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Toiletbesøgets 
11      faser

Hurtigt overblik i en travl hverdag! 
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Toiletbesøgets 

                                   
      11  
        faser



11.
FASE

10.
FASE

Lade vandet og 
tømme blæreren helt, 

når man sidder på 
toilettet

Gå ud til toilettet eller 
køre kørestolen selv

4.
FASE

Finde toilettet

5.
FASE

Komme ind på og 
ud af toilettet - få 

kørestol eller andet 
gangredskab med 

og evt. klare at gå på 
trapper op/ned

6.
FASE

Side 7 Side 8 Side 9

Toiletbesøgets 

                                   
      11  
        faser

Hold på vandet til man 
når toilettet

Selv klare af-/
påklædning (inkl. 

inkontinenshjælpemidler)

Varetage egen 
toilethygiejne

Sætte sig/rejse sig fra 
toilettet

7.
FASE

8.
FASE

9.
FASE

Mærke 
vandladningstrang

Rejse sig op/
sætte sig

Holde balancen

1.
FASE

2.
FASE

3.
FASE

Side 4 Side 5 Side 6

Side 10 Side 11 Side 12

Side 13 Side 14
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  Udred borgeren efter Minimal Care metoden  
 ved kontinenssygeplejerske, urofysioterapeut  
 eller andet sundhedsfagligt personale.

 Behandling af symptomer ved læge.

 Introducer faste toilettider hver 3.-4. time.

 Påmind om toilettider - fx via en alarm på uret  
 eller telefonen. Borgeren kan også opfordres  
 mundtligt, hvis der er personale tilstede.

Mærke
vandladningstrang1.

FASE

Skema over væske/vandladning

Navn:          
          

          
          

          
         C

pr-nr.:         
          

          
     Kontakt:Indsæt i skemaet:

• Vandladningsmængden hver gang du går på toilettet. Start med 1. vandladning om morgenen. Brug et gammelt litermål.

• Aktiviteter du foretog dig i forbindelse med utætheden: host, nys, opvask, håndvask, cykling o.lign.

• Anfør under aktivitet, hvornår du gik i seng/stod op.

Dato      Kl.         
Drukket ml         

Vandladning ml    Utæthed +/-       A
ktivitet i forbindelse med utæthed

Sammentælling: Udfyldes af sygeplejerske

 
 

Største vandl.     Døgnmængde urin         D
rukket i døgnet        

Vandl. frekvens         A
ntal utætheder         

ml: 
    ml:        

          
          

     ml:        
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  Fysioterapeutisk træning i at rejse sig fra  
 stol og sætte sig igen.

  Brug et gangredskab som borgeren kan  
 rejse sig ved fx gangbuk, rollator eller lignende.

  Brug en stol der er nem at rejse sig fra  
 og sætte sig på. Stolen må ikke være for lav.

  Få et katapultsæde til stolen.

Rejse sig op/sætte sig
2.

FASE
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Holde balancen

   Balancetræning med fysioterapeut.

  Brug et gangredskab som borgeren kan støtte  
 sig til - fx en rollator eller lignende.

  Etabler en bækkenstol tæt på borgerens  
 opholdssted.

  Tilbyd mænd en kolbe, som kan stå tæt på  
 borgerens opholdssted.

  Opsæt håndtag til støtte ved toilet.

3.3.
FASE
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Gå ud til toilettet eller
køre kørestolen selv

  Gangtræning via Fysioterapeut.

  Få et gangredskab som borgeren kan støtte sig  
 til fx en rollator eller lignende.

  Træn armene så borgeren selv kan køre sin  
 kørestol (evt. el-dreven kørestol hvis armene ikke  
 kan trænes tilstrækkeligt op).

  Installer en bækkenstol tæt på borgerens  
 opholdssted, så den står inden for borgerens  
 gangdistance.

  Tilbyd mænd en kolbe der placeres inden for  
 gangdistancen.

7

3.4.
FASE
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Finde toilettet
5.

FASE

   Vis borgeren hvor toilettet er. 

  Afmærk toiletdøren med en farve som    
 borgeren forbinder med toilettet.

  Afmærk toilettet med et billede, tegning eller   
 lignende som borgeren forbinder med toilettet.

