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Gastroknapp 
Om du har svårt att äta och få i dig tillräckligt med energi och näring, kan du få en gastroknapp. 
Det är en slang som går genom huden direkt in i din magsäck.  

Gastroknappen är enkel att sköta. Du kan ha den så länge du behöver. Den behöver dock bytas 
var 3–4:e månad. 

Hur ska jag förbereda mig? 

I kallelsen får du veta hur du ska förbereda dig. Bland annat hur du ska tvätta dig, hur länge du 
ska fasta och om du behöver ändra dosen på dina mediciner eller ta några andra mediciner. 

Så går det till 

Gastroknappen sätts in med hjälp av röntgen. Du får lugnande medicin och lokalbedövning. 
Sedan görs ett litet snitt i magen. Genom snittet förs slangen ut från magsäcken.  

Om du har haft en PEG innan, sätts knappen i samma hål. Då behövs ingen röntgen eller 
bedövning.  

Slangen är ofta 1,2–4,5 centimeter lång och tillverkad av silikon. I ena 
änden finns en ballong som fylls med 5 ml vatten. Det hindrar att 
knappen glider ur magsäcken. I den andra änden finns en yttre platta. 
Dit kopplar du matningsslangen. Plattan är märkt med siffror som 
markerar hur grov och lång slangen är.  

Ingreppet tar ungefär 30 minuter. 

Vad händer efteråt? 

Personalen kontrollerar att allt fungerar och att du har det material du 
behöver. Du får veta hur du sköter gastroknappen, när du ska besöka 
vården nästa gång och vart du vänder dig när du behöver nya 
matningsslangar eller får problem med knappen. 

Att tänka på när du har en gastroknapp 

Hygienrutiner 

Du kan duscha och bada som vanligt, men byt 
eventuella förband efteråt. Efter bad utomhus ska 
du tvätta noga runt knappen med tvål och vatten.  

Tvätta huden under plattan varje dag med tvål 
och ljummet vatten, gärna när du duschar eller 
badar. När du tvättar huden under plattan ska du 
vrida knappen ett kvarts varv. Torka torrt med en 
mjuk handduk, kompress eller tops närmast 
slangen. 

Om huden är röd, tvätta den och lägg ett torrt 
förband över när du har torkat torrt. Du kan även 
behöva använda en barriärkräm som skyddar 
huden mot skav. 

 

 

Gastroknapp 

Gastroknapp 



3. BEHANDLING 
Sond 

  

Senast uppdaterad 2022-07-07 

Att ge mat i en gastroknapp 

1. Tryck in matningssondens kopplingsdel i knappens platta och vrid ett kvarts varv. Svart 
markering på kopplingsslangen ska passa mot svart markering på plattan.  

2. Efter matningen, koppla bort kopplingsslangen. Skölj den först med kallt vatten. Skölj den 
sedan med varmt vatten och lite diskmedel. Skölj sedan noggrant tills den ser helt ren ut 
och låt den lufttorka. 

3. Förvara kopplingsslangen i en ren plastpåse i kylskåpet mellan matningarna. 

Kontrollera ballongvolymen  

Vattnet i ballongen kan sippra ut genom ballongen. Du eller någon vårdpersonal behöver därför 
fylla på vatten varannan vecka eller vid behov.  

Obs! Fyll aldrig ballongen med luft. Luften läcker snabbt ut ur ballongen, och sonden stannar då 
inte på plats. 

Om gastroknappen faller ut 

Om knappen åker ut ska du antingen sätta in en ny direkt eller sätta in den gamla i hålet igen. 
Hålet växer annars igen inom 24 timmar.  

Byt knappen 

Knappen kan användas tills det blir så mycket beläggningar på insidan att det går trögt att ge 
mat, tills den faller ut eller som längst 3–4 månader.  

Första gången får du hjälp med att byta den. Efter det kan du byta själv eller fortsätta få hjälp.  

Du får veta vart du ska vända dig för att få hjälp att byta knappen.  

När ska jag kontakta vården? 

• Om gastroknappen åker ut. 
• Om du inte kan tömma ballongen när du kontrollerar ballongvolymen. 
• Om huden kring gastroknappen blir röd, kliar eller vätskar.  
• Om gastroknappen läcker. 
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