
Lejring af patient til urethraplastik 

Beskrivelse 

Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

Personaleressourcer: 

 2 anæstesisygeplejersker 

 2 operationssygeplejersker 

 

 

Udstyr: 

 Et trumpf – eller 

nyreknækleje 

 2 armborde 

 2 amerikanske benholdere 

 1 hovedpude 

 2 dropstativer 

 

 

 

Opredning af operationsleje 

 1 lejestykke  

 1 firkantet engangsble 

 1 stofstykke til hovedpude 

 2 stofstykker til armborde 

 

Anæstesi: 

• 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.  

 Der må ikke være folder 

eller vådt under pt. 

 Pt. lejres med sædepartiet 

ca. 5 cm. udover 

torsomadras og 

underekstremiteterne 

lejres i de amerikanske 

benholdere 

 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. 

 Undgå fiksering hen over 

læberne. 

 

 

 

 

 

 Sikre pt. den korrekte lejring. 

 

 

 

 

 Forebygge tryk og maceration af 

hud. 

 

 

 

 

 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. 
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 Sikre fiksering af sonde, tp. 

måler o.l. så de er uden 

træk. 

 

Overekstremiteter: 

 Armbord placeres i niveau 

med lejet, evt. let eleveret 

og abduceret max 90o. 

 Hvis begge arme er 

abduceret 90o skal hovedet 

lejres i neutral stilling. 

  En let fleksion i 

albueleddet vil mindske 

trækket på plexus 

brachealis. 

 Ved trendelenburgs leje 

obs. at armenes placering 

ikke forskubbes. 

 Armene placeres således at 

de ikke trykkes af kanter, 

personale m.m 

 Håndflader vendes opad. 

 

Efter indledning af anæstesi 

 

Underekstremiteter: 

 Benene løftes samtidig, og 

lejres abduceret max 45 

grader og flekteres max 90 

grader således perineum 

prominerer  

 

 

 

 Forebygge ødem omkring læber. 

 Forebygge tryksår ved næsebor 

og mundvige. 

 

 

 Forebygge skader eller 

overstrækning af plexus 

brachealis. 

 Forebygge tryk på plexus 

brachealis, n. ulnaris, n. radialis 

og n. medianus. 

 

 

 

 Undgå pludselig overstrækning af 

skulderled hvis armene ”falder 

ned”. 

 

 

 Forebygge tryk på den cubitale 

tunnel. 

 

 

 

 Forebygge vrid i ryggen. 

 Sikre operatøren optimale 

arbejdsforhold. 

 Forebygge tryk og stræk på  n. 

ischiadicus, n. obturatorius og n. 

femoralis. 

 Forebygge tryk på kar. 
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 Stillingsændring af benene 

hvis muligt 

 Op. sygeplejerske masserer 

benene hv. 2 time 

 

 Inden operationsstart 

holdes timeout, hvor det 

verificeres at pt. er lejret 

korrekt 

 

 Forebygge tryk af nerver mod 

ligamentum ingvinale. 

 Forebygge ledsmerter og 

overstrakte muskler. 

 Undgå nerveskader på UE ved 

lang tids GU lejring. 

 Det anbefales at lejring i GU ikke 

overstiger 2 timer. 

 

 

 Undgå utilsigtet hændelse 

 


