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TENA Identifi
Elektronisk kontinensvurdering øger
livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø
for færre ressourcer
Erfaringer fra danske kommuner

www.tena.dk

Sammen gør vi en forskel

"Vi kan nu
bruge vores tid
på at udvikle og
stimulere”
Karina Føhns Marthinsen, Munkehatten
LÆS MERE PÅ SIDE 4
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Hos SCA udvikler vi velfærdsteknologiske
løsninger til plejen, der kan øge borgernes
livskvalitet og forbedre plejepersonalets
arbejdsmiljø – uden at bruge flere
ressourcer.
En af de senere års mest efterspurgte innovationer fra SCA er TENA Identifi,
som er en velfærdsteknologisk løsning til kontinensvurdering, der med sine
indbyggede sensorer kan kortlægge borgerens vandladningsmønster.
Det betyder, at plejepersonalet bl.a. bedre kan vurdere, hvornår borgeren skal
have hjælp til at komme på toilettet eller til at få skiftet sit inkontinensprodukt.
Dermed kan borgerens værdighed og livskvalitet øges, fordi plejepersonalet
får et stærkt evidensbaseret datagrundlag at planlægge borgerens plejeplan
ud fra. TENA Identifi bliver brugt i mere end 20 danske kommuner og du kan
i denne folder læse hvad Odense, Hjørring, Kerteminde og Mariagerfjord
kommuner har fået ud af at arbejde med TENA Identifi. Det er vigtigt for os, at
vores velfærdsteknologiske løsninger bliver implementeret succesfuldt i et tæt
samarbejde med vores kunder. Kun på denne måde sikrer vi, at teknologien går
fra at være 'et projekt' til at være en del af hverdagen.
Jeg håber du vil finde det følgende inspirerende.

Ivar Næsheim
Direktør
SCA Hygiene Products
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Bedre viden giver bedre pleje
En række danske kommuner er begyndt at bruge
TENA Identifi. Og med god grund, for sensorbleen
reducerer antallet af lækager og forbedrer natte
søvnen for de inkontinente borgere samtidig med
at plejepersonalets arbejdsbelastning reduceres.
Det førte bl.a. til, at Hjørring Kommune tilbage i
marts 2016 vandt Digitaliseringsprisen for deres
arbejde med TENA Identifi, mens borgerne i
Odense Kommune bl.a. er gået ned i blestørrelse
samt har fået en bedre nattesøvn.
TENA Identifi bliver i dag brugt i mere end 20
kommuner i Danmark. Årsagen er, at den viden
TENA Identifi målingerne giver plejepersonalet redu
cerer antallet af lækager og forbedrer nattesøvnen
for de inkontinente borgere samtidig med at pleje
personalets arbejdsbelastning reduceres. Hvor inkon
tinensplejen førhen var baseret på mavefornemmelser
og rutiner, kan TENA Identifi via indbyggede sensorer
og en datalogger på bleen generere automatiske
rapporter omkring borgerens vandladningsmønster
gennem 72 timer. Datagrundlaget betyder, at pleje
personalet bedre kan planlægge borgerens indivi
duelle plejeplan og dermed bedre vurdere, hvornår
borgeren skal have hjælp til at komme på toilettet.
En af de kommuner, der har haft stor gavn af
TENA Identifi er Hjørring Kommune. Her har man med
TENA Identifi nedbragt lækagerne med 37 pct., hvilket
yderligere har været medvirkende til, at borgerne
har fået færre tryksår og hudproblemer. Helt konkret

