
Indikasjoner og bruk av 
nesesonde og gastrostomi 

 
 

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn 
med spise- og ernæringsvansker 

Barneavdeling for nevrofag 



• God ernæring er viktig 

– Vekst og utvikling 

 Motorisk og kognitivt 

 

– Bedre effekt av medisinsk og kirurgisk behandling 

– Reduserer risikoen for komplikasjoner  

– Kortere opphold på sykehus. 



Sonde 

• Nesesonde 

(nasogastrisk sonde) 

 

• (Orogastrisk sonde) 

 

• Magesonde 

– Gastrostomi 

 Hull i bukveggen 

– «Knapp» 

• Gastrojejunal sonde/ 

jejunostomi 

 

 

 

 



PEG 

• Perkutan endoscopisk gastrostomi 
(PEG) ble først introdusert av 
Gauderer i 1980 
 

• PEG hos barn siden 90-tallet i Norge 
 

• Barn med spise- og ernæringsvansker 
som har behov for sondeernæring 
over tid 
 

• Den primære hensikten var/er å sikre 
ernæringsmessige behov 



Sonde/gastrostomi 

• Når peroralt inntak ikke tilfredsstiller barnets nærings- og 

væskebehov 

– Akutt i forbindelse med sykdom 

– Kronisk 

• Dysfagi 

– Ved fare for aspirasjon 

• Når måltidene tar uforholdsmessig lang tid 

• Behov for sondeernæring som primærbehandling 

 

• Når det ikke er mulig å endre spisemønster uten å ”avlaste” med 

sonde 

 

• Behov for sonde lengre enn 2-3 (4) måneder (4-6 uker) anbefales 

gastrostomi 



ESPGAN 



Hva er gastrostomi 

• kunstig åpning/kanal  magesekk 

• Trygg tilførsel av næring 

• Enkelt å administrere 

• Lite sjenerende 

• Unngår irritasjon i nese- og munnområdet 

 

 



1. Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) 

 

 

 

 

 

2. Kikkhullskirurgi (laparoskopi) 

3. Åpen kirurgi (laparotomi) 

 

Ulike metoder for anleggelse 

″Pull-metode″ ″Push-metode″ 
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Gastrostomisonde Gastrostomiknapp 

Gastrostomisonde/-knapp 



Gastrostomiknapp 

Ballongport 

Silikonballong 

Mat- og medisinport 

FR (diameter) og cm (lengde) 

Anbefalt mengde vann i ballong 
(BAL) 



Mellomstykke 

• Kobler gastrostomiknapp med sondeløsning 
– Ulike typer 

 Lengde 

 Tykkelse 

 Koblinger 

 Enkelt eller dobbelt endestykke 

Enkel Dobbel 



Administrering av sondemat 

- Tilførsel av sondemat 

- Bolusmåltider/kontinuerlig tilførsel 

 

 

- Ernæringspumpe  

- Sprøyte 

 

 

- Hjelpemidler 

 



Bytte av gastrostomiknapp 

• Tidsintervallet varierer 

• 4-6 mnd 

• Vurder knappens utseende og lengde 

regelmessig 

• ”målestav” 

 

 

• Sjekk vann i ballong ukentlig 

• Dersom knappen faller ut…… 

• Unngå lukking av kanalen 



Kontraindikasjoner 

• Blødere? 

• Pas med pseudoobstruksjon/malabsorpsjon 

 

 

• Anatomi som gjør PEG uaktuelt 

– Kan få magesonde ved åpen kirurgi/laparoskopisk 

teknikk 



Komplikasjoner 

• Alvorlige (sjeldne) 

– Peritonitt 

– Buried Bumper Syndrom (BBS),  

– Uheldig plassering 

– Skade av andre organ 

 

• Mindre alvorlige (relativt hyppige) 

– Infeksjoner  

– Lekkasje 

– Granulasjonsvev 

 

– Overvekt? 

 



Gode rutiner 

God oppfølging og opplæring 
• God håndhygiene  
• Daglig stell 
• Observere og vurdere knappen 
• Regelmessig skylling  

• Sondemat  
• Medisiner 
• Når sonden ikke er i bruk 

 
• Når kan man fjerne sonden? 

• Litt avhengig av indikasjon 
• Etter en vintersesong med infeksjoner uten behov for sonden? 

 



• Studier har vist at foreldrene er fornøyd med at 

barnet har fått gastrostomi  

 

• De ønsket at dette hjelpemiddelet hadde vært 

etablert tidligere  

 

• Anleggelse av gastrostomi hos barn har vært vist 

å ha en positiv effekt på livskvalitet.  

 

 
Avitsland TL et al.:J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(5):562-6. 



”Behandlingsinduserte” 
spisevansker? 

• Sondeernæring er en effektiv måte å sikre 

barnet tilstrekkelig ernæring på 

 

• Spiseutviklingen blir lett glemt når barnets 

næringsbehov er sikret gjennom sonde 

 

 
      Mason et al (2005)  

 



Ivaretakelse av ernæring for barn som har 
sonde/gastrostomi 

• Plan for bruk-, oppfølging og seponering av sonden? 

 

• Måltider eller kontinuerlig sonding? 

 

• Fullernæring eller støtteernæring i sonden? 

 

• Energibehov, og hvor mye av dette skal gis i sonden? 

 

• Hva skal gis på sonden? 

– Sondeernæring? 

– Vanlig moset mat? 

– Kun væske? 

 

• Hvordan ivareta spiseutvikling, og er det aktuelt med sonde- 

     avvenning? Koordinere spising og sonding… 

 

• Oppfølging av vekt og høydeutvikling 



Mål: 

• -Måltidet skal være en 

positiv opplevelse 

samtidig som det sikrer 

ernæringen 

Og: 

• Spiseutviklingen må 

ivaretas selv om barnet 

har sikret ernæringen 

gjennom sonde!!  


