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Aspenkrage AKM AS 

Syfte och omfattning 
Dokumentet beskriver en korrekt hantering av Aspenkragen. Rutinen vänder sig till personal som 

arbetar på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. 

Bakgrund 
Aspen halskrage stabiliserar nacken efter trauma, operation eller vid kronisk sjukdom. Kragen är 

utvecklad för långtidsanvändning och ger patienten god komfort. Utformningen vid hakan, käkarna, 

bröst- och occipitalbenet avlastar oönskat tryck och motverkar trycksår 

På akutmottagningen finns kragarna på ortopedakuten i sal 404. 

Akutmottagningen skall INTE bistå övriga sjukhuset eller Lasarettet i Enköping med Aspenkragar, 

hänvisa till ortopedavdelning, de ska ha ett lager.  

Beskrivning 
Aspenkragar är endast till för patienter som kommer till akutmottagningen, även inläggningsklara 

patienter. Det är viktigt att mäta ut rätt storlek före applicering. 

Utförande 
1. Förforma kragens fram- och bakstycke för att få en 

bättre passform. Placera bakstycket bakom nacken. 

 

2. Nackbandet justeras för att stödja och avlasta 

skallens bakre del. 

 

3. Vingarna på det främre och bakre plastskalet kan 

böjas lätt utåt vilket ger ökad passform och komfort. 

Halskrage skall sitta stadigt och bekvämt. 

 

4. Säkerställ alltid att halskragen sitter korrekt. 

Kontrollera att hakan ligger i nivå med kragens ytter- 

kant. Kardborrebanden skall vara jämt åtdraget på 

bägge sidor så att ingen rotation av kragen eller 

rörelseuttag i nacken kan förekomma. 
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Roller och ansvar 
Ortopedläkare ansvarar för: 

 Ordination av krage. 

 Applicering av krage. 

Undersköterskor och sjuksköterskor på akutmottagningen ansvar för att: 

 Assistera vid applicering. 

 Lämna informationslapp om krage till patienten samt info om egenavgift. 

 Lägga ifylld ordination till sekreteraren i facket till ortopedmottagningen. Sekreteraren 

ansvarar sedan för att fakturera patienten. 

Referenser  
Embreis, Aspen halskrage. Hämtat 30/10–2019 från: 

https://www.embreis.com/UserFiles/Brukarinfo/nacke/Aspen.Halskrage.IFU.SE.NO.FI.pdf.  

  

https://www.embreis.com/UserFiles/Brukarinfo/nacke/Aspen.Halskrage.IFU.SE.NO.FI.pdf
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Bilaga Aspenkragar utlämnade på akutmottagningen 
Patient ID: 

  

 

 

Utlämningsdatum: 

 

Ordinerande läkare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägg ifylld lapp i facket till ortopedmottagningen Mari Nilsson (faktureringsansvarig sekreterare) 

Bilaga 2 Patientinformation 
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Till dig som fått en Aspenkrage på akutmottagningen! 

 

 

 

 

Det tillkommer en egenavgift på 300 kr när man får en Aspenkrage. Denna avgift skickas på faktura 

hem till dig med posten. 

 

 

 

 

 

Vid problem med kragen t.ex. skav/tryck kontaktar du Olmed (ortopedtekniska AB) för att boka tid. 

 

Telefon: 018-567050 

Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 14B, Uppsala 

 

 


	Syfte och omfattning
	Bakgrund
	Beskrivning
	Utförande

	Roller och ansvar
	Referenser
	Bilaga Aspenkragar utlämnade på akutmottagningen
	Bilaga 2 Patientinformation