er lækagerne per borger reduceret fra 0,65 til 0,41
baseret på før- og eftermålinger. Antallet af unødige
forstyrrelser af borgerens nattesøvn er også reduce
ret, da de forbedrede toiletrutiner fører til færre våde
bleer, der skal skiftes om natten. Derudover havde
projektet den sideeffekt, at borgere, der ikke fik væske
nok, blev spottet pga. manglende vandladning.
”TENA Identifi er både enkelt og effektivt at anvende.
Kontinenssygeplejerskerne har uddannet personalet i
anvendelsen af bleen, hvilket har gjort SOSUpersona
let i stand til at varetage størstedelen af udredningen
hos borgere med inkontinens,” siger sygeplejefaglig
konsulent ved Hjørring Kommune, Birgitte Schøn, der i
samme ombæring roser SCA, der er producenten bag
TENA Identifi, for at være medvirkende til at plejeper
sonalet fik et kompetenceløft.
”Vores samarbejde med SCA har været rigtig godt. De
var der, når man havde brug for dem og vi havde i det
hele taget et godt og konstruktivt samarbejde med
SCA i prøveperioden af sensorbleen. Det inkluderede
bl.a. understøttelse af plejepersonale, som simpelthen
fik et kompetenceløft. For eksempel havde vi en ældre
mand, som plejepersonalet troede var seksuelt fikse
ret, fordi han meget ofte havde hånden nede i bleen.
Men det viste sig ikke at være rigtigt. Han dryppede
meget og han havde faktisk en urinvejsinfektion. Det
havde SOSUpersonalet næppe fundet ud af så hurtigt
uden hjælp fra TENA Identifi.”
Odense Kommune har fået bedre kvalitet
for færre penge
Det er ikke kun Hjørring Kommune, der er tilfredse
med TENA Identifi. Også i Odense Kommune er
man glade. Her har man implementeret TENA Iden
tifi på plejecentre, i hjemmeplejen og på handicap
institutioner.
”TENA Identiﬁ er et rigtigt godt eksempel på, hvor
meget man kan opnå med en teknologi, der er så
færdigudviklet, at den uden problemer kan tages i
brug. Vi har fået bedre kvalitet for færre penge og er
meget begejstrede for re
sultatet,” fortæller Henriette
Jakobsen fra Digitalisering
og Velfærdsteknologi i
Odense Kommune.

4

TENA Identifi - Cases

Succesfuld implementering
kræver kontinuerligt fokus
Det er vores erfaring, at en succesfuld implementering kræver
kontinuerligt fokus på brug af løsningen, også efter den
indledende implementering. Derfor har vi udviklet en model
for opfølgning samt en uddannelsespakke, der også efter den
indledende implementering sikrer, at kommunen når de
ønskede mål.
Brugen af TENA Identiﬁ har allerede
givet markante resultater. Mange
borgere er gået ned i blestørrelse, med
arbejderne kan planlægge både kontin
ens- og øvrig pleje bedre, man undgår
mange uværdige lækager, man undgår
at forstyrre folks nattesøvn og man får
helt andre muligheder for individuel
pleje af den enkelte.
Mere tid til det pædagogiske arbejde
En af de institutioner i Odense Kom
mune, der med succes benytter
TENA Identiﬁ, er Munkehatten, et
bosted for borgere med fysiske og
psykiske handikap. Her er stort set alle
beboere gået ned i blestørrelse, mens
humøret bogstaveligt talt er steget
blandt beboerne. En mandlig beboer
er for eksempel ikke længere irritabel,
fordi personalet via de data, som
TENA Identiﬁ har registreret, har opda
get at der var behov for ændringer i
hans personlige kontinenspleje.
På Munkehatten er antallet af lækager
faldet markant, hvilket har betydet et
løft af borgernes livskvalitet.
”Vi har selv noteret, at vi nu har meget
mere tid til det pædagogiske arbejde,
som er det helt afgørende for et sted
som Munkehatten, og som er det med
arbejderne brænder for. Vi kan nu bruge
vores tid på at udvikle og stimulere
i stedet for at skifte ble,” fortæller
Karina Føhns Marthinsen, Social- og
Sundhedsassistent på Munkehatten.

