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ABENA Nova – Præsentation
Susanne B. Andersen, Projektleder ABENA A/S, sba@abena.dk, mobil: 5158 1808

BECAUSE WE CARE

mailto:sba@abena.dk
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ABENA Nova
Verdens første
digitale engangsprodukt
til hverdagsbrug ved
inkontinens

Bleer og sensorer 
produceres i Danmark
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Behov for kontinuerligt sensorsystem til 
hverdagsbrug med adgang til data i realtime

Billigt i brug

Brugervenligt for både borgere og personale -
ingen input og automatisk output

2018 

Intelligent ble til 

hverdagsbrug

Historien bag ABENA Nova
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Nytænke inkontinensplejen
Morgendagens ældrepleje

• Bleskift i rette tid

• Øget værdighed

• Frigivet plejetid

• Mere tid til kvalitetspleje

• Fokus til andre opgaver 

der kræver et fagligt skøn

• Bedre tid og fokus til andre opgaver, der kræver et fagligt skøn?

Forbedret livskvalitet,

individualiseret pleje og 

øget kvalitet i plejen

ABENA Nova bruges

både på plejecentre og 

i hjemmeplejen
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Abena Nova - hvordan virker det?

RELAY

Relay kobles til 3G/4G eller WiFi
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SStabil teknologi

• ABENA Nova er unik, bruger IoT teknologi

• Clip & sensor er patenteret

• Algoritmen er meget præcis pga. massiv test
af produktet

• Sensorerne dækker bleens bredde og længde
for at give større nøjagtighed & information

• Centrale notifikationer modtages af personalet
1. Bleen skal skiftes
2. Risiko for lækage
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• CE mærket, electronisk medical device class 1

• Opfylder MDR regulationer

• Alle data regulationer overholdes incl. GDPR

• Datasikkerhed overholdes ved:

1. Data er tilknyttet borger af afdelingen. 
Kun afdelingens personale kan identificere borger

2. Data transmission fra skyen er krypteret
(ALLE data er anonyme). 

3. ALLE data er gemt anonymiseret & 
kan ikke blive associeret med en borger. 

Sikkerhed
Privacy & Security
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Praktisk anvendelse
og brug af produktet

Clipsen sidder sikkert fast på bleen

Clipsen hviler på ydersiden af bleen, ikke på huden

Clipsen aktiveres ved at placere den mod 
bagsiden af en smartphone (NFC-chip)

Clipsen har et batteri, og skal ikke oplades. 
Levetid 1 år.

Automatisk produktgenkendelse og unik sensor 

Brugervenlig app tilpasset både iOS og Android
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Abena Nova giver real-time 
notifikationer til plejepersonalet
med henblik på individuel
inkontinenspleje
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App’en viser når der er 
behov for skift af produkt
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Overbliksrapport – WetSens
https://pilot.wetsens.com

https://pilot.wetsens.com/
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WetSens grafer over vandladninger
https://pilot.wetsens.com

https://pilot.wetsens.com/
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Målgruppen

Demente 
Udadreagerende
Svær kommunikation

Lækageproblemer

Kortlægning: 
Planlægning af toilettider 
Korrekt blestørrelse
Bleskift i rette tid

IAD eller UVI

Unødvendige forstyrrelser

Immobile
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Kortere tid

i en våd

ble

Øget
Værdighed
Ro for

pårørende

Færre

blecheck

Færre

Hudpro-

blemer

Færre

lækager

Færre
unødvendige 

bleskift

Mindre

lugt

Uforstyrret

søvn

Færre

UVI

Øget kvalitet i plejen 
for borger

Øget livskvalitet og 
individuel pleje



August 2019| 15

Mindre

affald

Færre

lækager

Mindre 

vasketøj

Færre

konflikter

Færre

bleskift/

blecheck

Planlægning

af 

toilettider

Realtime

rapport

og APP

Smartere

Opgave-

løsning

Frigivet tid til 

kvalitet i plejen

Øget kvalitet i plejen for plejepersonalet
Optimeret inkontinenspleje

Individuel

pleje

Relationen

og borger

i centrum 
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Reduktion i manuelle bletjek: 88%

Reduktion i Lækage på tøj/seng: 72%

Der skiftes 39% færre bleer

Kvalitetsforbedringen i tal - Danmark

Der frisættes min. 30 minutter plejetid/borger/dag
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Implementering
• Abena Nova er nem at bruge

• Undervisning på P-møde: ca. 45 minutter. Gennemgang af APP’en samt clip og 

påsætning  

• Drop-In undervisning: undervisning af personalet (f.eks. kl. 14-16). 

Gennemgang af APP’en samt clip og påsætning 

• Derudover er nøglepersonen/tovholder i afdelingen tilgængelig for kolleger og sender 

måske lidt info til dem pr. mail

• Ved opstart udarbejdes en liste over hvilke borgere der skal bruge Nova. 

Abena hjælper med konvertering til Nova bleer og bestilling af den første kasse bleer

• Abena hjælper med implementering; support, undervisning, opfølgning, mv 
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Lommeguide
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Casestories og meget mere på ABENAs hjemmeside: 
https://www.abena.dk/nova

https://www.abena.dk/nova
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Abena Nova er registreret med

Because We Care

Se mere på www.abena.dk/nova

http://www.abena.dk/nova


Er det der søges:

- Værdi for borgeren med respekt for den enkeltes situation?

- Reel værdiskabelse?

- En teknologi der har indflydelse på hvordan opgaven kan løses på en ny 
og bedre måde?

- At rutineopgaver og manuelle processer udgår, så ressourcer frigøres?

- Bedre tid og fokus til andre opgaver, der kræver et fagligt skøn?

- Så er ABENA Nova svaret



BECAUSE WE CARE

En ny tilgang til kontinensplejen
Tak fordi I lyttede med!

Kontaktoplysninger:

Susanne B. Andersen
Projektleder ABENA A/S
Mail: sba@abena.dk
Mobil: 5158 1808

www.abena.dk/nova

mailto:sba@abena.dk
http://www.abena.dk/nova

