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Velfærdsteknologi:

Det er afgørende, at internettet virker
Test af sensorbleer på plejehjem i Græsted kræver et velfungerende wifi-net
Tekst og foto: Anne Ristorp Kraufeldt

Anne Cordel, Suma Care
sammen med leder af
’Udsigten’, Pia Poulsen.

Det er virksomheden Suma Care, der står
bag sensorteknologien Wear&Care. En teknologi, der lyder kompleks, men faktisk kun
er en sensorstrimmel, der klistres fast uden
på bleen og en datalogger, der sættes fast.
Suma Care startede sin virksomhed i 2013
og har arbejdet på sensorteknologien de sidste halvandet år. Et produkt, der nu virker,
og er tæt på at være klar til plejehjem og
hjemmepleje over hele landet.
Udrulningen på plejehjemmet ’Udsigten’ i
Græsted har givet virksomheden nyttige erfaringer til at komme helt i mål.
- Èn af de største udfordringer har faktisk
været manglende wifi på plejehjemmet. Attendo har arbejdet hårdt på at få den til at
fungere optimalt, men det er afgørende for
teknologiske projekter, at internettet fungerer alle steder i huset, siger produktchef Anne Cordel fra Suma Care.
Suma Care har de første måneder arbejdet
med en midlertidig router, men når sensorteknologien skal rulles ud på hele plejehjemmet, er det afgørende, at der er wifi på alle
etager.
Sensoren fungerer på alle typer af bleer, så
’Udsigten’ har kunnet beholde de dag- og
natbleer, de altid har brugt.
Sådan fungerer det
Wear&Care er en velfærdsteknologisk løsning til personer med moderat til kraftig inkontinens. Sensoren registrerer fugtniveauet i bleen og giver besked, når bleen skal skiftes. Opsamlede data kan bruges i den forebyggende pleje: Ændringer i en borgers
vandladningsmønster kan for eksempel være tegn på en begyndende urinvejsinfektion.
Informationerne giver plejepersonalet mulighed for at igangsætte den nødvendige behandling, så tidligt som muligt.

Sensormættet ble får millioner
Det danske medico start-up, Suma Care, har modtaget millioninvestering fra den tidligere Pandora-direktør Thomas Ryge og fra teknologi-hubben InQvation, som familien
Zibrandtsen står bag.
Suma Care har udviklet ble-løsningen Wear&Care, der består af en sensor, som fastgøres på ydersiden af bleen og tilsluttes en lille sender.
- Suma Care har udviklet et utroligt interessant IoT-device, der ved at afhjælpe problemer med inkontinens har en positiv samfundspåvirkning, både nationalt og internationalt. Produktet er med til at give brugerne bedre komfort samt mere værdighed i
deres hverdag og samtidig øger det plejernes effektivitet, siger Claus Zibrandtsen, administrerende direktør i InQvation, og fortsætter:
Wear&Care er CE-mærket til erhvervssalg. Nu går virksomheden ind i næste fase, hvor
den skal i gang med lancering i Danmark og pre-launch i Tyskland og Norge.
- Det er nødvendigt at styrke organisationen yderligere for at udnytte selskabets fulde potentiale - og uden ekstern kapital ville det ikke være muligt. Vi er derfor utrolig
glade for investeringen, som skal bruges til at understøtte og opbygge organisationen
og accelerere væksten, siger Mads Rasmussen, administrerende direktør i Welfare
Tech Invest, der står bag Suma Care.
Læs mere om Suma Cares test på side 10-11.

Det er denne ble, Suma Care kalder
Wear&Care, som er testet på plejehjemmet Udsigten i Græsted.
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Lone Ørskov er en af de aktive medarbejdere på plejehjemmet i Græsted, der har engageret sig dybt i projektet med de intelligente bleer.
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Sensorer på bleen fjerner nattevagternes
dårlige samvittighed
På plejehjemmet ’Udsigten’ i Græsted samarbejder man med den private
virksomhed Suma Care om projekt med intelligente bleer
Tekst og foto: Anne Ristorp Kraufeldt

