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Sondnäring      
 

Mer information se Nutrition – enteral: http://www.vardhandboken.se 

 

Tillförsel av näring via mag-tarmkanalen kan ordineras av läkare då en person inte kan 

tillgodose sitt energi- och näringsbehov genom ett naturligt intag via munnen. Denna 

behandling kallas, enteral nutrition. Sondnäring ordineras av läkare eller dietist. 

Sondnäring kan ersätta all annan näringstillförsel eller ges i kombination med mat och dryck.  

All enteral nutrition måste alltid utformas individuellt, övervakas och kontrolleras. 

 

 

Nasogastrisk sond: är en sond som sätts via näsan och sondmaten ges genom denna sond. 

Sjuksköterskan sätter ner sonden och ansvarar också för sondmatningen. Nasogastriska sonder 

finns i olika material. Materialet styr hur länge sonden kan användas. 

Matning via nasal sond kan inte delegeras till annan personal. 

 

Öppen gastrostomi: sondmaten ges direkt in i magsäcken eller tunntarmen via perkutan 

endoskopisk gastrostomi sk PEG eller knapp. 

En PEG anläggs kirurgiskt som en förbindelse genom bukväggen till magsäck eller tunntarm. 

Katetern hålls på plats med en stopplatta eller vätskefylld ballong på insidan av magsäcken 

eller tunntarmen och en platta som fixeras på utsidan av bukväggen. Sjuksköterska kan 

delegera uppgiften att ge sondmat och läkemedel via PEG. Delegeringen är då patientbunden. 

 

Byte av PEG eller knapp utförs av sjuksköterska på respektive boende.  

 

Att tänka på i samband med sondmatning 

   För att förhindra infektioner, tänk på Basala hygienrutinerna. 

   Sondnäring, aggregat och andra tillbehör ska behandlas aseptiskt. 

 Sondnäring ska alltid ges i sittande ställning Brukaren ska sitta i en stol eller i säng 

med höjd huvudända minst 30 grader. Om personens tillstånd inte medger sittande 

ställning eller höjd huvudända ska sjuksköterskan besluta om vilken ställning 

personen ska ha vid sondmatning. 

 Sondnäringen ska vara rumstempererad. 

 Sondmatningen ska alltid ske under regelbunden eller kontinuerlig tillsyn. 

 Personer som inte har normal sväljreflex ska övervakas extra noga på grund av att 

sondnäringen kan ”backa” upp i matstrupen och gå ner i lungorna.  

 

 

 

http://www.vardhandboken.se/Sok-pa-Vardhandboken/?quicksearchquery=sondmatning%20


 

Komplikationer och risker 

Ev. komplikationer ska omedelbart åtgärdas och dokumenteras. 

Den vanligaste komplikationen är att sondmaten kommer i fel strupe och kommer ner i 

luftvägarna. Detta kan bero på att personen har kräkts, har dålig sväljreflex eller att 

huvudändan varit för låg. Kräkning och illamående kan också vara tecken på andra  

komplikationer t.ex. förstoppning. Diarré kan uppstå om sondmatningen sker för fort. 

Kontakta alltid sjuksköterskan vid någon form av komplikation. 

 

            

Kostnad för personer som bor i särskilt boende 

 
Sondnäring kan erhållas på två sätt: 

 

 Om Läkare/dietist förskriver och den enskilde själv betalar tas ingen kostavgift ut i det  

särskilda boendet.  

 

 I annat fall beställs och bekostas sondnäringen av det särskilda boendet, och den enskilde  

betalar fastslagen kostavgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


