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Å få beskjed om at barnet ditt trenger å få sondeernæring kan vekke mange 
ulike følelser. Samtidig som det kan være en lettelse å slippe og bekymre seg 
for om barnet får i seg tilstrekkelig med næring, kan det også oppstå mange 
spørsmål - både praktiske og  følelsesmessige. 

I en ny situasjon er det normalt at man har mange spørsmål, som  
”Hva er neste skritt?”eller ”Kommer jeg til å klare dette?”.

Det kan ta litt tid å venne seg til hverdagen med de nye rutinene som følger 
av at du skal gi barnet ditt sondeernæring. Når du og barnet har kommet inn 
i rutinene, vil det også trolig dukke opp nye, praktiske spørsmål som dere må 
finne ut av. 

Men med rett informasjon og støtte blir du etterhvert tryggere på hvordan 
du gir barnet ditt sondeernæring, og da blir det også lettere å glede seg 
over fordelene. Ikke vær redd for å stille spørsmål til  sykepleier, klinisk 
ernæringsfysiolog eller lege om det er noe du kjenner deg usikker på.

Mange foreldre har etterspurt mer informasjon om hvordan sondeernæring  
virker i praksis, slik at de er best mulig forberedt etter operasjonen.

Denne brosjyren inneholder praktiske tips og beskriver på en enkel måte 
hvordan sondeernæring fungerer, samt erfaringer fra andre foreldre.

Å SPISE PÅ EN ANNEN MÅTE

Vi visste ingenting om hva en sonde eller sondeer-
næring var, og hvordan det virket, da dette ble aktuelt. 
Man tenker jo at den eneste måten å få i seg mat og 

næring på er gjennom munnen, eller dypp i armen. Da vi fikk 
informasjon om hvordan inngrepet skulle foregå og hvordan 
sondeernæring fungerer, føltes det mye bedre.
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Det finnes flere ulike metoder å tilføre kroppen næring gjennom 
sondeernæring. Hvilket alternativ som legen velger avhenger av barnets 
behov og helsetilstand.

●   En GASTROSTOMI går direkte inn i magesekken gjennom en åpning i 
bukveggen (magen). Via en gastrostomi/knapp eller kateter kan kroppen 
tilføres den næringen som barnet trenger. Gastrostomi er en vanlig 
løsning når et barn trenger sondeernæring over en lengre periode.

Det finnes ulike operasjonsmetoder når kateteret skal plasseres. Ofte 
utføres operasjonen med kikkhullskirurgi.

En knapp er liten og sitter nær huden på barnets mage. En knapp er  
praktisk for barnet og foretrekkes derfor ofte av både lege og foreldre.

●   Med en NASOGASTRISK SONDE tilføres næringen direke inn i 
magesekken via nesen. Den brukes vanligvis når pasienten trenger 
sondeernæring over en kortere periode, f.eks. i påvente av en operasjon.

●   Det finnes også sonder som går direkte til tynn- eller tolvfingertarmen.  
Disse er ikke fullt så vanlige, men kan brukes når barnet har problemmer 
med magesekken.

METODER FOR SONDEERNÆRING
GASTROSTOMI 
Gastrostomi innebærer at man har et kateter (slange) som går inn i 
magesekken fra bukhuden. Vanlige typer av gastrostomikatetre er:

Selv om disse produktene ser litt forskjellig ut og plasseres på ulike steder 
på kroppen, så har de den samme funksjonen: de er alle alternative 
transportveier for å få mat inn i magen.

PEG (Perkutan endoskopisk gastrostomi)

Gastrostomi/knapp

NASOGASTRISK SONDE (sonde via nesen til magesekken)
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Hvilken sondeernæring du skal gi barnet ditt avhenger av barnets 
næringsbehov, alder, vekt, allergier m.m., og bestemmes i samråd med 
klinisk ernæringsfysiolog eller lege.

