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At hjælpe en patient med at løfte dennes ben op på et leje kan være en tung 

opgave.  

Denne vejledning giver et eksempel på hvorledes det kan gøre på en enkel og 

hensigtsmæssig måde. 

Vejledningen tager udgangspunkt i de fysiske rammer og arbejdsmetoder man 

anvender på Næstved Røntgen Afdeling.  

Ben op på leje 
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Til forflytningen anvendes et stykke 

foldet Spilerdug på 75x100cm., samt 

en 2,5 m træningselastik med meget 

lidt elasticitet. 

Placer spilerdugen foldet en hånds-

bredde fra kanten af leje med åbnin-

gen ud af. 

NB. C-buen er kørt op til hovedende. 

Patienten sætter sig—lidt på skrå—

helt ind på lejet oven på spilerdu-

gen.  

Patientens venstre lår flugter Spiler-

dugskanten. 

Her anvendes en gangbuk som pati-

enten kan stemme fra på for at kom-

me helt ind på lejet. 

Andre metoder? 

Se evt. vejledningen og video: 

”Ned at ligge og op at sidde på scanningsleje” 

som tager udgangspunkt i de fysiske rammer  

og metoder man anvender på Klinisk Fysiolo-

gisk Nuklearmedicinsk afdeling, Sjællands 

Universitetshospital, Køge 
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Elastikken placeres rundt om fjerne-

ste ben. 

Elastikken placeres rundt om begge 

ben. 

Fjerneste ben understøtter det an-

det ben. 

Eller 
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Patienten støtter på lejet og radio-

grafen holder om elastikken med 

”strakte arme” tæt på kroppen og 

sænkede skuldre. 

Radiografen går baglæns rundt om 

lejet indtil patientens ben er på le-

jet. 

OBS.: 

Undlad om muligt at fjerne Spiler-

dugen da den letter ved korrektion 

af stilling samt forflytningen op at 

sidde. 

Samme metode, her er C-buen 

blot kørt til lejets benende og bille-

det er taget fra en anden vinkel. 

Denne vejledning kan du se som video på 

www.spilerdug.dk/video/Hospital 
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