Ny teknik ger mer tid till
omvårdnad
Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg använder det nya
tekniska hjälpmedlet TENA IdentifiTM vid inkontinensutredningar.
- Den nya tekniken gör det möjligt att
prova ut individanpassade inkontinensskydd eller ta bort skyddet helt och
istället assistera vid toalettbesök.
Utöver den ökade värdigheten det
ger våra boende, gör tekniken även
att vi får mer tid till omvårdnad, säger
Susanne Börjesson, HSL-chef på Tre
Stiftelser.
Ostörd nattsömn
Bland personalen har TENA IdentifiTM
tagits emot positivt. Framför allt eftersom det bidrar till att skapa livskvalitet
för de boende. Nästan alla som har blivit
utredda har kunnat byta till ett tunnare
skydd eller till och med kunnat sluta
använda skydd.
– Det skapar värdighet för den
boende att ha ett inkontinensskydd
som märks så lite som möjligt. När vi
visar resultatet från mätningen, känner de sig trygga i att våga byta till ett
tunnare. Som en boende sa efter att
hon fått ett mindre skydd: ”Jag känner mig så ledig och snygg nu”, säger
Carina Gårdshage, ansvarig sjuksköterska på äldreboendet Otium.
För personalen innebär bättre utprovade skydd att de inte behöver lägga
lika mycket tid på att byta inkontinensskydd som tidigare. Istället kan de
hjälpa till med toalettassistans så att
fler slipper skydd.
Ytterligare en fördel är att de boende
inte behöver väckas mitt i natten för att
kontrollera om skyddet behöver bytas, utan kan få en hel natts ostörd
sömn.

Smarta TENA IdentifiTM
TENA Identifi™ är det nya, smarta verktyget
som används vid inkontinensutredningar och är
ett steg mot ökad användning av välfärdsteknologi
inom basal vård och omsorg

TENA Identifi™ Sensor Wear
med inbyggda sensorer

Susanne Börjesson,
HSL-chef på Tre Stiftelser

Mer tid till omvårdnad
Tre Stiftelser var med och testade
TENA IdentifiTM inför att produkten skulle
släppas på marknaden. Resultatet
blev så bra att man beslutade införa det
permanent. All personal utbildades i hur
skyddet fungerar och ska användas.
-Bättre anpassade skydd gör att vi
behöver lägga mindre tid på att tvätta,
bädda rent och på byten. Testet visade
att vi kan spara upp till 43 timmar per
vårdtagare och år. Det är en hel arbets
vecka som vi istället kan använda till att
bara umgås med våra boende, sitta
och småprata i soffan, gå till restaurangen eller ut i trädgården, säger Susanne
Börjesson.
Målet på Tre Stiftelser är att göra
användandet av TENA IdentifiTM till en
vardaglig rutin, så att alla boende får
individuellt anpassade skydd.
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kunskap för bättre
resultat
Ur TENA Identifi™ Webbportal
skapas indivudella rapporter

TENA Identifi™ Loggern återanvänds

För tillgång till den senaste instruktionsmanualen
för TENA Identifi™ Systemet, besök tenaidentifi.sca.com

SCA Care of life. För att våra produkter gör
livet lättare för dig och miljoner andra människor
runtom i världen. För att våra råvaror och vårt
sätt att arbeta ingår som en naturlig del i den
globala livscykeln. Och för att vi bryr oss.

Innovation

TENA Identifi™- stöder faktabaserade inkontinensutredningar för god individuell inkontinensvård

TENA Identifi™

Tillsammans gör vi skillnad

Fördjupad kunskap främjar kontinens, värdighet och individuella val
TENA Identifi™ är en bekväm allt-i-ett lösning som enkelt integreras
i normala rutiner.

”V årt fokus ligger p å individen
och ett meningsfullt liv.
Teknik som TENA Identifi bidrar till detta”.
– Susanne Börjesson, HLS chef på Tre Stiftelser

Under utvärderingen ersätts de vanliga inkontinensskydden med
TENA Identifi™ Sensor Wear. Via tunna inbyggda sensorer samlas
information in om mängd och tidpunkt för urinläckage.

TENA Identifi™ ger värdefull kunskap om en individs behov av
toalettassistans, inkontinenshjälpmedel och tillhörande bytesrutiner.
Det hjälper personalen att skapa individuella omvårdnadsplaner och
möjliggör anpassade produktval. Rätt utprovade skydd ökar inte
bara värdighet och främjar kontinens för den enskilda individen, det
sänker även produktkonsumtion och miljöpåverkan.

TENA Identifi™ Loggern, som fästs på sensorskyddet är
återanvändningsbar. Den registrerar informationen som sedan
skickas automatiskt till en databas. Ur en säker webbportal skapas
en lättöverskådlig rapport med diagram, alltid med bibehållen
integritet för individen.

Grunden för god inkontinensvård
är förståelse för individuella
behov

Under 72 timmar används TENA
IdentifiTM Sensor Wear med nio
inbyggda sensorer. Skyddet byts
enligt normala bytesrutiner och
slängs efter användning.

Få sjukdomar påverkar livskvalitet, värdighet och känslan
av självständighet så mycket som just inkontinens.
Det påverkar också kvaliteten på äldreomsorgen och
personalens vardag.
Ungefär 80 procent av alla äldre på särskilda boenden
lider av inkontinens och använder dagligen någon form
av hjälpmedel[1]. För att förstå vad varje individ behöver
krävs individuell utredning.
TENA IdentifiTM är ny teknik som underlättar
inkontinensutredningar. Under 72 timmar registrerar
verktyget en individs läckagemönster. Informationen
omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap
om individuella mönster och urinmängder. Rapporten
är ett faktabaserat underlag som används för att
bedöma lämpligast tider för toalettbesök och byten och
förenklar förskrivning av inkontinenshjälpmedel enligt
SOSFS 2008:1[2].
Loggern på skyddets framsida
skickar informationen trådlöst
via mobilnätet till en säker
webbportal.

(1) Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2014.
(2) SOSFS 2008:1, uppdaterad SOSFS 2013:6, Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska
produkter inom hälso- och sjukvård.

Ur webbportalen kan
personalen generera en rapport
utifrån vilken de kan planera
toalettbesök samt storlek och
användning av inkontinensskydd
för personer som lider av
urinläckage.

