
 
Að borða og drekka 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

     Gefið út af MND félaginu. Þýtt með leyfi MND samtakanna í Englandi.  
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„Ég var meðvituð um það að ég hefði léttst. Það gat ekki lengur verið hluti af 
lífsstílnum að vera á fitulitlu og kolvetnalitlu fæði.” 

Góð næring er mikilvæg fyrir okkur öll. Að halda sér vel nærðum er eitt af lykilatriðum 
þess að vinna á móti áhrifum af MND. 

Það að borða og drekka í félagsskap annarra er með ánægjulegri félagslegum 
athöfnum og er stór hluti af lífsgæðum okkar. 

Þegar það verður erfitt að kyngja þá getur orðið erfitt að drekka eða jafnvel að kyngja 
munnvatni á venjulegan hátt. Að matast, sem var ánægjulegt, verður neikvæður hluti 
af lífinu. Þú vilt kannski forðast þessa félagslegu athöfn af ótta við að verða þér til 
skammar. 

Þannig að með því að borða og drekka rétt, minnka áhyggjur þínar, þú viðheldur 
góðu næringarástandi og ert með orku til að taka þátt í þeim athöfnum daglegs lífs 
sem gefa lífinu gildi. 
 
 

Í þessum kafla verður fjallað um eftirfarandi atriði: 
• Næringu 
• Kyngingu 
• Hvers konar hjálp er tiltæk 
• Önnur atriði tengd því að borða og drekka 

 

NÆRING 
Að viðhalda góðu næringarástandi  

Það er ekki til sérstakt fæði fyrir fólk með MND. Besta ráð sem hægt er að gefa er að 
borða fjölbreytta fæðu úr öllum fæðuflokkum og að sjá um að þú fáir nægar trefjar og 
vökva. 
 



 

 
Vöðvanir rýrna þegar þeir missa boð frá hreyfitaugafrumunni þannig að það 
verður enn meira áríðandi að næra vel þá vöðva sem eru enn eðlilega starfandi.  
Minnkandi hreyfigeta leiðir til minni vöðva og til aukningar á líkamsfitu.  
Vandamál við að tyggja og kyngja leiða til þess að þú borðar minna, sem aftur 
leiðir til þess að vöðvar og líkamsfita minnka. 

Afleiðingar lélegrar fæðu 

Þegar það er orðið erfitt að kyngja, þá geta eðlileg viðbrögð þín við því ástandi orðið 
þau að þú borðar og drekkur minna til þess að forðast það að maturinn valdi þér 
óþægindum. Þá er einnig hætta á að fæðuval verði mjög einhæft. Ef hreyfifærni þín 
hefur minnkað þá getur verið að þú freistist til þess að minnka vökva til þess að 
fækka klósettferðum.  

Til lengri tíma litið þá getur þetta leitt til eftirfarandi vandamála: 

• Þyngdartaps og slappleika 
• Minnkandi orku 
• Hægðatregðu 
• Gervitennur verða of rúmar (vegna rýrnunar) 
• Sýkingarhættu 
• Húðin getur flagnað, orðið þurr og slöpp og hættan á þrýstisárum eykst 

 
 

Góður matseðill inniheldur:    

Prótein Til viðgerða og  
viðhalds 

 Egg, mjólk, ostur, kjöt, fiskur, baunir, linsur 

Kolvetni Sterkja 
Sykur 

Brauð, hrísgrjón, morgunkorn, pasta, kartöflur, 
sulta, hunang, síróp, súkkulaði 

Fita 

 
Til orkugjafar  

 
Til viðhalds og orku  Smjör, olíur, mjólkurvörur, kjöt, hnetur, fræ 

Vítamín og  

Steinefni 

Lífsnauðsynleg efni  Ávextir, kornmatur, grænmeti, mjólk, kjöt, 
fiskur, baunir, linsur 

Trefjar Fyrir heilbrigða 
ristilstarfsemi 

 Heilkorna morgunkorn, heilkorna brauð, 
ávextir, grænmeti 

Vatn Til að koma í veg fyrir 
ofþornun 

 Te, kaffi, safar, ávextir, grænmeti 

 

Munnhirða 
Kannski verður erfitt að stjórna því hvernig maturinn hreyfist í munninum og hann 
getur fests upp í gómi og milli tanna og kinna. Auk þess getur minni hreyfing á 
tungunni og mýkra fæði valdið vandamálum í sambandi við tannskemmdir. 