HYGIEJNE: Et midlertidigt forsøg
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Det handler også om respekt for den enkelte
beboer.
Flere beboere skal nemlig liftes, når bleen
skal skiftes. De personaleressourcer, det
kræver, og den belastning beboerne udsættes for, minimeres, når beboeren ikke liftes
rutinemæssigt som en del af rundeplejen.
- Desuden kan vi sikre, at der ikke går for
længe mellem bleskift, men også at der - for
eksempel om natten - går længe nok, så beboerne får den nattesøvn, der er så essentiel
for deres aktive liv om dagen. Vores nattevagter står konstant i dét dilemma: En våd
ble skal skiftes, men skal man tjekke, om Personale
t får en alarm på deres
mobiltele
den er våd, risikerer man at vække beboe- hvis en våd
l ffoner,
ble skal skiftes. Dermed un
dgår man, at
ren. Nu fjerner vi deres dårlige samvittig- skifte ble
for sent eller for tidligt - og
man kan bruge
hed: Når ikke sensorerne sender besked den sparso
mme tid på andre ting me
d beboerne.
om våd ble, kan man trygt lade beboerne
sove videre, så længe og så dybt, som de
kan, siger Pia Poulsen.
Hun understreger, at projektet ikke indbyFornuftig metode
der til, at man slet ikke tilser en beboer, fordi
- Det er bare en rigtig fornuftig metode, at der ikke er kommet en besked.
- Vi bruger lige så megen tid med vores beman ikke skifter en ble, der ikke er våd. Og at
man skifter den med det samme, i det øje- boere, som vi plejer. Men nu kan vi bare brublik den bliver våd. Det er også forebyggen- ge dem på at snakke eller holde i hånd eller
de for sår og hjælper i sårplejen, forklarer le- andre ting, der giver mere mening end at
skifte en tør ble ...
deren.

Rutinerne er bombet sønder og sammen
Der er gjort op med den faste rundepleje på ’Udsigten’. Det kan også mærkes på budgettet
Tekst og foto: Anne Ristorp Kraufeldt

HYGIEJNE: Det er første
gang, at den velfærdsteknologiske virksomhed Suma
Care ruller et projekt ud i
den størrelse, som er planen
i Græsted.
Produktchef Anne Cordel
har haft sin faste gang på
’Udsigten’ i flere måneder.
Hun er nærmest blevet en
del af huset, mens testprojektet har stået på.
- Det har simpelthen været
en fornøjelse, som de har ta-

get imod mig. Der har kun
været positive tilkendegivelser, selv fra de medarbejdere, der højt har erklæret, at
de aldrig åbner en computer, smiler Anne Cordel, der
selv har en baggrund som
sygeplejerske.
Men det er også vigtigt at
forstå, siger hun, at sensorteknologien intet har med
computere at gøre.
- Medarbejderne skal lære
at sætte sensoren fast på bleen. Det er dét. Der kommer
en besked, som indikerer, at

der er en våd ble. Og så skal
de sådan set blot gøre det arbejde, de gør så godt i forvejen, forklarer hun.
Personale fodrer med info
Enkelte medarbejdere har
deltaget helt ned på analyseplan i testprojektet. En af
dem er Lone Ørskov, der selv
har udviklet et skema, som
har fodret udviklerne hos
Suma Care med en masse
nyttig information.
- Det har bare været super
fedt, for vores udviklere har

dermed haft mulighed for at
ændre nogle algoritmer i
testperioden - til fordel for
personalet og deres arbejde
og i sidste ende til gavn for
beboerne, siger Anne Cordel.
Lone Ørskov er begejstret
for projektet og for det, teknologi kan gøre for en så afgørende opgave som hygiejne.
- Det har været utrolig
spændende. Vi har gjort op
med den faste rundepleje. Alle rutiner er bombet sønder

og sammen. Men det er fedt,
for det har jo ligget og rumsteret altid: Hvorfor forstyrre
en beboer, specielt om natten, når det ikke er nødvendigt? Nattevagterne har haft
stor succes med projektet, siger Lone Ørskov.
Hun bakkes op af Pia Poulsen.
- Vi kan alle se idéen med
sensorerne til fordel for personalet og for beboerne, men
kommunen kan helt sikkert
også glæde sig over, at der
bruges færre ressourcer. Vi

har noteret os et langt mindre
forbrug af bleer og den forebyggende effekt, sensoren
har i sårplejen er også ret afgørende, siger Pia Poulsen.
En tidligere businesscase,
baseret på testresultater fra
andre danske plejehjem, viser, at plejehjemmene har
sparet 15 procent på udgifter
alene. Antallet af bundskift er
nedsat med hele 65 procent.
Dermed sparer plejehjemmet
også en hel del ressourcer på
at vaske lagener og sengetøj.

Tag menneskeliv alvorligt bekæmp legionella
Legionella kan undgås. Krüger Aquacare tilbyder en række metoder
til forebyggelse og kontrol af legionella væksten i vandsystemer.
Oxiperm Pro fjerner bakterier og andre mikroorganismer i det varme
brugsvand.
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