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Filippa Reinfeldt (m)

Svar på interpellation 2007:43 av Juan Carlos Cebrian (s) om
användningen av ”matningsknappar”, s.k. PEG på äldre patienter
på våra sjukhus.
Juan Carlos Cebrian (s) har ställt följande frågor:
1. Vilka mål har majoriteten när det gäller att begränsa användningen av så kallad
PEG på äldre patienter på våra sjukhus?
2. Finns det någon aktuell kartläggning av hur läget ser ut när det gäller
användningen av så kallad PEG inom slutenvården?
3. Kan du garantera att alla patienter ges en ordentlig medicinsk bedömning innan
PEG sätts in?
4. På vilket sätt har du aktualiserat frågan i samverkansdiskussioner med länets
kommuner?
Som svar vill jag anföra följande:
Målsättningen är att PEG endast ska användas på medicinska indikationer. Först
när föda inte längre kan tillföras i fast eller flytande form den naturliga vägen eller
via en tunn sond genom matstrupen kan PEG övervägas. Ingreppet innebär en viss
medicinsk risk och utgör ett obehag för patienten och ska därför bara användas i
det fall näringssvårigheterna förväntas bli långvariga och inte kan åtgärdas på ett
mer naturligt sätt. Att sätta in en PEG-sond av andra skäl än rent medicinska är
inte försvarbart.
Insättande av PEG sker efter individuell medicinsk bedömning och beslutas av
ansvarig läkare. Handläggningen förutsätts vara i enligt med vetenskap och
beprövad erfarenhet och följa de principer som anges ovan. Några garantier för att
alla får en korrekt medicinsk bedömning kan inte ges. Om felbehandling inträffar
finns det inom ramen för vårt landsting möjlighet att via Lex Maria och
Patientnämnden göra oss uppmärksamma på brister för att kunna vidta åtgärderna.
Socialstyrelsen och landstinget har utarbetat föreskrifter och allmänna råd som
beskriver bedömningsrutiner och ansvarsfördelning inom sjukvården och omsorg
vid sondmatning. Vi kan inte, som frågeställaren antyder, ha som mål att begränsa
ansvarig läkares rätt att bedöma vårdbehovet hos våra äldre.
En aktuell kartläggning av användningen av PEG inom den landstingsdrivna
slutenvården saknas för närvarande.
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Sjukvårdsstyrelserna ansvarar för samverkan med kommunerna i Stockholms län.
Om det framkommer att det finns problem i överföringen av patienter mellan
sjukhusen och kommuners särskilda boenden så är det en naturlig att styrelserna
diskuterar frågan med berörda kommuner.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Filippa Reinfeldt

