskontroll som 
er sendt av mellomvareleverandøren, men kan ikke redigere dem i Connect Manager.
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Forskjellige Instrument-programvareversjoner

Hvis noen Instruments i organisasjonen kjører en eldre programvareversjon, er de 
muligens ikke kompatible med alle de konfigurerbare innstillingene i Connect Manager. 
I så fall viser Connect Manager en melding om at innstillingene ikke støttes på alle 
Instruments, og trinnene som kan utføres for å løse problemet.

Eksempel på Kvalitetskontroll-policy
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Eksempel på brukeropplæring
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5  Diverse

5.1  Logge inn i Connect Manager

Slik logger du inn i Connect Manager:

1. Du kan enten:

• åpne Connect App på din mobile enhet; eller
• navigere til connect.lumiradx.com ved bruk av en nettleser.

2. Angi organisasjonens tilgangskode hvis du åpner Connect Manager for første 
gang.

Merk: Organisasjonens tilgangskode er bare nødvendig for førstegangsbesøkende. 
Neste gang du besøker denne siden får du tilgang til påloggingsskjermen med én 
gang.

3. Angi «Brukernavn» og «Passord» i de relevante feltene.

4. Trykk på «Logg inn».

Slik tilbakestiller du passordet ditt:

1. Du kan enten:

• åpne Connect App på din mobile enhet; eller
• navigere til connect.lumiradx.com ved bruk av en nettleser.

2. Trykk på «Glemt passordet ditt?» 

3. «E-post» – Angi e-postadressen din. En midlertidig valideringskode sendes til 
e-postadressen din.

4. Angi ditt nye passord

• «E-post» – Angi e-postadressen din.
• «Valideringskode» – Angi den midlertidige valideringskoden som ble sendt til 

e-postadressen din.
• «Nytt passord» – Angi ditt nye passord.
• «Angi passordet på nytt» – Angi ditt nye passord.

Merk: Hvis en brukerkonto er satt opp uten en e-postadresse, blir brukeren bedt om å 
angi et nytt passord etter første innlogging.

Slik angir du det nye passordet

• «Nåværende passord» – Angi ditt nåværende passord.
• «Nytt passord» – Angi ditt nye passord.
• «Angi passordet på nytt» – Angi ditt nye passord.
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5.2  Krav for brukernavn og passord

Krav for brukernavn:

• Brukernavnet kan være maks. 20 tegn langt
• Brukernavnet må være unikt for alle andre brukere i organisasjonen
• Skiller ikke mellom små og store bokstaver

Krav for brukerpassord:

• Skiller mellom små og store bokstaver
• Minst åtte tegn langt
• Må ha minst ett numerisk tegn
• Må inneholde et spesialtegn (tegn som tillates er -, . /)
• Må ha minst én liten bokstav
• Må ha minst én stor bokstav
• Brukeren blir midlertidig sperret ute av Connect Manager i 30 minutter etter 

ti mislykkede forsøk. Organisasjonsadministratoren for Connect Manager skal 
kontaktes hvis passordet må tilbakestilles.

5.3  Programvareoppdateringer

LumiraDx Connect App oppdateres automatisk via telefonens appbutikk. Appens  
nettversjon oppdateres også automatisk og krever ingen handlinger fra 
organisasjonen din. 
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For produktsupport og hjelp med tilkobling kontakt LumiraDx kundeservice på 
post@lumiradx.com.

Besøk kundeservicesiden på lumiradx.com for å finne telefonnummeret til din lokale 
kundeservice.

6  Kundeservice
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LumiraDx gir og håndhever sikkerhets- og databeskyttelse innenfor Connect-
systemarkitekturen i tillegg til retningslinjer og prosess. For å gjøre dette tar vi følgende 
forholdsregler med hensyn til databeskyttelse:

• Alle data under overføring eller i hvile i systemet, er kryptert iht. FIPS 140-standarder.
• Endepunkter og protokoller benytter dataautentisering og integritetsmekanismer for 

å forhindre hacking.
• Ende-til-ende-kryptering brukes mellom sikre endepunkter for å beskytte data som 

reiser over offentlige eller usikre nettverk.
• Data reiser avidentifisert gjennom systemet til de når den elektroniske 

pasientjournalen hvor de på nytt kan identifiseres opp mot en pasient.
• Identifiserbare og pseudonymiserte data lagres bare der informasjonssikkerhets- og 

personvernkontroller samsvarer med lov- og forskriftskrav som gjelder for pasientens 
geografiske område.