Vi mener, at alle medarbejdere, der har en rolle i arbejdet med
TENA Identiﬁ, skal have præcis den viden de skal bruge for at
løse deres opgave samt forstå hvorfor de gør det - og ikke mere. Det er
vores erfaring, at for meget information skaber forvirring og usikkerhed
omkring hvad der forventes, og det øger risikoen for at man afholder
sig fra at bruge den nye løsning. Hos Kerteminde Kommune var man
opmærksomme på ikke at overkomplicere implementeringsprocessen.
”Implementeringen forløb rigtig godt, fordi vi i samarbejde
med SCA/TENA fik gjort informationsmaterialet så enkelt og
simpelt, at personalet hurtigt fangede instrukserne.”
siger Lise Lindegaard, der er kontinenssygeplejerske i Kerteminde
Kommune.
Øvelse gør mester
Som mennesker har vi brug for gentagelser før vi tilegner os nye
processer som en vane. SCA tilbyder derfor, ud over implemente
ringsundervisningen, at undervise i det omfang der er behov for, for at
opnå kommunens målsætninger.
”Vi har været rigtig glade for den konsulentbistand, vi har fået
fra SCA. I startprocessen var konsulenterne rigtig
gode til at svare på spørgsmål, som kontinenssygeplejersken
ikke kunne. Derudover var de altid standby og meget
interesseret i at effektmåle.” lyder tilbagemeldingen fra Charlotte
Andersen, der er kontinensansvarlig sygeplejerske
i Mariagerfjord Kommune.
Opfølgning og eﬀektmåling
SCA har på baggrund af vores erfaring med implementering udviklet
en opfølgningsmodel i tre niveauer, der er dokumenteret eﬀektiv til
implementering af en udredningsløsning som TENA Identiﬁ. Vi har på
baggrund af input fra vores kunder udviklet stærke måleværktøjer,
der gør det nemt for vores kunder at få overblik over status og eﬀekt
af TENA Identiﬁ vurderingerne. I Kerteminde Kommune er man glade
for den fleksibilitet, som SCA har udvist i hele processen. Også i
Mariagerfjord Kommune har man generelt været glade for SCAs
implementeringsarbejde:
”Jeg vil klart anbefale at tage i mod konsulentrådgivning fra
SCA, fordi de kan produkt- og procesvejlede på en anden
og mere indsigtsfuld måde, end os andre. TENA Identifi var
en stor hjælp til kontinensplejen. Arbejdsgangene er blevet
lettere, og borgerne har fået det bedre,” siger Charlotte
Andersen.
TENA Identifi - Cases
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Hvad?

Hvorfor?Hvor
Charlotte Andersen,
kontinensansvarlig sygeplejerske
i Mariagerfjord Kommune:
Hvorfor valgte I at købe TENA Identifi-løsningen
og hvilke resultater forventede I at opnå?
Vi har brugt nogle af pengene fra den såkaldte
ældremilliard fra Finansloven til at indkøbe
TENA Identifi, fordi vi gerne ville øge livskvaliteten hos
de svært inkontinente på kommunens ældrecentre.
At være svært inkontinent kan både have negative
konsekvenser for borgeren, plejepersonalet samt
kommunens pengekasse, mens der kan nemt opstå
følgesygdomme såsom urinvejsinfektioner. Derfor
var bedre løsninger inden for kontinensområdet et
stort fokusområde for os og grunden til vi valgte at
investere i TENA Identifi.
Hvordan blev de egentlige resultater
- levede det op til forventningerne og oplevede I
andre resultater, som I ikke havde forventet?
Vi har allerede oplevet færre lækager og sengetøjs
skift, fordi vi har kunnet tilbyde de svært inkontinente
toiletbesøg på de rigtige tidspunkter og derved undgå
at gætte på, hvornår de havde en våd ble. At kende
til borgerens korrekte vandladningsmønster er en
enorm hjælp og optimerer plejen af bl.a. de demente
markant. En af sidegevinsterne har oven i købet
været, at vi har fået bugt med diverse hudproblemer
hos de inkontinente, fordi de ikke længere i samme
omfang sidder med våde bleer.
Hvad betyder disse resultater for borgerne,
personalet og kommunen?
For de demente gør det en stor forskel. Demente kan
have svært ved at mærke og kommunikere konkrete
behov som f.eks. at bleen skal skiftes eller at de
skal på toilettet. Der kunne derfor opstå konflikter
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mellem de demente og plejepersonalet omkring
kontinensplejen. Nu kan vi heldigvis se, at borgerne
er blevet gladere og mere tilfredse, efter vi har brugt
TENA Identifi, fordi vi med vandladningsmønstret kan
se, hvornår de hver især har behov for at komme på
toilettet eller få skiftet ble. Denne viden gør også, at
vi bedre kan vurdere, hvilken blestørrelse borgerne
har brug for. Mange borgere er gået en størrelse eller
mere ned og dét, sammenkoblet med anvendelsen af
færre bleer og mindre tøjvask efter lækager, betyder
at kommunen oven i købet sparer penge ved at bruge
TENA Identifi.
Vil I anbefale andre kommuner at arbejde med
TENA Identifi?
Ja, uden tvivl. TENA Identifi er, udover at skabe
øget livskvalitet for den enkelte, et rigtig godt
arbejdsredskab til at opnå vigtige politiske
målsætninger. Eksempelvis skal vi i Mariagerfjord
Kommune sikre at borgere med inkontinensproblemer
tilbydes forebyggende træning og vejledning før der
laves en blebevilling. Med TENA Identifi får vi en
mere præcis indsigt i borgerens inkontinens, hvilket
gør os i stand til at tilbyde den bedste vejledning og
det rigtige inkontinenshjælpemiddel til borgerens
individuelle behov.

