
Lejring af patient til ROBOT, heminefrectomi og nefrectomi, 45 

graders sideleje 

Beskrivelse 

Struktur/midler Proces/handlinger Resultat/Mål 

Personaleressourcer:  

• 1 anæstesisygeplejersker 

• 2 operationssygeplejersker 

• 2 portører 

• opererende kirurg 

 

Udstyr: 

• Maquet nyreknækleje 

tempursidelejepuder  

Eller  

• Trumpf leje med Eswel-

sidelejepuder  

• 2 armborde     

• 1 hovedpude 

• 1 rygstøtte 

• bred optiplast-E 

• 2 kulissestangsforlængere 

• Mistral varmeblæser med 

tilhørende  sideleje-

varmetæppe 

• Gel-pude 

• Stor gel-pude til ryg 

("fransbrød”) 

• 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 lettere at fjerne, når pt. 

vendes). 

• Pt. vendes i 45 graders sideleje. 

Samtidig fjernes puden fra 

fordybningen og nederste arm 

lejres heri. Skjorte og lejestykke 

fjernes. 

• Vær opmærksom på at pt. ikke 

lejres for tæt på 

forhøjningen/kanten yderst 

ved knækket 

 

 

 

 

 

 

• Sikre pt. den korrekte 

lejring. 

 

 

 

 

• Forebygge tryk og 

maceration af hud. 

 

• Sikre thorax fri bevægelse. 

• Sikre optimale 

.arbejdsforhold til kirurg. 

 

• Undgå 

compartmensyndrom på 

nates. 

 



• Gel-pude ”franskbrød” til 

nates stor eller mellem 

• Sort vinkelpude 

• 1 stor pude (mellem benene) 

• Blå Tempurpude (halv 

størrelse i forhold til 

knæpude)  

 

 

 

 

 

 

 

Opredning af op-lejet med 

tempurpude til sideleje. 

• 1 lejestykke 

• 1 stofstykke til hovedpude 

• 2 stofstykker til armborde 

• 1 lårrem 

 

Anæstesien 

 

• Spiraltube 

 

• Sikre at pt.s hud er uden folder. 

 

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. 

• Desuden vendes hovedet lidt 

op mod øverste skulder, da 

armen er lejret bagud. 

• Puden trækkes således, at der 

bliver plads til tuben, og 

således nederste øje ikke får 

tryk. 

• Øjenplaster sættes på 

• Øret placeres anatomisk 

korrekt 

• Tubens placering kontrolleres 

• Plexiglaspladen placeres over 

patientens ansigt 

 

Overekstremiteter: 

Nederste arm: 

• Armbord til underliggende arm 

placeres i niveau med lejet, evt. 

let eleveret og abduceres max 

900 

• Armen kan lejres  i 45 graders 

• Forebygge glidetryk 

 

• 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. 

• Minimere trækket på 

plexus brachealis. 

• Forebygge tryk på n. 

trigeminus og n. facialis. 

• Undgå tryk på øjenæble 

• Undgå tørre og rissede øjne 

• Undgå tryk på øret. 

 

• Sikre optimal ventilation. 

• Undgå kontakt med 

robotarme. 

 

 

 

 

• Forebygge skader på og 

overstrækning af plexus 

brachealis. 

• Giver bedre plads til 

robotarm. 



vinkel op mod pt’s ansigt 

• Nederste skulder trækkes lidt 

frem. 

• Håndflade vendes opad. 

 

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. 

 

Ryg: 

• Rygstøtten placeres således, at 

det øverste skulderblad støttes 

for derved at forhindre, at 

skulderbladet ”falder bagud”. 

 

Underekstremiteter: 

• Begge ben lejres let bøjet med 

stor pude imellem. Øverste ben 

trækkes lidt tilbage, således at 

fødderne ligger lidt forskudt og 

understøttes af madrassen. 

• Blå tempurpude placeres til 

støtte bag pt’s lår.  

• Hoften fikseres med 

tensoplaster efter kirurgens 

ønske 

• Lårrem placeres 10 cm. over 

knæleddet og må ikke stramme 

mere end en hånd frit kan føres 

 

• Forebygge tryk på n.ulnaris. 

• Undgå tryk på den cubiale 

tunnel. 

 

• Sikre kirurg optimale 

arbejdsforhold 

• Forebygge overstrækning 

af skulderled. 

• Undgå tryk på plexus 

brachealis, n.ulnaris, 

n.radialis og n.medianus. 

• Sikre optimal blodtilførsel 

af arm og hånd. 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

• Sikre optimale forhold til 

kirurg. 

 

• Undgå tryk på n.peroneus. 

• Forebygge fald fra lejet. 



mellem rem og pt’s lår. 

• Inden operationsstart holdes 

timeout, hvor det verificeres at 

pt. er lejret korrekt 

 

• Undgå utilsigtet hændelse. 

 


