
Lejring af patient til ROBOT cystectomi 

Beskrivelse 

 

Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

Personaleressourcer: 

 2 anæstesisygeplejersker 

 2 operations-sygeplejersker 

 1 assistent 

 1 portør 

 

Udstyr: 

 Nyreknækleje 

 1 PRIMA-pad 

 2 kulissestangs-forlængere 

 2 Metalarmholdere med 

tilhørende vinkelpuder 

eller 2 armborde med 

tilhørende puder 

 Kendal – sekventielt 

kompressionssystem 

 2 skulderstøtter med 

skulderpuder med 

tilhørende hovedpude 

 2 gradmålere 

 Anæstesi 

 Spiraltube 

 Toff-watch 

 

 Ventrikkelsonde 

 

 Mistral varmeblæser 

 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 så vidt muligt i 

samarbejde med den vågne 

pt. 

 Hovedgærdet kan evt.         

fjernes  

 Pt’s skjorte tages af. 

 Pt. lejres midt på lejet med 

sædet ved kanten af 

torsomadrassen, og således 

columna er lige. 

      

Hoved: 

 Hovedet placeres på 

trykaflastende skumpude. 

Hovedgærdet indstilles så 

nakke og hals ligger så det 

føles behageligt for pt. 

 Kontroller løbende at 

hovedpuden ikke skrider fra 

operationslejet under 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sikre pt. den korrekte lejring. 

  

 Undgå at flytte den bedøvede 

patient 

 Forebygge tryk og maceration af 

hud. 

 Undgå stræk af muskler og 

ligamenter 

 

 

 

Forebygge tryk og træk på 

baghovedet. Forebygge smerter i 

muskler og led i nakke og hals. 
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 Duvair varmetæppe 

 Plexiglasplade til 

beskyttelse af ansigtet. 

 

 

operationen. 

 Tuben fikseres. Undgå 

fiksering hen over læberne. 

 Sikre fiksering af d. sonde, 

tp.måler o.l. så de er uden 

træk. 

 Plade til beskyttelse af 

ansigtet/tube monteres 

 

Overekstremiteter: 

 Begge arme lejres langs siden 

på armborde og kippes ind 

mod pt., eller armene lejres 

langs siden og beskyttes med 

metalarmholdere 

 Sikre at infusionsslanger og 

toff-watch ledning fikseres. 
 

  Armene lejres så både albue, 

håndled og hænder skal være 

understøttet.  

 Tommelfingrene peger op ad. 
 

 Ved displacering af armene 

anvendes stropper til 

fiksering 

 

Underekstremiteter:  

 Pt. lejres midt på lejet med 

sædet ved kanten af 

torsomadrassen 

 Kendal – sekventielt 

kompressionssystem 

monteres på benene. 

Connector polstres med 

skumgummisvamp  

 

 

 Forebygge tryksår i mundvige og 

på læber. 

 Forebygge ødem omkring læber. 

 Forebygge tryksår ved næsebor 

og mundvige 

 

 

 

 Forebygge tryk fra robotarme 

 

 

 

Undgår trykspor 

For begge arme gælder 

 Forebygge tryk n. ulnaris, n. 

radialis og n. medianus. 

 

 Undgå overstrækning af muskler 

sener og led samt tryk på plexus 

brachealis 

 

 

 

 Sikre pt. den optimale lejring, så 

lejringskomplikationer 

 Undgå tryk på underben 

 Forebygge trombose. 

 

 Forebygge tryk på kar og nerver 
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Såfremt der ikke anvendes 

Kendal – sekventielt 

kompressions-system 

anvendes kompressions-

strømper og op. 

sygeplejerske masserer 

benene hv. 2 time 

 Knæpuder placeres under 

knæene. 

For kvinder gælder 

 Benene placeres let 

spredte 

 

 Lårremmen placeres 10 cm 

over knæene og således en 

hånd frit kan føres ind under 

remmen 

 Der antiflekteres 100 i 

patientens hofte inden der 

vippes i trendelburgsleje 

 Efter hoften er antiflekteret 

må 0 knappen på 

fjernbetjeningen ikke 

anvendes. 

 Der udføres en prøve på 

trendelenburgs leje max 300. 

Lejet skal inden være i bund 

og kørt max mod 

hovedenden. 

Efter pt. er tippet i 

trendelenburgleje  

 Kontrolleres at benene 

fortsat er lejret korrekt 

 Inden operationsstart holdes 

timeout, hvor det verificeres 

at pt. er lejret korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Undgå overstrakte knæled 

 

 Sikre operatør optimale 

operationsforhold 
 

 Forebygge fald fra lejet og 

undgå tryk på nervus 

peroneus 

 

 

 Sikre at pt`s hofte fortsat er 

antiflekteret 10◦   

 Undgå pt. skrider på lejet 

 Sikre kirurgen og robot 

optimale arbejdsforhold 

 Sikre pt. ligger stabilt på lejet 

og sikre hælene kun hviler let 

på madrassen 

Forebygge ledsmerter og 

overstrakte muskler 

 

 Sikre pt. ligger stabilt på lejet. 

 Sikre operatøren og robot 

optimale arbejdsforhold 

 Perineum skal være tilgængelig 

 Forebygge ledsmerter og 

overstrakte muskler 

 Sikre operatøren og robot 

optimale arbejdsforhold. 
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Ved stabling af tarmen 

 Robotten dockes midlertidig 

af 

 Lejringen ændres til 15 

grader trendelenburgs leje  

 Knæpuderne fjernes 

Ved afslutning af operationen 

 Patienten lejres efter instruks 

til rygleje 

 Skuldre og hæle kan evt. 

masseres 

 

 Sikre operatøren optimale 

arbejdsforhold 

 

 

 

 

 

 

 

 