rdan?
Lise Lindegaard,
kontinenssygeplejerske
i Kerteminde Kommune:
Hvorfor valgte I at købe i TENA Identifi-løsningen
og hvilke resultater forventede I at opnå?
Vi finansierede indkøbet af TENA Identifi via
ældremilliarden og de midler, der medfulgte til
indkøb af velfærdsteknologi. Grunden til vi valgte at
fokusere på et produkt til inkontinente var, at vi får
stadig flere ældre og demente, der har problemer
med kontinensen. Her fandt vi TENA Identifi relevant,
fordi det nedbringer antallet af lækager og dermed
øger livskvaliteten hos den inkontinente. Derudover
har TENA Identifi den sideffekt, at det forbedrer
arbejdsforholdene for plejeassistenterne samt at
borgerne nu bruger bleer med mindre sugevne,
hvilket giver borgeren øget velvære.
Hvordan blev de egentlige resultater
- levede det op til forventningerne og oplevede I
andre resultater, som I ikke havde forventet?
Resultaterne var endnu bedre end forventet.
Antallet af lækager blev reduceret markant, hvilket
helt konkret vil sige en reduktion på 20 pct. i
sugeevne, 48 pct. færre lækager samt 7 pct. færre
skift. TENA Identifi har i øvrigt den fordel, at man
kan se, om borgeren er under- eller overhydreret,
har blærespasmer, får/ikke får vanddrivende samt
afføringsmedicin på de mest hensigtsmæssige
tidspunkter.

Hvad betyder disse resultater for borgerne,
personalet og kommunen?
Foruden øget livskvalitet hos de inkontinente borgere
og mindre nedslidende arbejde for plejepersonalet,
så har TENA Identifi været medvirkende til at ændre
på nogle fastlåste rutiner på plejehjemmene således
at der er blevet mere tid til at være sammen og hygge
med borgerne. Ved at borgerne anvender bleer i den
sugeevne, der passer til deres behov samt bliver
skiftet på de mest optimale tidspunkter, undgår vi
samme antal lækager, hvilket har nedbragt udgiften til
stiklagener betragtelig.
Vil I anbefale andre kommuner at arbejde med
TENA Identifi?
Ja, helt bestemt. TENA Identifi har i sig selv
givet fantastiske resultater, hvilket bl.a. skyldes
et rigtig godt partnerskab med SCA i
implementeringsprocessen. Man kan straks mærke
deres store erfaring inden for området, og de har
været rigtig dygtige til at skabe et netværk mellem
kommunerne, der bruger TENA Identifi, således
at man kan dele erfaringer og best practice til
gavn for borgerne i sidste ende.
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Om SCA
SCA blev grundlagt i Sverige i 1929 og har mere end 40 års
erfaring med inkontinensområdet. SCA producerer inkon
tinenshjælpemidler og velfærdsteknologi til plejen under
brandnavnet TENA. Her kombinerer man teori, forskning og
praksis til at udvikle dokumenterbare løsninger, der forbedrer tilværelsen for tusindvis af inkontinente.
Vi indgår partnerskaber med vores kunder om at skabe
bedre kontinenspleje. Det betyder, at vi ikke bare leverer
produkter men også uddannelse og ekspertrådgivning på
bedste praksis indenfor kontinenspleje. Denne måde at
arbejde på benytter vi også, når vi implementerer velfærdsteknologi. TENA Identifi løsningen indeholder derfor også
integreret konsulentrådgivning, som inkluderer uddannelse
og rådgivning af ledelse og plejepersonale samt sparring og
driftsopfølgning.
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Det vil i sidste ende forbedre borgernes livskvalitet, plejepersonalets arbejdsmiljø og kommunens økonomi.
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