
Lejring af patient til PNL  

Beskrivelse 

Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

Personaleressourcer:  

 2 anæstesisygeplejersker 

 2 operations-sygeplejersker 

 1 portør 

 Operatør 

 Udstyr: 

 Trumpf leje med puder 

 2 Amerikanske benholdere 

 Mellemstykke til rtg. 

 2 armborde     

 1 hovedpude 

 2 dropstativer 

 1-2 gel-puder til arme  

 Halvrund gele`pude  

 Krammepude eller GU 

bøjler til  øverste arm 

 1 lejestykke  

 1 stofstykke til hovedpude 

 2 stofstykker til armborde 

 1 lårrem 

 1-2 varme tæpper eller 

termo benposer 

 Spilerdug 

 Mistralair varmetæppe   

eller Duvair sideleje 

varmetæppe              

 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. 

 Operatør skal være med på 

stuen under lejringen. 

 Pt. indledes i rygleje.  

 Der må ikke være folder eller 

vådt under pt. 

 

 Pt. placeres med sædepartiet 

på overgangen mellem 

torsomadras og benenden. 

Undgå, hvis muligt, at flytte 

bedøvede pt. 

 

Hovedet  

 Hovedet lejres på den blå 

hovedpude, og drejes til den 

modsatte side som 

operationen foregår. Puden 

trækkes således, at der bliver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sikre pt. den korrekte lejring. 

 

 

 Forebygge tryk og 

maceration af hud 

 

 

 Undgå glidetryk 

 

 

. 

 

 

 

 

 



Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

 

 

plads til tuben, og således 

nederste øje ikke får tryk. 

 Øret placeres anatomisk 

korrekt 

 Tuben fikseres, evt. 

understøttes denne.       

 Undgå fiksering hen over 

læberne. 

 

Overekstremiteter: 

 Armen på operationssiden 

lejres i GU – bøjle med 

gelepude, eller lejres på 

krammepude. 

 Modsatte arm placeres på 

armbord  i niveau med lejet, 

evt. let eleveret og abduceret 

max 900.  

 Håndflade vendes opad 

 Armene placeres således at de 

ikke trykkes af kanter, 

personale o.l. 

 

Underekstremiteter: 

 Operatøren placerer den 

halvrunde pude under den 

aktuelle side, således at hoften 

kipper og nyren ”løftes” 

 Benene lejres i amerikanske 

benholdere.  Benet i 

operationssiden lejres lavt, let 

bøjet og indadroteret så det 

anatomisk ”følger” det kippede 

bækken. Det skal være muligt 

at komme til med cystoscop 

med kamera. 

 

 Undgå tryk på øret 

 Forebygge træk og tryksår i 

mundvige og på læber. 

 Forebygge ødem omkring 

læber 

 

 

 

For begge arme gælder: 

 Forebygge skader eller 

overstrækning af plexus 

brachealis.  

 Forebygge tryk på plexus 

brachealis, n. ulnaris, n. radialis 

og n. medianus. 

 Forebygge tryk på den 

cubitale tunnel 

 

 

 

 Sikre operatøren optimale 

arbejdsforhold 

 

 

 Undgå vrid i led og 

ligamenter. 

 Forebygge afklemning af kar 

og nerver i knæhaser. 

 Forebygge tryk på n. 

peroneus, n. tibialis og n. 

ischiadicus. 
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 Begge ben lejres samtidigt i 

benholderne. 

 Underbenene skal være let 

eleveret i forhold til lårene. 

 Benstøtterne skal understøtte  

underbenet. Vær opmærksom 

på lateralsiden af knæleddet. 

 

 Hofteflektion max 90 grader 

 

 

 Abduktion af hofte max. 45 

grader 

 

 Begge ben pakkes ind i tæpper 

/termo-benposer 

 

 Inden operationsstart holdes 

timeout, hvor det verificeres at 

pt. er lejret korrekt 

 Stillingsændring eller massage 

af benene ved mere end 2 

timers GU-lejring. 

. 

 Forebygge tryk på arteria 

poplitea   

 Undgå kompartmentsyndrom 

 

 Forebygge stræk/tryk på n. 

ischiadicus og n. femoralis. 

 Forebygge n. femoralis 

trykkes mod ligamentum 

ingvinale. 

 Forebygge overstrækning og 

tryk på n. obturatorius. 

 Forebygge ledsmerter og 

overstrakte muskler. 

 Undgå varmetab. 

 

 Undgå utilsigtet hændelse 

 

 Undgå nerveskader på UE 

ved lang tids GU lejring 

 Det anbefales at lejring i GU 

ikke overstiger 2 timer. 

 

 


