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INDHOLD MIT OPLÆG

• Udskrivelse med sondeernæring i PEG sonde – hvad er vigtigt 

• Pleje og vedligeholdelse af PEG sonde/udskifningssonder

• Den tværfaglige ansvarsfordeling

• Forbedret overgang fra hospital til kommuner ift. patienter med 

PEG sonder – erfaringer fra Region Nord 

• Eksempler på udviklingstiltag ift. patienter med PEG sonder



GOD ERNÆRINGSPRAKSIS

- Ernæringsscreening ved alle indlagte patienter

- Flere ambulante afsnit vælger også at udføre ernæringsscreening 

- Systematisk indsats ift. patienter i ernæringsrisiko.

- Indsats ift. ernæring samt risikofaktorer med betydning for kostindtaget.

- Vurdering af ernæringsstatus ved udskrivelsen

- Elektronisk overlevering til kommunerne.

Skabe sammenhæng i forløbet

på tværs af sektorer



DET BETYDER … FLERE PATIENTER
UDSKRIVES MED SONDEERNÆRING

FLERE PEG- SONDER ANLÆGGES AMBULANT IFT. TIDLIGERE

Relevante overordnede PRI dokumenter

Udskrivelse med sondeernæring inkl. flowchart

https://pri.rn.dk/Sider/12457.aspx

https://pri.rn.dk/Sider/12457.aspx




UDSKRIVELSE MED EN PEG SONDE

Planlægning i god tid - i samråd med klinisk diætist.

Opstart sondeernæring under indlæggelse i min 3 dage før udskrivelse ift. vurdering af 

tolerance og blodprøvekontrol. 

• Konvertering til bolus-indgift hvis muligt.

Medicingennemgang. 

• Kan det gives i en PEG sonde/ kan medicinen optages der hvor sonden udmunder ??

Afklare hvem der varetager indgift af sondeernæring og pleje af sonden i hjemmet 

• Patient /pårørende eller hjemmesygeplejerske



HVILKEN SONDE HAR PATIENTEN ??

 Produktnavn - Type

 Chr-størrelse

 Sondens udmundningssted

 Holdbarhed

Oplysninger skal gerne kunne 

findes i OP notatet 



OVERBLIK OVER PEG SONDETYPER – ANVENDELSE OG PLEJE

Udsnit fra oversigt over sonder, som benyttes i Region Nord.



OVERBLIK OVER PEG- BALLONSONDERNE – UDSKIFTNINGSSONDE 
ELLER DIREKTE ANLAGT BALLONSONDE



SPECIAL- PEG SONDER – PEGJ ELLER JENUNOSTOMI-KATH .



VEJLEDNING TIL MOTIONERING AF SONDERNE.

Stråleterapien I Aalborg har lavet en film med vejledning ift. 

motionering af PEG pladesonde (fra 14 dag). 



TVÆRFAGLIGT ANSVAR

Diætisten: Ernæringsplan udarbejdes – konvertering til bolus. Faglig begrundelse for 

kontinuerlig indgift/ ernæringspumpe efter udskrivelse. Grøn ernæringsrecept

Lægen: Ansvar for anlæggelse af den PEG sonden til patienten/vurdering af sondetype ift. 

patientens behov – dokumentation i journalen – blodprøvekontrol – ordinering af 

ernæringsplan – ordinere ambulant kontrol ift. blodprøver.

Sygeplejersken: Afklare indgiftsform af sondeernæring, oplæring i selvadministration, 

oplæring i pleje og motionering af PEG sonden. Dokumentation af aftaler. Videregivelse info til 

kommunen. Medgiv altid en ekstra PEG sonde ved udskrivelse + remedier til opstart (5 dage)

