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Find hjælp 
 

▪ På beta.tenaonline.dk - se under fanen ”Hjælp”. Her finder du altid: 

─ TENA Online Brugervejledning 

─ E-learning film 

─ Små enkelte filmklip om størstedelen af funktionerne 

▪ De ligger også på det ”gamle” TENA Online (tenaonline.dk)  

▪ Hvis du ikke kan finde svaret der, kan du også ringe til TENA Online Hotline  

hos TENA Kundeservice 48 16 82 10 - Tryk 3 

  



 
 

Side 4 af 10 
TENA Online Brugervejledning  

 

Public 

TENA Online Hotline  

Ring 48 16 82 10 / vælg 3 

 

Før du går i gang  

– Brug altid kun internet-browserne Chrome eller Edge 
 

Det nye TENA Online er udviklet til brug på Google Chrome, Microsoft Edge og Safari. Brug derfor 

ikke Internet Explorer eller Firefox, da der er funktioner, der ikke fungerer på disse browsere.  

 

  

✓ 

✓ 

 

 

 

 

Firefox 

 

 

 

 

Safari 

✓ 
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Log ind 
 

Login første gang for A, B og C brugere (brugere med adgang til bevillinger) 
 

1. Når du er blevet oprettet som A, B eller C bruger modtager du en velkomst E-mail. I denne 
kan du se dit brugernavn. Der er et link i mailen, som du skal klikke på første gang. 

 
 

2. Når du har klikket på linket, skal du oprette dit eget kodeord til TENA Online, som skal 
bestå af 8 blandede tal og store og små bogstaver. Klik på Gem ny adgangskode.  
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Du har nu lavet dit eget kodeord. Klik på ”Retur til login side” 

 

3. Du er nu klar til logge ind fremadrettet på TENA Online 
 

  

Hvad er Brugernavn, Kodeord og Engangskode… 

– og hvad skal jeg bruge dem til? 
 

Brugernavn:  Er dit fornavn og efternavn med et punktum imellem. Fx britt.olsen 

Skal indtastes ved oprettelse første gang og derefter når du logger ind. 

Kodeord:  Er dit eget selvvalgte kodeord på minimum 8 blandede store og små bogstaver og 

tal. Oprettes første gang du skal tilgå TENA Online, og når du skal logge ind 

efterfølgende. 

Engangskode:  Er en tal-kode på 6 tal, som systemet sender til dig på enten sms eller mail, når 

du skal logge ind på TENA Online. Det er det vi kalder for to-faktor-godkendelse.  

To-faktor-godkendelse er en ekstra sikkerhed for, at det er en godkendt person 

som er ved at logge sig ind på TENA Online. Det beskytter imod at nogen kan 

komme ind i TENA Online, hvis de fået fat i dit brugernavn og kodeord. Til dette 

skal de også have adgang til din telefon eller kommune-E-mail. Det beskytter 

derfor den personlige data der ligger i TENA Online mod såkaldt cyberangreb. Vi 

kender også to-faktor-godkendelse fra fx NEM-ID. 

Engangskoden skal indtastes en gang om dagen, og vil altid blive sendt til den 

mobiltelefon eller kommune-email, du er sat op til. Hvis du skifter mellem PC og 

en tablet/iPad samme dag, vil du også blive bedt om at indtaste en ny 

engangskode. 

Vælger du at modtage engangskode på SMS er det vigtigt, at du bruger en 

mobiltelefon, du har med dig hver dag, da det er dette nummer koden sendes til. 
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Login til hverdag for A, B og C brugere (brugere med adgang til bevillinger) 
 

 

1. Gå på internettet og tast 

beta.tenaonline.dk for at 

komme til login-siden. 

2. Indtast dit brugernavn 

3. Indtast 

kodeord(adgangskode) 

4. Klik på Login  

5. Hvis du klikker i  

boksen  

” Husk mig”,  

gemmes dit brugernavn 

 

 

 

 

 

 

6. Du vil nu modtage en engangskode på seks tal enten på E-mail eller SMS, alt efter hvad 
der er valgt til dig: 

 

a. Hvis SMS kunne det således ud: 

b. Hvis E-mail - gå til din kommune-email og åbn mailen fra TENA Online. Den kunne 

se således ud: 

  

http://www.beta.tenaonline.dk/
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7. Indtast engangskoden på seks tal og klik på ”SEND” og du bliver logget ind. 

 

 

 

8. Engangskoden skal indtastes en gang om dagen, og vil altid blive sendt til den mobiltelefon 

eller kommune-email, du er sat op til. Hvis du skifter mellem PC og en tablet/iPad samme 

dag, vil du også blive bedt om at indtaste en ny engangskode. 

 

9. Hvis du ønsker at skifte til en anden metode at modtage din engangskode på, kan du skrive 

til tena.dk@essity.com og de kan skifte til enten SMS eller E-mail, alt efter hvad der 

fungerer bedst for dig.  

 

Glemt adgangskode/kodeord 
 

1. Klik på Glemt kodeord  

  

mailto:tena.dk@essity.com
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2. Indtast brugernavn 

3. Klik på NULSTIL 

Der sendes nu en mail til din kommune E-mail-adresse. I denne mail vil der være et link til 

at vælge et nyt kodeord. Hvis du ikke modtager en E-mail, kontakt venligst  

TENA Kundeservice på tena.dk@essity.com. Husk at oplyse dit brugernavn i mailen til 

kundeservice. 

 

4. Gå til din E-mail indbakke 

5. Klik på linket i E-mailen 

 

 

 

mailto:tena.dk@essity.com
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6. Indtast nyt kodeord, på 8 blandede tal og store og små bogstaver, og bekræft ved at 

gentage kodeordet nedenunder  

7. Klik på GEM NY ADGANGSKODE 

8. Klik på Retur til login-side, når du får besked om at koden er nulstillet. 

 

9. Indtast brugernavn og nyt kodeord og klik på LOGIN 

Log af  
 

1. Klik på Log af oppe i højre hjørne 

 

 


