
Lejring af patient til TLH med begge arme langs siden 

Beskrivelse 

Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

Personaleressourcer: 

 1 anæstesi- 

sygeplejersker 

 2 operations-

sygeplejersker 

 evt. 1 portør 

 

 

Udstyr: 

 2 dropstativer 

 2 kulissestangs-

forlængere 

 Evt. 2 breddeforøger til 

lejet  

 1 Metalarmholder med 

tilhørende vinkelpude 

eller 

 Plexiglasplade og pude til 

polstring 

 2 skulderstøtter med 

skulderpuder 

 1 hovedpude der passer 

til skulderstøtterne 

 2 amerikanske 

benholdere 

Opredning af op–leje: 

 1 æggebakkemadras 

 1 firkantet engangsble 

 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’s skjorte foldes så ryggen er 

bar. 

 Pt. lejres midt på lejet og 

således at columna er lige. 

  Pt. placeres med sædepartiet 

på overgangen mellem 

torsomadras og benenden. 

Undgå, hvis muligt, at flytte 

bedøvede pt. 

Hoved: 

 Hovedet placeres på 

trykaflastende skumpude. 

Hovedgærdet indstilles så 

nakke og hals ligger så det føles 

behageligt for pt. 

 Tuben fikseres, undgå fiksering 

hen over læberne. 

 Sikre fiksering af d. sonde, 

tp.måler o.l. så de er uden 

 

 

 

 

 

 

 

 Sikre pt. den korrekte lejring. 

 

 

 Undgå pt skrider på lejet 

 Undgå overstrækning af 

muskler og led. 

 

 Undgå glidetryk 

 

 

 

 

 Forebygge tryk og træk på 

baghovedet.  

 Forebygge smerter i muskler og 

led i nakke og hals. 

 Forebygge tryksår i mundvige 

og på læber. 

 Forebygge ødem omkring 

læber. 

 Forebygge tryksår ved næsebor 

og mundvige 



Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

 Mistral air 

 2 gradmålere på lejet 

 1 knæpølle  

 

 

 

 

 

 

Overekstremiteter: 

 Begge arme lejres langs siden, 

anvend evt. bredde forøger til 

lejet, afhængig af pt´s størrelse. 

 Armene lejres v.h.a. 

metalarmholdere med 

tilhørende puder (eller 

plexiglasarmholdere). 

 

 Albue, håndled og hænder skal 

være understøttet og må ikke 

røre metal. 

 Skulderholderne fæstnes på de 

ekstra kulissestænger og 

placeres over 

acromioclavikulærleddet. 

 Vær opmærksom på puderne 

ikke kommer for tæt på ørerne 

og halsen. 

 Det noteres hvor mange grader 

pt. tippes 

 

Underekstremiteter: 

 Begge ben lejres samtidigt i 

amerikanske benholdere 

 Underbenene skal være let 

eleveret i forhold til lårene. 

 Benstøtterne skal understøtte 

hele underbenet, vær 

opmærksom på lateralsiden af 

knæleddet. 

 Hofteflektion 45 grader 

 Abduktion af hofte max. 45 

grader 

 For begge arme gælder 

 Sikre operatøren optimale 

arbejdsforhold 

 Forebygge tryk eller 

overstrækning af plexus 

brachealis 

 Forebygge tryk n. ulnaris, n. 

radialis og n. medianus. 

 Forebygge forbrænding 

såfremt der anvendes unipolar 

diatermi 

 

 Undgå tryk på plexus brachealis 

 Undgå plexus brachealis 

trykkes mod første ribben. 

 Undgå tryksår på ørene. 

 

 Sikre dokumentation 

 

 

 

 Forebygge vrid i ryggen. 

 Forebygge tryk på arteria 

poplitea og n. ischiadicus. 

 

 Forebygge tryk på n. peroneus 

og n. tibialis. 

 Forebygge n. femoralis trykkes 

mod ligamentum ingvinale. 

 Forebygge overstrækning og 

tryk på n. obturatorius 

 



Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

 Inden operationsstart holdes 

timeout, hvor det verificeres at 

pt. er lejret korrekt 

 Stillingsændring eller massage 

af benene ved mere end 2 

timers GU-lejring. 

 

Trendelenburgsleje: 

 Pt. tippes max 15°, eller efter 

kirurgens ønske (noteres i 

journal) 

 Skulderpuderne fjernes når pt. 

tippes tilbage i neutral leje 

 Forebygge utilsigtet hændelse 

 

 Undgå nerveskader på UE ved 

lang tids GU lejring 

 Det anbefales at lejring i GU 

ikke overstiger 2 timer 

 

 

 Undgå pt. skrider af lejet 

 

 Sikre trykket på skuldrene 

bliver så kortvarigt som muligt. 

 


