
Ända sedan Stamm [1] för hundra år se-
dan rapporterade om den första funge-
rande gastrostomin har den varit ett
hjälpmedel, när patienten inte kunnat
äta. På 1980-talet började man anlägga
gastrostomi med PEG-metoden (perku-
tan endoskopisk gastrostomi), vilken in-
nebar att fler barn med nutritionssvå-
righeter kunde få en gastrostomi. 

De barn som idag behöver en gastros-
tomi får det genom laparotomi, PEG-
metoden eller den videoassisterade tek-
niken. 1995 redovisade Stylianos och
medarbetare [2] den laparoskopiskt led-
da tekniken att anlägga en gastrostomi
och sätta in en silikonknapp, som kan
användas direkt. Petty och medarbetare
[3] publicerade i maj 2005 en jämförelse
mellan den videoassisterade tekniken
och PEG-metoden och ansåg att båda
vara säkra och effektiva metoder. 

Arnbjörnsson och medarbetare visar i
sin artikel i Läkartidningen 46/2005 (si-
dorna 3451-5) en för patienten enkel
metod att anlägga en gastrostomi. Pati-
entgruppen utgörs av 300 barn (3 måna-
der–15 år) med neurologiska handikapp,

hjärtmissbildning, tumörsjukdomar och
enstaka andra diagnoser. För alla pati-
enter var indikationen nutritionspro-
blem. Inga allvarliga komplikationer in-
träffade, men fyra patienter konvertera-
des till laparotomi, två hade för tjock
bukvägg och en hade sammanväxningar.
En patient opererades för en sen kom-
plikation. Barn med malig-
na sjukdomar hade flera
komplikationer än barn
med neurologiska sjukdo-
mar. Uppföljning gjordes
efter 1 respektive 6 måna-
der, och i en undergrupp på
53 barn gjordes regelbund-
na viktkontroller där den
korrigerade viktökningen
motsvarade en standardde-
viation. 

Författarna anser att gas-
trostomi förebygger maln-
utrition och är kostnadsef-
fektivt. Det reducerar anta-
let besök vid sjukvårdsinrättningar, när
sonden åkt ut, och minskar föräldrarnas
stress vid matning. Författarna anser att
den videoassisterade metoden är säkra-
re än PEG-metoden. Operatören har då
kontroll över intilliggande organ och
slipper risken man har med blind punk-
tion vid PEG-metoden, där risk för ko-
lonperforation föreligger [1, 4, 5]. En an-
nan fördel, enligt författarna, är att den
videoassisterade metoden är ett ense-
ansförfarande, då knappen sätts i direkt
och tillmatning kan börja när barnet
vaknat ur narkosen och fått tillbaka ho-
streflexen.

Fördelning av patienter med avseende
på diagnos och ålder stämmer överens
med vår erfarenhet i Uppsala. Oberoen-
de av metod anser jag att anläggning av
en gastrostomi på ett barn bör ske under
narkos. En nackdel med att stoppa i
knappen direkt är att skaftlängden på
knappen kan bli för lång efter några
veckor. Ett sätt att undvika detta är att
sätta in en bolusslang först och efter 4
veckor, när kanalen är läkt, byta till en
knapp. Det är också mer kostnadseffek-
tivt, då bolusslangens kostnad är en
tredjedel av knappens och bytet görs i
vaket tillstånd. Bolusslangen har en
stopplatta som ligger på utsidan av buk-

väggen, så att det är liten risk att slangen
matas ner mot pylorusregionen. 

Bland de barn som behöver en gastro-
stomi kräver barn med neurologiska
handikapp dessutom ofta en antireflux-
operation. Den kan göras öppet eller la-
paroskopiskt. Det viktigaste för att und-

vika granulombildning är
att minimera risken för
läckage samt daglig rengö-
ring av stomat. För att re-
sultatet ska bli optimalt för
denna patientgrupp in-
stämmer jag med författar-
na att en specialutbildad
sköterska och en dietist är
med i organisationen och
ger föräldrar och vårdtaga-
re strukturerad informa-
tion skriftligt och muntligt. 

Gastrostomi är ett bra
hjälpmedel vid malnutri-
tion av olika genes, och be-

handlingsmetoden har kommit för att
stanna. Med denna videoassisterade
metod undviker man risken för kolon-
perforation som vid PEG-metoden och
ärr efter laparotomi som vid den öppna
kirurgiska metoden. De olika metoderna
ger ingen skillnad i vårdtidens längd på
grund av operationstraumat.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Gastrostomi är ett bra
hjälpmedel vid malnutri-
tion av olika genes, och be-
handlingsmetoden har
kommit för att stanna. Det
framhåller Gertrud Ang-
sten i en kommentar till en
tidigare publicerad artikel
i Läkartidningen om erfa-
renheter av videoassist-
erad anläggning av gastro-
stomiknapp hos barn.

Med denna video-
assisterade metod
undviker man ris-
ken för kolonper-
foration som vid
PEG-metoden och
ärr efter laparoto-
mi som vid den
öppna kirurgiska
metoden. 