• Kun fullstendig anonymiserte data sendes til LumiraDx for ytelsesovervåkning og 
analyse.

7.1  Samsvar med GDPR (General Data Protection 
Regulation) personvernforordningen

Sammen med sikkerhetsbeskyttelsene sine har LumiraDx sørget for at det samsvarer 
med hvert prinsipp i GDPR. 

7  Sikkerhet
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8  Personvernerklæring

En administrator eller bruker som bruker LumiraDx Connect Manager og EHR Connect 
for første gang, må lese og godta følgende personvernerklæring.

Ditt samtykke til denne personvernerklæringen

Ved å bruke disse programmene signaliserer du at du samtykker i vilkårene i vår 
gjeldende personvernerklæring, som er beskrevet her. Hvis du ikke samtykker i noen av 
vilkårene i denne personvernerklæringen, skal du ikke bruke disse programmene.

Personopplysninger som vi samler inn

Vi kan samle inn følgende typer personopplysninger fra deg når du bruker tjenester eller 
produkter fra LumiraDx:

1. Kontodetaljer: Når du bruker programmet, opprettes det en konto for deg av 
LumiraDx eller av organisasjonens administrator. Kontoen inkluderer et brukernavn, 
en e-postadresse, et passord, en arbeidsgruppe og et fullt navn.

2. Når du bruker programmet: registrerer vi programbruksdetaljer for å opprettholde et 
revisjonsspor. Dette vil inkludere informasjon om hvor applikasjonen brukes (hvilken 
organisasjon), når du brukte applikasjonen og hvilke oppgaver du utførte ved å 
bruke den. 

3. Pasientopplysninger. For å sikre at pasienten kan identifiseres og at 
analyseresultatene tilknyttet pasienten i den elektroniske pasientjournalen er 
korrekte.

4. Analyseresultater. Hvilke analyser ble utført på hvilke pasienter, og resultatene når 
EHR Connect brukes.

Hva vi bruker personopplysningene dine for?

Formål:

• Tilby deg tjenestene våre og opprettholde kontoen din.
• Sørge for at brukerne har tilgang til informasjon som er relevant for rollen deres og 

som bare er relevant for den rollen.
• Sikre juridisk samsvar.
• Dataanalyser og statistiske undersøkelser for å gjøre det lettere for oss å forstå 

hvordan produktene våre brukes.
• Undersøke misbruk av kontoen din, svindel og inndriving av gjeld.

Vi kan anonymisere og samle alle personopplysninger vi har lagret (slik at de ikke 
identifiserer deg direkte). Vi kan bruke anonymisert og samlet informasjon for formål som 
inkluderer testing av våre IT-systemer, for forskning, dataanalyser, forbedring og utvikling 
av produktene og tjenestene våre.
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Hvem vi deler personopplysningene dine med?

Vi kan dele personopplysninger med følgende parter:

• Selskaper i samme gruppe med selskaper som oss: for det formål å gi deg en 
tjeneste og forstå vår bruk av produktene og tjenestene våre.

• Andre tjenesteleverandører og rådgivere: for eksempel selskaper som støtter vår IT 
eller hjelper oss med å analysere dataene vi har lagret.

• Regjeringen eller tilsynsorganene våre: hvis vi pålegges å gjøre det ifølge loven eller 
må bistå i undersøkelsene eller initiativene deres for energibransjen.

• Politi og politimyndigheter: for å bistå i undersøkelser og forebygging av kriminalitet 
når dette er lovpålagt.

Vi utleverer ikke personopplysninger til noen andre enn det som er beskrevet ovenfor. Vi 
kan gi tredjeparter samlet statistisk informasjon og analyser om brukere av produktene 
og tjenestene våre, men vi vil sørge for at ingen kan identifiseres ut fra denne 
informasjonen før vi utleverer den.

Overføre personopplysningene dine internasjonalt

Personopplysningene vi samler inn, kan overføres til og oppbevares i land utenfor 
EU. Noen av disse jurisdiksjonene krever ulike grader av beskyttelse når det gjelder 
personopplysninger, og i enkelte tilfeller kan lovene i disse landene være mindre 
beskyttende enn jurisdiksjonen du vanligvis oppholder deg i. Vi vil utføre alle rimelige 
tiltak for å sikre at personopplysningene dine bare brukes i henhold til denne 
personvernerklæringen og aktuelle datavernlover, og at de respekteres og lagres sikkert.
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Hvor lenge vi lagrer personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger i en periode som er fastsatt av nasjonale 
retningslinjer og juridiske krav.