Til þess að halda munninum hreinum og heilbrigðum: 

 

Breytingar á hægðum 
MND hefur ekki áhrif á vöðva þarma og ristils sem stjórnar þarmahreyfingum. 
Hins vegar munt þú kannski upplifa breytingar á hægðum vegna: 
Breytinga á mataræði, ónógs matar, vökva eða trefja 
Lyfja, sérstaklega verkjalyfja sem valda hægðatregðu 
Veikleika í grindarbotnsvöðvum og magavöðvum 
Aðlögunar að sondumat en hann getur valdið hægðatregðu eða niðurgangi í 
byrjun sem þó er mjög sjaldgæft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gakktu úr skugga um að allur matur hafi hreinsast úr munninum að 
lokinni máltíð 

• Strjúktu úr munninum með svampi bleyttum í matarsódablöndu, hálf 
teskeið í glas af sódavatni 

• Burstaðu tennurnar vel að minnska kosti tvisvar á dag. Gott er að nota 
rafmagnstannbursta eða tannbursta með löngu sveigðu skafti. Notaðu 
lítið magn af tannkremi sem freyðir ekki mikið 

• Gakktu úr skugga um að þú sért að nota rétta tegund af tannbursta til að 
koma í veg fyrir að þú skaðir tannholdið, mjúkur tannbursti hentar best 

• Farðu reglulega í eftirlit hjá tannlækni. Sumir tannlæknar vilja fara í 
heimavitjanir 



 

Venjulega er mælt með því að það fari ekki annar vökvi en vatn og sondumatur í 
gegnum sonduna þar sem það getur stíflað hana eða skemmt. 
 
Eftir PEG  
Magasondan endist venjulega í eitt eða tvö ár og er auðvelt að skipta um þegar þörf 
er á því. Hægt er að fá tappa sem er fyrirferðarminni en magaslangan. Það þurfa að 
líða a.m.k. 6 vikur eftir PEG ísetningu áður en slöngunni er skipt út fyrir tappann. Á 
meðan líkami þinn aðlagast nýrri fæðu getur verið að þú finnir fyrir mildum 
einkennum eins og: 

 
Þetta er oftast tímabundið og mun næringarfræðingurinn geta gefið ráð 

varvarðandi þessi atriði. 
 

ÖNNUR EINKENNI TENGD FÆÐUINNTÖKU 

Munnþurrkur 
Þetta getur verið afleiðing of lítils vökva og getur verið merki um ofþornun. 
Munnþurrkur getur einnig verið aukaverkun af lyfjum: 

 

 

Erfiðleikar við að taka inn lyf 
Það er hægt að mylja sum lyf og blanda þeim saman við mjúkan mat eins og 
örðulausa jógúrt/súrmjólk til að auðveldara sé að taka þau inn 
Leitaðu ráða hjá lækni. Lyfjafræðingar vita hvort tiltekið lyf er einnig til í fljótandi 
formi, sem tungutöflur, plástrar eða stílar 
Hægt er að gefa lyf í gegnum magasondu en passa þarf sérstaklega að skola vel 
með vatni eftir lyfjagjöf því þau geta stíflað sonduna. 

  

Breytingar á bragðskyni 
Það getur verið að bragðskyn þitt breytist eða hverfi með öllu. Þú finnur kannski 
bragð af sterkum eða súrum bragðtegundum og kryddum en þær geta þó aukið 
ásvelgingu. Bragðskynið getur breyst vegna skánar eða af þykku munnvatni sem 
getur þakið munninn. 
 

Roða kringum sondusvæðið á maganum 
• Bakflæði  
• Breytingum á hægðum 
• Auknu munnvatnsflæði 
• Uppþembu og flökurleika 

• Neyttu meiri vökva, þykktan ef þess þarf. Það getur hjálpað að taka litla 
sopa af ísköldu vatni með klökum. 

• Notaðu lítinn úðabrúsa með köldu vatni til að úða í munninn (geymdu 
hann í ísskáp) eða tilbúinn munnúða 

• Ræddu við lækninn, það getur verið að munnþurrkurinn stafi af lyfi sem 
þú tekur. 