  Afmærk ruten ud til toilettet med kendetegn   
 som borgeren forbinder med at skulle finde   
 toilettet.
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Komme ind på og ud af toilettet - få 
kørestol eller andet gangredskab 
med og evt. klare at gå på trapper

  Træn flytning fra kørestol til toilet med   
 fysioterapeut

  Træn gang fra kørestol/gangredskab   
 hvis disse ikke kan komme med ud på toilettet.

  Fjern dørtrin og opsæt diverse gribehåndtag.

  Stil en bækkenstol i et rum som borgeren  
 kan komme ind og ud af samt have sin  
 kørestol/gangredskab med ved ergo-/  
 fysioterapeut.

  Trappetræn, hvis det kræves, for at 
 komme ind på og ud fra toilettet - ved   
  fysioterapeut eller andet sundheds- 
 personale med relevant kompetence.

  Gør toilettet sikkert, så fx demente tør gå  
 ind og blive der. I samarbejde med fagkyndigt  
 sundhedspersonale besluttes fx installation af 
 lyse gulve og fjernelse af spejle.

9

6.
FASE
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Hold på vandet til man når toilettet

   Udredning efter Minimal Care metoden ved  
 kontinenssygeplejerske/urofysioterapeut eller  
 andet sundhedsfagligt personale.

  Evt. medicinsk behandling via læge.

  Blæretræning via kontinenssygeplejerske eller  
 urofysioterapeut.

  Bækkenbundstræning via urofysioterapeut.

  Kortlægning af drikke- og toiletvaner.

  Tilbyd mænd en kolbe.

  Opsæt en bækkenstol i nærheden af   
 borgerens opholdssted.

7.

10

5.3.7.
FASE
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Selv klare af-/påklædning
(inkl. inkontinenshjælpemidler)

  Træn af- og påklædningsfunktion med   
 ergoterapeut.

  Find egnede lukkemekanismer til tøjet - fx  
 velcro, elastik eller lignende i samarbejde med  
 ergoterapeut.

  Træn i at benytte hjælpemidler, der gør det  
 muligt fx at åbne/lukke knapper eller lignende i  
 samarbejde med ergoterapeut.

  Træn korrekt af- og påsætning af et 
  inkontinenshjælpemiddel i samarbejde   
 med kontinenssygeplejerske og/eller   
 sundhedspersonale med relevant kompetence.

  Vejled borgeren i valg af inkontinens-  
 hjælpemiddel i samarbejde med   
 kontinenssygeplejerske og/eller
  sundhedspersonale med relevant kompetence.

7.
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5.3.8.
FASE
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Sætte sig/rejse sig fra toilettet

   Fysioterapeut træner borgeren i at sætte sig  
 på toilettet og rejse sig igen.

  Få et gangredskab med ud på toilettet som  
 borgeren kan rejse sig/sætte sig ved hjælp af  
 - fx gangbuk, rollator eller lignende.

  Få sat toiletforhøjer, gribehåndtag, toiletarmlæn  
 og lignende op på toilettet i samarbejde med  
 ergoterapeut.

  Etabler et robottoilet, der kan hjælpe borgeren  
 med at rejse sig/sætte sig på toilettet 
 i samarbejde med ergoterapeut.

9.5.3.9.
FASE
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Lade vandet og tømme 
blæreren helt, når man sidder 
på toilettet

  Udredning efter Minimal Care metoden i   
 samarbejde med kontinenssygeplejerske eller   
 urofysioterapeut.

 Behandling af symptomer i samarbejde  
 med  læge.

 Tøm blæren ved hjælp af dobbelt/tredobbelt   
 vandladningsteknik. Oplæring i samarbejde med   
 kontinenssygeplejerske/urofysioterapeut eller andet  
 sundhedspersonale med relevant kompetence.

aahhhhh ....
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9.5.3.10.
FASE



Varetage egen toilethygiejne

  Træn i at kunne tørre sig selv korrekt, så det  
 er effektivt og infektionsrisikoen minimeres.
 Oplæring i samarbejde med sundhedspersonale  
 med relevant kompetence

 Træn i at kunne mestre håndvask efter   
 toiletbesøg. Oplæring i samarbejde med  
 sundhedspersonale med relevant kompetence.
 
 Benyt håndsprit, hvis det er nemmere at  

 håndtere for borgeren

 Etabler robottoilet, som varetager hygiejnen.

14

9.5.3.11.
FASE
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Notater:
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