
Lejring af patient i sideleje med nyreknæk 

Beskrivelse 

Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

Personaleressourcer:  

 2 anæstesisygeplejersker 

2 operationssygeplejersker 

 2 portører 

 opererende kirurg 

 

Udstyr: 

 Maquet-nyreknækleje med 

Tempurpuder til sideleje og 

lille mellemstykke  

Eller  

Trumpf leje med Eswel-

sidelejepuder. 

 2 armborde     

 1 hovedpude 

 1 GU-bøjle med gelpuder til 

arm 

 1 u-formet benpude  

 1 rygstøtte 

 bred optiplast-E 

 2 kulissestangsforlængere 

 Mistralair 

 Duvairvarmetæppe til sidele 

 2 dropstativer 

 

 

 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. lejres på op-lejet, således 

armene er på niveau med 

fordybningen i puden. Der må 

ikke være folder eller vådt 

under pt. 

 Underste skjortedel foldes op 

under pt.’s nakke (skjorten er 

derved lettest at fjerne, når pt. 

vendes). 

 Pt. vendes i sideleje. Samtidig 

fjernes puden fra fordybningen 

og nederste arm lejres heri. 

Skjorte og lejestykke fjernes. 

  Lejet ”knækkes”, pt. lejres af 

kirurg. 

  Vær opmærksom på at pt. ikke 

lejres for tæt på 

forhøjningen/kanten yderst 

ved knækket 

  Efter pt. er ”knækket” 

reguleres lejet, så pt. igen 

ligger horisontalt. 

 

 

 

 

 

 Sikre pt. den korrekte 

lejring. 

 

 

 Forebygge tryk og 

maceration af hud. 

 

 

 

 

 

 Sikre thorax fri bevægelse. 

 

 

 Sikre optimale 

arbejdsforhold til kirurg. 

 Undgå 

compartmensyndrom på 

nates. 

 Forebygge tryksår. 

Sikre at pt.’s hud er uden 

folder. 

 



Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

 

Opredning af op-lejet  

 1 lejestykke 

 1 stofstykke til hovedpude 

 2 stofstykker til armborde 

 1 lårrem 

 

Hoved: 

Inden pt. vendes 

 Tuben fikseres.  

 Undgå fiksering hen over 

læberne. 

 Sikre fiksering af d. sonde, tp-

måler, o.l. så de er uden træk. 

Efter pt. er vendt 

 Hovedet lejres således, at 

columna cervicalis er så lige 

som muligt i forhold til øvrige 

rygsøjle. 

 Puden trækkes således, at der 

bliver plads til tuben, og 

således nederste øje ikke får 

tryk. 

 Øret placeres anatomisk 

korrekt. 

 Tubens placering kontrolleres. 

 

Overekstremiteter: 

Nederste arm: 

 Armbord til underliggende arm 

placeres i niveau med lejet, evt. 

let eleveret og abduceres max 

900 

 Nederste skulder trækkes lidt 

frem. 

 Håndflade vendes opad. 

 

 

 

 

 Forebygge tryksår i 

mundvige og på læber. 

 Forebygge ødem omkring 

læber. 

 Forebygge tryksår ved 

næsebor og mundvige 

 

 

 Forebygge smerter i 

muskler og led i nakke og 

hals. 

 Forebygge tryk på n. 

trigeminus og n. facialis 

 Undgå tryk på øjenæble 

 

 Undgå tryk på øret. 

 Sikre optimal ventilation. 

 

 

 

 Forebygge skader på og 

overstrækning af plexus 

brachealis. 

 

 

 Forebygge tryk på n.ulnaris. 

 Undgå tryk på den cubale 

tunnel. 
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Øverste arm: 

 Øverste arm placeres i 

benholder med gelepude, 

således at overarmen er løftet 

og vinklet max 900 i forhold til 

kroppen og albueleddet er 

vinklet ca. 90◦ i forhold til 

overarmen. 

 Kontroller at der er puls i 

arterie radialis på den nederste 

arm. 

 Armene placeres således, at de 

ikke trykkes af kanter,  

personale o.l. 

 

Ryg: 

 Rygstøtten placeres således, at 

det øverste skulderblad støttes 

for derved  

 

Underekstremiteter: 

 Nederste ben lejres let bøjet 

med et tæppe over. 

 Øverste ben lejres let bøjet 

ovenpå den u-formede ben-

pude 

 Hoften fikseres med efter bred 

optiplast-E efter kirurgens 

ønske 

 Lårrem placeres 10 cm. over 

knæleddet og må ikke stramme 

mere end en hånd frit kan føres 

mellem rem og pt’s lår. 

 Inden operationsstart holdes 

timeout, hvor det verificeres at 

pt. er lejret korrekt 

 Forebygge overstrækning 

af skulderled. 

 Undgå stræk eller tryk på 

plexus brachealis 

 

 

 

 Sikre optimal blodtilførsel 

af arm og hånd. 

 Undgå tryk  n.ulnaris, 

n.radialis og n.medianus. 

 

 

 

 Forhindre, at skulderbladet 

”falder bagud” 

 

 

 Undgå træk i muskler og 

ligamenter. 

 Forebygge overstrækning 

af led og tryk på 

n.peroneus. 

 Forebygge maceration og 

tryk på laterale malleol, 

lateralt og mediale på 

knæene og fodrande. 

 Sikre en stabil lejring 

 Undgå tryk på n.peroneus 

 Forebygge fald fra lejet. 

 

 Undgå utilsigtet hændelse 



 


