
Lejring af patient i bugleje 

Beskrivelse 

Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

Personaleressourcer:  

 1 anæstesisygeplejersker 

 2 operationssygeplejersker 

 2 portører 

 Evt. opererende kirurg  

 

Udstyr: 

 op-leje   

 2 armborde     

 1 hovedpude  

 2 pøller til thorax stor/lille 

 1 lejestykke 

 1 stofstykke til hovedpude 

 2 stofstykker til armborde 

 1 lårrem 

 1-2 varme tæpper 

 Skråpude til nyreregion 

 Halvrund pølle til vrist  

 Spilerdug 

 

Anæstesi:                   

 spiraltube 

 Mistralair 

 Portørerne sikrer at det rigtige 

lejringsudstyr er på stuen og på 

tilhørende lejringsvogn. 

 Portørerne sikrer ligeledes at 

udstyr holdes ved lige. 

 Operatøren aftaler med 

operationsteamet, hvordan 

patienten skal lejres. 

 Lejringen planlægges og 

udføres i samarbejde med pt. 

 Pt. indledes i rygleje.  

 Der må ikke være folder eller 

vådt under pt. 

 Vending til bugleje foregår ved 

hjælp af spilerdug 

 Stor/lille (efter pt. størrelse) 

pølle placeres under thorax i 

armhuleniveau.  

 Skråpude placeres under 

nyreregionen. 

 Sikre pt’s hud er uden folder 

 

Hovedet  

 Hovedet lejres på hovedpuden, 

og drejes til den samme side 

som operationen foregår. 

Puden trækkes således, at der 

bliver plads til tuben, og 

således at nederste øje ikke får 

tryk. 

 

 

 

 

 

 

 Sikre pt. den optimale lejring 

 

 

 Forebygge tryk og 

maceration af hud 

 

 Sikre thorax fri bevægelighed 

 

 Sikre operatør optimale 

arbejdsforhold. 

 Forebygge tryksår 

 

 

 Undgå tryk på øjenæble, 

næse og kindben, 

n.trigeminus og n.facialis. 

 Undgå vrid i led og 

ligamenter. 

 

 



Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

 Øret placeres anatomisk 

korrekt 

 Spiraltuben fikseres, evt. 

understøttes denne.       

 Undgå fiksering hen over 

læberne. 

 

Overekstremiteter: 

 Armene placeres på 

armbordene. Armene lejres 

fremad med håndfladerne 

nedad. Abduceres max. 450. 

 Sænke begge armborde ca. 300 

i forhold til lejet. 

 Kontroller puls i begge 

a.radialis 

 Armene skal forblive på 

armbordene. 

 

Underekstremiteter: 

 Kirurg placerer skråkile under 

hofte i operationssiden 

 Halvrund pølle placeres under 

vristen 

 Penis og katetre placeres 

nedad mellem patientens ben. 

 Inden operationsstart holdes 

timeout, hvor det verificeres at 

pt. er lejret korrekt.  

 Undgå tryk på øret. 

 Forebygge træk og tryksår i 

mundvige og på læber. 

 Forebygge ødem omkring 

læberne. 

 

 

 

 Undgå tryk på plexus 

brachialis, n.ulnaris, 

n.radialis, n.medianus. 

 

 Undgå afklemning af kar. 

 

 Undgå pludselig 

overstrækning af plexus 

brachealis. 

 

 

 Sikre operatøren optimale 

arbejdsforhold. 

 Undgå overstrækning af 

fodled. 

 Undgå tryk på genitalier. 

 Sikre katetrene er 

tilgængelige. 

 Forebygge utilsigtet 

hændelse. 

 