Ferdigblandet sondeernæring til barn har mange fordeler:
●  spesialdesignet til barn som sondeernæres
●  ernæringsmessig komplette
●  spesialtilpasset for å dekke barnets næringsbehov
●   hygieniske
●  lett å bruke
●  lettflytende, noe som minsker risikoen for at sonden tilstoppes
●  egnet som både supplerende og eneste næringskilde

Ofte kan sondeernæring suppleres med vanlig mat som barnet spiser 
gjennom munnen, eller ved å tilsette litt av den hjemmelagde maten.

Visse barn som får sondeernæring får det som et supplement til den vanlige 
maten. Andre barn kan fortsette å spise en liten mengde vanlig mat (via 
munnen) som et supplement til sondeernæringen. Visse barn spiser som 
vanlig på dagen og får sondeernæring på kvelden. Det finnes også barn som 
får sondeernæring fordi de ikke tolerer vanlig mat. De kan f.eks. ha problem i 
munnen eller svelget.

Det er viktig, i de tilfeller det er mulig, å fortsette og gi barnet noe mat i 
munnen, da dette vedlikeholder barnets munnmotorikk.

HVILKEN MAT  
SKAL JEG GI BARNET MITT?

VISSTE DU AT?
• I mange tilfeller er det mulig å gi medisiner via gastrostomien. Det 
har sine fordeler siden visse barn har problemer med å svelge tabletter 
eller synes at tablettene smaker vondt. Legen kan gi råd om hva som 
passer for barnet ditt, f.eks. ved hvilken tid på døgnet medisinen skal 
tas, før eller etter maten osv., og hvilken form som er best egnet for 
barnet – flytende, tablett eller kapsel.

•  Du kan til og med gi barnet ditt væske gjennom sonden – vann eller 
det som barnet pleier å drikke. Dette er en fin måte å forebygge 
dehydrering på.

Jeg har bare positive 
følelser. All kampen og 
stresset er som blåst 

bort! Nå trenger jeg ikke være 
engstelig for at jeg ikke skal få i 
henne medisinene eller penicillin 
når det er nødvendig.

Vi gjør alltid klar en tallerken med mat til Alice til lunsj 
og middag, og hun sitter sammen med oss når vi spiser. 
Ganske ofte tar hun en og annen bit av maten hun får på 
tallerkenen.
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Når det er tid for å starte opp med sondeernæring hjemme, kommer du til 
å trenge en del utstyr og tilbehør. Dette får du på sykehuset sammen med 
informasjon om hvordan du bruker det.

HVILKE HJELPEMIDLER  
BRUKES VED SONDEERNÆRING?

Ernæringsspumpen sender inn 
sondeernæring gjennom ett 
ernæringssett. Ved hjelp av pumpen  
kan du bestemme hvor fort eller 
langsomt maten skal gis.

Forlengelsessonden 
festes mellom  mellom 
pack sett og knappen/
kateteret.

Forlengelsessonden 
er utstyrt med 
en klemme som 
forhindrer at næringen 
flyter i feil retning. 

Et pack sett (ernæringssett)  
består av en plastslange som  

festes til posen   
med sondeernæring  
i den ene enden og   

til forlengelses- 
sonden eller direkte  

til knappen/kateteret  
i den andre.

Sprøyter 
Ulike sprøyter 

brukes for å gi mat 
og medisiner via 

gastrostomien eller 
sonden.

TIPS
På www.nutriciaflocare.com  
kan du lese mer om Nutricias  

ernæringspumpe, Flocare Infinity™.  
Her finnes også instruksjons- 

videoer og enkle  
forklaringer.
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Obs! Det måltidsskjemaet du får fra klinisk ernæringsfysiolog/
lege er individuelt og tilpasset ditt barns behov. Om du synes at 
det ikke fungerer bra og barnet føler seg dårlig, se side 13 om 
toleranseproblemmer.

Bolusmating betyr at barnet får mat på samme tidspunkt som 
regelmessige måltider med bruk av pumpe eller sprøyte. 

