Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2007-04-12

Interpellation av Juan Carlos Cebrian (s) om användningen av
”matningsknappar”, s.k. PEG på äldre patienter på våra sjukhus
Tyvärr är undernäring vanligt förekommande på våra sjukhus. Man brukar tala om att ungefär
var tredje patient på sjukhus eller äldreboende i Sverige lider av undernäring. Vad det innebär
för den äldres livskvalitet förstår alla.
I det vårdprogram för nutrition som togs fram under 2005 står att alla patienter ska få den hjälp
och stöd de behöver för att äta eller på annat sätt täcka sitt energi- och näringsbehov.
Genomförandet av vårdprogrammet verkar dock ta tid. Bristen på händer i vården gör att
tidskrävande matning ersätts av sondmatning eller matning via PEG (Perkutan Endoskopisk
Gastronomi). Användningen av så kallad PEG-sond förefaller dessutom ha ökat på sista tiden.
De medicinska underlagen för hur och vem som fattar beslut om att sätta in och avlägsnaden
här typen av PEG-sond synes vara oklara.
Vid övergången från slutenvård till exempelvis särskilt boende i kommunen fortsätter ofta
användningen av PEG rent slentrianmässigt utan att en medicinsk bedömning görs.
Bedömningar som gjorts i slutenvården riskerar att följa med under lång tid. Här behövs en
kraftfull dialog med länets kommuner föras så att problemet ges en lösning.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
• Vilka mål har majoriteten när det gäller att begränsa användningen av så kallad PEG på
äldre patienter på våra sjukhus?
• Finns det någon aktuell kartläggning av hur läget ser ut när det gäller användningen av
så kallad Peg inom slutenvården?
• Kan du garantera att alla patienter ges en ordentlig medicinsk bedömning innan PEG
sätts in?
• På vilket sätt har du aktualiserat frågan i samverkansdiskussioner med länets
kommuner?
Stockholm den 12 april

Juan Carlos Cebrian
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