
Nationella gastrostomistudien från ett 
omvårdnadsperspektiv

Föräldrarnas svar och kommentarer tre respektive tolv månader efter gastrostomioperation  

Inledning
Vi ville undersöka föräldrars erfarenheter och upplevelser av att deras barn fått en gastrostomi. Vi har upplevt att föräldrar 
varit nöjda med sitt barns gastrostomi och ville nu se ifall det stämmer. Vi ville också ta reda på om gastrostomi är gynnsamt 
för barnets ätutveckling eller ett hinder.
Som en del i Nationella gastrostomistudien som syftade till att jämföra olika operationsmetoder att anlägga gastrostomier på 
barn, frågades det om föräldrarnas upplevelse av gastrostomin. De svarade på en enkät efter 3 och 12 månader. 
Frågorna som ställdes var:
Är ni nöjda med gastrostomin?
Har ni/barnet fått en förbättrad vardag?
Om barnet äter via munnen har det förenklats efter gastrostomi satts in?
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Syfte
Blev föräldrarna nöjda med gastrostomin?
På vilket sätt upplever föräldrarna att gastrostomin förenklat 
vardagen?
Har det egna ätandet via munnen utvecklats?

Resultat 
Föräldrarna är nöjda med gastrostomin.
De har fått en förbättrad vardag.
Över 50% tycker att mat via munnen har förenklats.
Föräldrarnas egna kommentarer:
Enkäter efter 3 månader besvarades av 173 föräldrar. Efter 12 
månader svarade 225 föräldrar. Svaren analyserades enligt kvalitativ 
innehållsanalys. 1
Resultatet genererade ett tema:
Gastrostomi, ett verktyg på väg mot det egna ätandet.
Det gick att dela in föräldrarnas svar i 3 kategorier:

Gastrostomin är bättre än nasogastrisk sond. Den stör inte det egna 
ätandet via munnen. Barnet kan träna sitt ätande och smaka i sin egen 
takt, vilket ger lustfyllda måltider. Föräldrarna känner mindre stress och 
oro. Barnen blir nyfikna, smakar eller äter så bra att gastrostomin är 
”reservingång” för dåliga dagar, medicin eller extra vätska. 
En del barn rapporterades ha slutat äta helt efter att gastrostomin 
anlagts. Förklaringen löd att de saknar aptit, har blivit ”lata”.
En del barn får inte äta via munnen på grund av deras fysiska 
begränsningar och diagnos.

Slutsats
Föräldrarna är nöjda med gastrostomin och de 
upplever att vardagen har förbättrats.
Gastrostomi är ett bra komplement när det egna 
ätandet inte är tillräckligt. Det verkar ta längre tid 
än 12 månader att komma igång med eget ätande 
via munnen. 
En följd kan bli att barnet slutar att äta via munnen.
Förslag på vidare forskning
Vilka barn har störst nytta av att få en gastrostomi?
Genom djupare intervju följa de barn och dess 
föräldrar som får stöd för sitt ätande innan 
gastrostomin och 5 år framåt för att förstå behovet 
av stöd bättre. 
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