Nattmating innebærer at barnet får sondeernæring mens 
det sover. Sondeløsningen henges opp på et stativ.  Ved 
hjelp av pumpen kan mengde og hastighet stilles inn og med 
gravitasjonssett kan drypphastigheten programmeres.

Kontinuerlig mating innebærer at maten gis langsomt 
over  flere timer i et strekk med bruk av en  pumpe eller 
gravitasjonssett.  

Matingen kan enten gis med sprøyte, pumpe- eller gravitasjonsmating.Ved 
sprøyte brukes en matsprøyte som kobles direkte på ernæringssettet eller 
sonden. Du bestemmer selv i hvilken hastighet maten skal gis, men det er 
viktig å ikke gi sondeernæringen for fort. 

Om du bruker pumpen, kan du stille inn hvor raskt maten skal flyte gjennom 
ernæringssettet og inn i magen.

Gravitasjonsmating innebærer at man bruker tyngdekraften ved at 
sondeernæringen henges høyt opp på et dryppstativ. Hastigheten stilles inn 
med en  rulleklemme på ernæringssettet.

HVOR LENGE OG NÅR  
SKAL JEG MATE BARNET MITT?

HVORDAN FÅR JEG MATEN INN I MAGEN?
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Jeg tar sondeernæringen ut av kjøleskapet 1 time 
før Joel skal spise, slik at den blir romtemperert. 
Først fyller jeg pack settet med lunkent vann slik 
at all luft fjernes. Deretter gir jeg Joel litt vann 

gjennom ernæringssettet. Så heller jeg maten over i en 
beholder for sondeernæring som jeg henger opp.

Når det er tid for å spise setter jeg på pack settet mellom 
posen og pumpen og starter pumpen. Jeg stiller inn rett 
hastighet som står i Joels matskjema og trykker på start. Når 
måltidet er ferdig, stopper jeg pumpen, tar bort pack settet og 
gir Joel vann på samme måte som i begynnelsen.

Jeg pleier å sitte ved siden av og lese litt for ham, eller så 
prater vi under måltidet. Etterpå vasker jeg alt tilbehør og 
setter det i kjøleskapet slik at alt er klart til neste måltid. 
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Følg de rådene dere har fått, men ta kontakt med sykehuset/
habiliteringen eller kontaktpersonen deres, dersom: 
➽ Gastrostomien har løsnet eller glidd ut  
(ofte kan det være at dere kan lære å sette den inn igjen på egenhånd)

➽ Det er tilstopping i gastrostomien til tross for at du har skylt den ren 

➽ Barnet føler seg dårlig (diaré, forstoppelse, etc.)

➽ Du mistenker at hullet i magen er betent 
(rødhet, hevelse eller væske rundt gastrostomien)

OM DET BLIR PROBLEMER

Under følger en liten sjekkliste over hva du må gjøre før og etter matingen. 

I FORBINDELSE MED MATING

●   Kontroller ernæringssettet

●  Følg de hygieneinstruksjonene du får fra helsepersonellet

●   Kontroller at ernæringssettet sitter riktig før matingen  
(helsepersonell vil vise deg hvordan du skal gjøre det)

●   Skyll alltid gastrostomien etter bruk (mating eller medisinering) for å 
unngå at sonden tilstoppes

●   Under mating på dagen skal barnet sitte oppreist. På natten skal barnet 
sitte bakoverlent under matingen.

●   Sørg for at barnet ditt får i seg tilstrekkelig med væske ved å gi henne/han 
vann (spør klinisk ernæringsfysiolog om hvilken mengde som er best)

DAGLIG

●   Pass på at alle hjelpemidler alltid er rene. Spør sykepleier om råd for 
hygiene.

●   Puss barnets tenner 2 ganger daglig slik at munn og tenner holdes rene.

●   Pass godt på huden rundt gastrostomien for å unngå at den blir irritert. 
(Sykepleieren kommer til å vise deg hva du skal gjøre og hvilken hudkrem 
du skal bruke).