Alt samles i en elektronisk ernæringsplan        



EKSEMPEL PÅ GRØN ERNÆRINGSBLANKET

• Sondetype 

• Ch størrelse

• Produktnavn

• TYPE 6

Datoen er vigtig for 

kommunerne ift. fornyelse af 

recepten



EKSEMPEL PÅ EN ELEKTRONISK ERNÆRINGSPLAN TIL KOMMUNEN



ERNÆRINGSTEAM MODTAGER ERNÆRINGSPLANEN

Skaber et sammenhængende ernæringsforløb 



PROCEDURER OG VEJLEDNINGER I KOMMUNERNE

• Nyt landsdækkende system 

• Vejledning i flere niveauer

• Har øget kvaliteten i plejen

• Deltaget i udvikling af 

instrukserne omkring PEG 

sonder, men VAR beskriver 

kun et begrænset udvalg af 

PEG sonder



DERFOR BEHOV FOR UNDERVISNING I SONDETYPER

Afholdt 2 workshops i Foråret 2018

i samarbejde med Nutricia på Aalborg UH

• Film omkring anlæggelse af PEG sonde

• ”Hand on” ift. pleje og motionering af PEG sonder

• Målrettet hospitalets ernæringsteams, diætister

samt personale i kommunen

Arrangementerne gav inspiration til……



REGIONALE TVÆRSEKTORIELLE TEMAEFTERMIDDAGE

• Målet er at få en mere ensrettet udskrivelsespraksis 

i hele Region Nord ift. sondeernæring

• Oplæg fra både hospital og kommuner på dagen –

hvad fungerer og hvor opleves udfordringer ?

• ”Hands on” på fantomer ift. pleje 

og motionering af PEG sonder.

• Udlevering af guide til pleje af PEG sonder i RN.



EKSEMPEL 1:  EN SYSTEMATISK ERNÆRINGSPRAKSIS IFT. PEG SONDER
VED AMBULANTE HOVED/HALS CANCER PATIENTER

Patienter med vægttab 5-10 % (afhængig 

af BMI) før behandlingsstart – henvises til 

ambulant anlæggelse af PEG sonde.



TVÆRFAGLIGE TILTAG I STRÅLETERAPIEN

• Ernæringsscreening ved første patientkontakt

• Der oprettes et Problem ernæring – anvendes tværfagligt

• Vægtkontrol 2 gange pr uge.

• Fælles undervisning ved klinisk diætist i første og anden behandlingsuge

• Fokus på risikofaktorer – pleje tiltag – behandling ift. bivirkninger

• Ved vægtforandring tilkobles klinisk diætist – individuel vejledning.

• Stort set alle får anlagt en PEG sonde tidligt i forløbet

• Når PEG sonden er anlagt – sendes elektronisk ernæringsplan til kommunen. Herved 

sikres en kontaktperson i kommunen. 

• Ved afslutning sendes genoptræningsplan – altid et fokus på opfølgning ift. ernæring





SYSTEMATISK PRAKSIS HAR GOD EFFEKT PÅ VÆGTTABET 

Artikel publiceret i Fokus på Kræft og sygepleje 

Maj 2018



EKSEMPEL 2: FORBEDRET UDSKRIVELSE VED AMBULANT ANLÆGGELSE 
AF PEG SONDE

Udviklingen startede pga. en patientklage 

en utilsigtet hændelse (UTH)

• Stort vægttab

• Ventetid på anlæggelse af PEG sonde ( max 14 dage)

• Ingen sondeernæring i hjemmet 

eller plan for sondeernæring, da sonden var anlagt. 



SYSTEMATIK OG KLAR ANSVARSFORDELING IFT. DEN AMBULANTE 
PATIENT

- Kommunale ernæringsteams tilkobles 

ved udskrivelse fra hospitalet

Ernæringsplan udarbejdes i kommunen 

og sendes med patienten til den 

ambulante anlæggelse (obs refeeding)

- Fra nasal til PEG – ingen problemer

- Ingen ernæringsplan  – udleverer 

ambulatoriet et standardpakke med 

sondeernæring + opstartsvejledning. 

+

Elektronisk ernæringsplan sendes mhp

opfølgning/tilpasning af ernæringsplan 

hos kommunalt ernæringsteam.





EKSEMPEL 3: GUIDE IFT. HUDREAKTIONER VED PEG SONDER

Guide til hudpleje er udarbejdet i samråd med;

• Ernæringsfirma (Nutricia)

• Spl A-kirurgisk ambulatorie

• Sårsygeplejerske Aalborg UH

• Ernæringsteamet i Stråleterapien

Guiden ligger lamineret sammen med 

sårbehandlingsprodukterne i stråleterapien

”Klar til brug princip”
Evalueringsmøder hvert ½ år … ingen problemer i dag 



PÅ VEJ I REGION NORD – MEN IKKE I MÅL ENDNU 


