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PEG, perkutan endoskopisk gastrostomi  
Om du har svårt att äta och få i dig tillräckligt med energi och näring, kan du få en PEG. Det är 
en slang som går genom huden direkt in i magsäcken. Genom slangen kan du få flytande 
näring.  

En PEG är enkel att sköta. Du kan ha en PEG kvar så länge du behöver den, men den behöver 
bytas med jämna mellanrum. Din läkare kan berätta vad som gäller för dig.  

 
PEG 

Hur ska jag förbereda mig?  

I din kallelse 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 

PEG:en sätts in vid en gastroskopiundersökning (en slang med kamera förs ner via munnen i 
magsäcken) eller med hjälp av ultraljud. Du får lugnande medicin och lokalbedövning. Sedan 
görs ett litet snitt i magen. Genom snittet förs slangen ut från magsäcken.  

 Det är vanligt att slangen hålls på plats av en liten gummikudde på insidan av magsäcken och 
en stopplatta närmast huden på utsidan. 

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 PEG:en, när du ska besöka vården nästa gång och vart du vänder dig om du får 
problem.  

Det är viktigt att du tränar på att svälja. Du får veta hur du ska göra.  
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Att tänka på när du har en PEG 

Hygienrutiner 

Du kan duscha och bada som vanligt, men byt eventuella förband efteråt. Efter bad utomhus 
ska du tvätta noga runt PEG:en 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 PEG:en ett kvarts varv. Torka torrt med 
en mjuk handduk, kompress eller tops närmast PEG:en. 

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.  

Kontrollera plattan varje dag 

Plattan ska sitta så att slangen inte kan glida in och ut för mycket. Det kan göra att det läcker. 
Plattan ska inte heller sitta för hårt. Det kan ge tryckskador.  

Du kan ändra läget på plattan genom att dra i den.  

Om PEG:en åker ut 

Om PEG:en åker ut ska du samma dag föra in en bit av slangen i hålet igen. Ta sedan kontakt 
med vården för att få en ny insatt. Hålet kan annars växa igen inom 24 timmar. 

 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om PEG:en åker ut. 
• Om huden under plattan blir röd, kliar eller vätskar.  
• Om PEG:en läcker. 
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