• Strjúkið munninn með sítrónu og glycerine svampi. Sumir bregðast við 
sterku bragði eins og sítrónu með hósta þannig að þú skalt fara varlega í 
fyrstu. 

• Það getur verið að það hjálpi að nota úða með gervimunnvatni. 

 

 

 

 

KYNGING 
 
Eðlileg kynging 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvernig er eðlileg kynging? 
Kynging er eitt af því sem við hugsum venjulega ekki um. Þetta er flókið ferli, að 
sumu leyti undir sjálfráðri stjórn okkar og að hluta til ósjálfráð viðbrögð. 

Stig eðlilegrar kyngingar: 

• Matur eða drykkur er settur í munninn 
• Maturinn er tugginn og formaður í tuggu sem er flutt aftast í munninn með 

hjálp vara, kjálka, en þó sérstaklega tungu 
• Maturinn flyst síðan í áttina að hálsinum og vöðvar dragast saman til þess að 

búa sig undir að ýta honum niður 
• Barkakýli lyftist og barkalokið lokar fyrir opið niður í barka og lungu 
Þegar maturinn nálgast vélindaopið slaknar á því og vöðvar vélinda ýta matnum 
niður í maga 

Þannig að margir vöðvar standa að venjulegri kyngingu! 

Hvað gerist þegar eitthvað er orðið að? 
Dysphagia (kyngingarörðugleikar) er læknisfræðilega orðið yfir það þegar erfitt er 
orðið að kyngja. Vandamálin sem koma upp geta falið í sér: 



 

 

 

Hugsanlegir erfið- 
Leikar: 

Orsök: Erfiðleikar leiða til: 

Munnur lokast ekki 
almennilega 

Veikleiki í vöðvum í 
kringum varir 

Matur, drykkur eða 
munnvatn lekur út 

Tyggingin er slök Veikleiki í kjálkavöðvum 
og tungu 

Matur ekki undirbúinn rétt 
fyrir kyngingu 

Veikleiki í tungu Maturinn er ekki rétt 
staðsettur fyrir kyngingu 

Maturinn færist illa aftur í 
munninn 

Veikir vöðvar í hálsi Þarf nokkrar tilraunir til að 
hreinsa hverja munnfylli, 
þ.e. þarf að kyngja 
nokkrum sinnum 

Matur nær að öndunarvegi 
áður en hann lokast 

Seinkað 
kyngingarviðbragð 

Matur og drykkur ýrist 
niður í lungu sem getur 
valdið lungnabólgu 

Léleg samhæfing vegna veikra vöðva framkallar 
ásvelgingu 

Hósti og ásvelging 
 

Veikleiki í brjóst- (öndunar) vöðvum Erfiðleikar við að hósta 

Munnvatnið verður þykkt og samhangandi  Erfiðleikar við að kyngja 
og hreinsa munn og kok af 
matarleifum og slími 

 
 

 

 

 
 

 
Allt ferlið tekur um 30 mínútur og þú ert mjög syfjuð/aður eða sofandi á meðan. Ef þú 
finnur fyrir einhverjum óþægindum eftir aðgerðina munt þú fá lyf við þeim. 

„Ég var hissa á því hve einfalt þetta var allt saman. Þegar ég vaknaði eftir 
svæfinguna var slangan komin á sinn stað, ég fann ekkert fyrir henni og það var 
nánast eins og hún væri eðlileg þarna fremur en aðskotahlutur. Það komst fljótt 
upp í vana að koma vökva í magann gegnum slönguna og skola með vatni. Það 
truflar mig ekki í því sem ég er að gera og hindrar mig ekki neitt. Maturinn sem ég 
nota inniheldur alla þá orku, prótín og næringarefni sem ég þarf á að halda. Ég 
held líkamsþyngdinni við og mér líður vel.” 
 

Aðferðir við fæðuinntöku í gegnum slöngu  

Bolus aðferðin Maturinn er tekinn upp í sprautu og gefinn í skömmtum á 
þeim hraða sem hentar þér  

Þyngdarafl Poki eða flaska með fljótandi fæðunni er hengd upp á 
grind og vökvinn drýpur í gegnum slöngu inn í magann 

Með rafmagnsdælu Til þess að stjórna hraðanum á vökvanum frá 
pokanum/flöskunni 

 

Næringarfræðingurinn mun skoða hvaða aðferð hentar þér best. 
 