I blant kan ting gå galt når man sondeernærer et barn, uansett hvor 
erfaren man er. Spør kontaktpersonen din, om du er usikker på  hvordan du 
skal sondeernære barnet ditt eller dersom problemer oppstår. Du kan alltid 
få hjelp om du ikke vet hva du skal gjøre, f.eks. om barnet ditt har diaré eller 
forstoppelse eller om pumpen slutter å virke.

Sondeernæring kan noen ganger gi toleranseproblemer. Det vanligste 
er at problemene kommer i begynnelsen før kroppen blir vant til  å få 
sondeernæring og før alle rutiner er helt på plass. Noen ganger trenger man 
bare å gjøre små justeringer i valg av sondeernæring før det blir bra.

Be helsepersonell om hjelp når barnet ditt ser ut til å ha toleranseproblemer. 
Det kan være nødvendig å gå igjennom matingsrutinene på nytt, og gjøre små  
justeringer som å endre matingshastighet eller endre på noe med  maten. 
Helsepersonellet har mange gode knep for å lindre toleranseproblemer.

SJEKKLISTE

Det var litt slitsomt når han begynte å dra ut sonden da 
han ble større, men vi måtte bare lære oss å sette den inn 
igjen selv. Vi har prøvd ulike typer sondeernæring og det 

negative var at Noel fikk mageproblemer før vi fant riktig variant. 
Men nå får han en sondeernæring som fungerer, og er frisk og glad. 

Eksempler på toleranseproblemer:
• Brekninger • Diaré • Forstoppelse • Luft i magen
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Da Annie fikk sin gastrostomi jeg var litt bekymret for at hun 
ville dra i den og at den skulle løsne. Jeg fikk et tips fra en 

annen forelder om å feste tilsvarende gastrostomi som Annie har 
på en dukke. Deretter forklarte vi Annie hva hun kan, og ikke kan 
gjøre og hva hun må å være forsiktig med ved hjelp av dukken. Det 
fungerte veldig bra. Hun elsker dukken sin og gjør akkurat som den. 
Vi har også hørt at du kan bruke votter for å hindre at barnet drar ut 
gastrostomien, men det slapp vi.

Når barnet leker ute, f.eks. i parken, dytter vi alle slanger som 
stikker ut, godt under klærne hans. Da han var yngre hadde 

han alltid parkdress på og kunne bevege seg fritt uten å være redd 
for å ødelegge gastrostomien. En venninne i foreldregruppen har 
en sønn som har nasogastrisk sonde. Hun taper fast en liten del av 
sonden på ansiktet hans. Det er bare for sikkerhetsskyld i tilfelle 
den fester seg i noe, så ser hun det før hele sonden dras ut. 

Legen vår fortalte at vi kunne begynne å bade 2–3 uker 
etter at gastrostomien var på plass. Det gikk veldig fint. Vi 

må passe på at settet er tett før vi hopper i vannet, men ellers er alt 
som vanlig. Det er den beste tiden på dagen for ham. 

 
For oss handler det bare om hvor mange dager vi skal være 
bortreist. Å reise bort over helgen er lett. Vi tar med oss ekstra 

sett for sikkerhetsskyld, sondeernæring og et sett av tilbehøret. 
Jeg har en huskeliste slik at jeg vet hva jeg skal ta med. Lengre 
reiser krever litt mer planlegging, men vi elsker å reise. Vi fløy til 
Australia i fjor uten problemer. Før vi dro fant vi ut hvor vi skulle 
henvende oss i tilfelle vi fikk problemer, men alt gikk bra.

 I begynnelsen av Williams «PEG-karriere» hadde han mye 
oppstøt og brekninger. Vi matet ham for mye og for fort. 

Raskere enn hva magen hans klarte å håndtere. Etter hvert har vi 
kunnet øke mengden. Logopeden fortalte oss at vi skal gi litt mat i 
munnen først. Da lukker "magemunnen" seg og forhindrer at maten 
kommer opp igjen under sondeernæring. Det har faktisk fungert for 
William. Han er også følsom for kald mat - da blir han dårlig. Eller om 
han ikke sitter oppreist.

