
Pantone: orange 021

VÅD TØR

Vejledning til kortlægningsskemaet

Vådindikator med graduerings-
skala er selve redskabet. 
 Vådindikatoren er de 2 længdegående   
 gule streger bag på bleen. De skifter farve 
 til blå/grøn, i takt med at bleen suger.

 Gradueringsskalaen er de felter, der 
 omkranser og inddeler vådindikatoren. 
 Antal felter, som skifter farve, skal 
 registreres i kortlægnings skemaet.

Kortlægningsskemaet er et værktøj, som hurtigt og enkelt giver overblik og viser, 
om den korrekte ble er valgt.
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Formålet med kortlægning er at finde ud af, 
om borgeren har den bedst mulige bleløsning.

Sådan udfyldes skemaet

Det tager ganske kort tid for plejepersonalet at 
udfylde skemaet.

Skemaet udfyldes af alle vagter i dagvagt, 
aftenvagt og nattevagt. I alt i 3 døgn.

Det er vigtigt, at alle gør som vanligt, mens 
skemaet føres. På den måde får man et optimalt 
billede af borgerens inkontinenssituation.

Når skemaet udfyldes, skal man kun forholde 
sig til én linje ad gangen. Næste kollega udfylder 
én linje osv. Det tager ganske kort tid.

Hvert døgn er markeret med en farve: 

Eksemplet her viser, hvordan 
et skema kan se ud, når alle 
3 døgn er udfyldt

Eksempel på hvordan 1 
døgn kunne se ud, når alle 
vagter har udfyldt skemaet

Ved hvert bleskift udfyldes 
én linje som vist her i 
eksemplet

Grøn Rød Gul



På bagsiden af kortlægningsskemaet finder 
man oplysning om, hvor mange felter de 
forskellige produkter har total. 

Bleens gradueringsfelter

Hvordan aflæses det udfyldte kortlægningsskema

Åben ble  
Abri-San

Bukseble 
Abri-Flex

Tapeble
Abri-Form

Bælteble
Abri-Wing

5:  total 8 felter Junior XS2: total 4 felter XS:  total 6 felter S:  total 7 felter
6: total 8 felter XS:  ingen S:  total 8 felter M:  total 8 felter
7:  total 8 felter S:  total 7 felter M:  total 9 felter L:  total 9 felter
8:  total 8 felter M:  total 7 felter L:  total 11 felter XL:  total 10 felter
9:  total 9 felter L:  total 8 felter XL:  total 11 felter
10:  total 9 felter XL:  total 8 felter
11:  total 9 felter
Special: ingen

Abri-Man
Special: total 9 felter

Produktet har 11 felter total. 
Kortlægningsskemaet viser, at 
max 6 felter har skiftet farve, 
ved de enkelte bleskift. 
Det viser os, at produktet let 
kunne være mindre.

Det totale antal felter er vigtigt til analysen, når 
man skal vurdere, om produktets maksimale 
sugekapacitet passer med det antal felter, 
som er brugt ved hvert bleskift.
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Hvor ofte og hvornår skiftes 
bleen?  
- Er det passende?

Hvor udnyttet er bleen?  
- Er det optimalt?

Er der lækager?  
- Hvilken løsning kan der evt. 
være på det? 

Er der afføring i bleen eller i 
forbindelse med toiletbesøg?  
- Noget der bør ændres?

Hvor ofte hjælpes borgeren 
på toilet?  
- Er det passende?
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Hvad kan man se og læse ud af det udfyldte 
kortlægningsskema

Tag altid stilling til en 
eventuel ændring i 
valg af produkt ud fra 
borgerens helhedssituation
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