Dine rettigheter i forhold til personopplysninger

Du har følgende rettigheter i forhold til personopplysninger, enten du bruker LumiraDx 
Connect-tjenester som helsepersonell eller en pasient:

• Rettigheten til å informeres om hvordan personopplysningene dine brukes.
• Rettigheten til å få tilgang til personopplysningene vi har lagret om deg.
• Rettigheten til å be om korrigering av feilaktige personopplysninger vi har lagret om 

deg.
• Rettigheten til å be om blokkering eller sletting av personopplysningene dine, med 

mindre behandlingen ikke samsvarer med aktuelle datavernlover.

For å benytte noen av de ovennevnte rettighetene, eller hvis du har eventuelle spørsmål 
vedrørende rettighetene dine, kontakt oss ved bruk av opplysningene oppført i avsnittet 
«Kontakte oss» nedenfor.

Hvis du er misfornøyd med måten vi bruker personopplysningene dine, kan du også 
klage til informasjonskommissærens kontor i Storbritannia eller ditt lokale datatilsyn. Vi er 
her for å hjelpe og oppmuntre deg til å ta kontakt med oss for å løse klagen din først.

Endringer i denne erklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen. Når vi endrer denne 
erklæringen på en materiell måte, oppdaterer vi versjonsdatoen nederst på denne 
siden. Hvis denne erklæringen endres betydelig, vil vi forsøke å varsle deg innen rimelig 
tid med mindre vi blir forhindret fra å gjøre det. Vi vil be om ditt samtykke for endringer 
i måten vi bruker personopplysningene dine på når loven pålegger oss å gjøre dette.

Kontakte oss

Du finner hele personvernerklæringen for LumiraDx på nettsiden vår, lumiradx.com. Hvis 
du har noen spørsmål eller klager i forbindelse med informasjonen vi har lagret om deg, 
send en e-post til oss på: privacy@lumiradx.com

C-IGS-GUI-40002 R1 LumiraDx Connect-personvernerklæring
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9  Juridiske merknader

Tilgang og bruk av LumiraDx Connect Manager og EHR Connect er underlagt 
vilkårene for bruk og programvare- og/eller sluttbrukerlisensavtaler inngått som 
en del av tilgang til disse systemene. LumiraDx og/eller deres lisensgivere (som 
er tredjepartseiere av åndsverksrettigheter brukt i alle leverte programvarer) 
eier alle åndsverksrettigheter i den leverte programvaren og tilhørende 
dokumentasjon. Med unntak av rettigheter gitt for å bruke systemet som 
en del av inngåtte programvare- og/eller sluttbrukerlisensavtaler, gis det 
ingen rettigheter til, eller i, patenter, opphavsrettigheter, databaserettigheter, 
forretningshemmeligheter, merkevarenavn (enten de er registrerte eller 
uregistrerte), eller noen andre rettigheter eller lisenser med hensyn til 
programvaren. 

Enhver garanti for systemene som leveres, skal være i tråd med de aksepterte 
vilkårene for programvare- og/eller sluttbrukerlisensavtaler. Garantien gjelder 
ikke for noen som helst defekter eller feil i programvaren forårsaket av bruk av 
programvaren i strid med LumiraDx’ instruksjoner, eller modifisering eller endring 
av programvaren av en annen tredjepart enn LumiraDx eller LumiraDx’ forsvarlig 
autoriserte kontraktører eller agenter.

Åndsverk: LumiraDx Connect Manager og EHR Connect og all levert LumiraDx-
dokumentasjon er beskyttet av lov. LumiraDx’ åndsverkstjenester og -produkter 
forblir hos LumiraDx. Nærmere informasjon om relevant åndsverk angående 
våre produkter finner du på lumiradx.com/IP.

Juridiske merknader: Copyright © 2021 LumiraDx Inc og LumiraDx UK. Alle 
rettigheter reservert. LumiraDx, LumiraDx Logo og visse produktnavn for 
LumiraDx er varemerker for LumiraDx UK eller dets tilknyttede selskap, registrert 
i Storbritannia, USA og andre land. 
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