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Gastrostomi – PEG eller knapp 

Om du behöver sondnäring under en längre tid kan du få en gastrostomi. Det är en plastslang 

som går in i magsäcken från utsidan av magen. Det finns två typer av gastronomi: PEG 

(perkutan endoskopisk gastrostomi) och knapp.  

En gastrostomi är enkel att sköta och du kan ha den kvar så länge du behöver den. Om du har 

en knapp behöver den bytas var 3–4:e månad. 

När du har en gastrostomi kan du äta vanlig mat och få sondmat som komplement. Fast du har 

näring via sond, sitt gärna med vid dina närståendes måltider. Gastrostomin kan också 

användas till att ge mediciner.  

Många barn tycker att gastrostomi är bättre än sond, eftersom slangen kommer bort från 

ansiktet.  

Du är sövd när du får gastrostomin. 

Efteråt 

Innan du åker hem ska personalen se till att allt fungerar och att du har det du behöver. Du får 

veta hur du sköter gastrostomin och vart du vänder dig om du får problem.  

 

 

 

 

 

 

Att tänka på  

Hygien 

Du kan duscha och bada som vanligt, men byt eventuella förband efteråt. Om du har badat 

utomhus, tvätta noga runt gastrostomin med tvål och vatten.  

Rengör huden under plattan varje dag med tvål och ljummet vatten, gärna när du badar eller 

duschar. När du tvättar huden ska gastrostomin vridas ett kvarts varv. Det är viktigt att 

gastrostomin inte sitter för tajt mot huden. Torka torrt med en mjuk handduk, kompress eller 

tops närmast gastrostomin. 

Om huden är röd, tvätta med alsollösning och lägg ett torrt förband över efter att du har torkat 

torrt. Du kan även behöva en barriärkräm som skyddar huden mot skav.  

Samma hygienrutiner gäller om det har bildats så kallad granulationsvävnad (vävnadstillväxt) på 

huden som gör att den vätskar sig och blöder lätt. Det är inte farligt men kan vara jobbigt. Prata 

med din läkare eller sjuksköterska om du har mycket besvär.  

Om PEG:en eller knappen åker ut 

Om slangen åker ut är det viktigt att du antingen sätter in en ny direkt, eller sätter in en 

kateterslang i hålet tills du kan få en ny insatt. Hålet växer annars igen.  

Ungdom med gastrostomi. Ungdom med knapp. 
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När ska jag kontakta vården? 

• Om PEG:en eller knappen åker ut. 

• Om huden vid gastrostomin blir röd och irriterad. 

• Om du har mycket besvär av granulationsvävnad.  