ANDRE FORELDRES ERFARINGER  
MED SONDEERNÆRING

ORDLISTE

BARNET  
DRAR UT  
PUMPEN

LEKE UTE

SVØMMING

OPPKAST

FERIE

ORD FORKLARING

Adapter Kobling mellom ernæringssett/forlengelsesslange og ernæringssprøyte.

Ernæringssett/sett En plastslange som festet til posen/beholder med sondeernæring i den ene enden 
og til kateter eller forlengingssonde i den andre.

Klemme på settet Forhindrer søl fra settet.

Bolusmating Sondeernæring som i mengde og tidpunkt tilsvarer et vanlig måltid.

Enteral ernæring Flytende ernæring som tilføres direkte inn i magesekken eller tarmen.

Forlengelsesslange Plastslange som festes mellom aggregatet og kateteret.

Gastro Fellesord for det som har med mage og tarm å gjøre.

Gastroskop En tynn og bøyelig slange med kamera i den ene enden som brukes ved 
undersøkelse av magen, f.eks. ved plassering av gastrostomi. Gastroskopet føres 
inn via pasientens munn og videre ned gjennom halsen til magesekken. 

Gastrostomi En gastrostomi er en åpning med kateter/slange gjennom bukveggen inn til 
magesekken.

Gastrostomikateter Et kateter som går inn i magesekken fra utsiden av buken og som brukes til å 
tilførenæring, væske og/eller medisiner.

Gravitiasjonsmating Mating ved hjelp av tyngdekraften ved å henge opp sondeernæringen på et 
dryppstativ.

Knapp Et annet ord for gastrostomi, også kalt ”gastrostomiknapp”.

Kontinuerlig mating Sondemating i en forhåndsprogrammert hastighet som går over flere timer i ett 
strekk.

Luftrør, trachea Et ”rør” som forbinder strupen med lungene.

Nasogastrisk sonde, 
NG-sonde

En sonde som brukes for å tilføre næring, væske og/eller medisin via nesen, 
videre ned spiserøret og inn i magesekken. 

Ernæringspumpe En pumpe som tilfører sondeernæringen gjennom et ernæringssett. Hastighet og 
mengde stilles inn på pumpen.

Oral Fellesord for det som har med munnen å gjøre.

PEG Perkutan Endoskopisk Gastrostomi. En metode for å legge en sonde i magesekken.

Pumpemating Mating der næringen tilføres ved hjelp av en pumpe.

Sondemating Næring føres direkte til magesekken eller tarm via en gastrostomi eller sonde.

Sondeernæring Mat i flytende form som kan tilpasset pasientens behov.

Sprøytemating Mating med en sprøyte som festes til gastrostomien/sonden. 

Stoma Kirurgisk anlagt passasje i kroppen, f.eks. et hull i bukveggen til gastrostomi.

Kikkhullsoperasjon Operasjon der man ikke  trenger å åpne f.eks. hele bukveggen med et vanlig 
operasjonssnitt men lager kun et lite hull for å komme inn med  instrumentene.



Vi vil rette en stor takk til alle foreldre,  
barn og helsepersonell som bidratt med  

informasjon og erfaringer til denne veilederen.

Nutrini sondeernæring er beregnet til barn som 
trenger hjelp til å få dekket næringsinntaket sitt. 

Nutrini kommer i flere varianter til ulike aldre og ulike 
ernæringsmessige behov. For mer informasjon, se  

altomsondemat.no. Nutrini kan skrives på blå resept  
til barn under 16 år.

Brosjyren er laget av Nutricia Advanced Medical Nutrition. 
Blant materiallet finnes også brosjyren:  

En annen måte å spise på – Støtte og informasjon om  sondeernæring

Nutrini er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål  
og skal brukes i samråd med helsepersonell.
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