Hvernig mat færðu? 
Næringarfræðingurinn mun mæla með ákveðinni tegund af sondumat sem inniheldur 
öll prótín, kolvetni og steinefni sem þú þarft á degi hverjum. Hann mælir einnig með 
aðferð og tímasetningum sem henta þér. 
 



 

Magasondan minnkar líkurnar á lungnabólgu sem orsakast af því að matur eða 
drykkur fer niður öndunarveg þegar kyngt er. 

Þú ættir einnig að finna fyrir betri líðan þar sem orka þín eykst. 

Ef þú hefur orðið fyrir miklu þyngdartapi þá mælir næringarfræðingurinn trúlega með 
orkuríku fæði svo að þú getir náð þyngdinni upp. Þegar því er náð er fæðið stillt 
þannig að þú haldir kjörþyngd eins lengi og hægt er. 

Margir sem eru með MND eiga í vandræðum með hægðir. Ástæða þessa getur verið 
sú að kviðvöðvar eru lélegir en einnig sú að fæðan er ekki nægjanlega trefjarík eða 
vökvi ekki nógur vegna erfiðleika við kyngingu. Það getur tekið einhvern tíma fyrir 
hægðirnar að komast í jafnvægi eftir að sondugjöf hefst. Ýmis lyf geta einnig hjálpað 
vegna viðvarandi hægðavandamála. 
 
Að halda áfram að borða og drekka með magasondu 
Margir með MND halda áfram að borða og drekka í gegnum munn eftir að þeir hafa 
fengið magasondu. Þeir njóta þess jafnvel enn betur en áður því að nú geta þeir 
hugsað um að borða það sem þeim finnst best án þess að hafa áhyggjur af því að fá 
ekki nóg. Talmeinafræðingurinn/næringarfræðingurinn getur gefið ráð um hvaða 
tegundir af mat og drykk henta best. 

Að fara í bað og sturtu með magasondu 
Fyrstu tvær vikurnar eftir að sondan er sett í er ráðlagt að fara bara í sturtu. Eftir það 
er í lagi að fara í bað. Gakktu úr skugga um að sondan sé lokuð og þurrkaðu svæðið 
í kringum hana vel að baði loknu.  

Þú getur einnig farið í sund. Fylgdu sömu leiðbeiningum og fyrir bað. 
 
Hvenær þarf að fara að hugsa um að fá magasondu? 
Það er betra að hugsa um magasondu áður en þyngdartap er orðið mikið og áður en 
hætta skapast á lungnabólgu vegna fæðu sem fer niður öndunarveginn. Einnig má 
öndun ekki vera orðin mjög léleg. 

Áður en ákvörðun er tekin skaltu ræða málin við fjölskyldu þína, næringarfræðing, 
talmeinafræðing og lækni. 
 
Ákvörðunin 
Þú tekur ákvörðun. Til þess að taka ákvörðun um þetta mál skaltu afla þér upplýsinga 
með því að spyrja fagfólk spurninga. Upplýsingar munu hjálpa þér við 
ákvörðunartökuna. Við þetta skapast einnig tækifæri á að ræða um það hvernig þessi 
mál gætu þróast hjá þér í framtíðinni ásamt því að ræða núverandi stöðu. 

Það er ekki víst að þeir sem annast þig séu sammála ákvörðun þinni en með því að 
ræða málin myndast sameiginlegur skilningur. 

Eftir því sem MND þróast skiptir þú kannski um skoðun varðandi þetta. Ræddu málin 
við þá sem annast þig og fjölskyldu þína. 

Það er mikilvægt fyrir þig að muna að óskir þínar og sjónarmið munu verða virt. 

Hvað gerist þegar þú færð magasondu? 
Það þarf að gera lítinn skurð á húðina og inn í magann til þess að koma 
magasondunni fyrir, PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy). Ekki er um 
eiginlega skurðaðgerð að ræða þar sem sondunni er komið fyrir með magaspeglun. 

 

 

HVERS KONAR HJÁLP ER TIL 
Talmeinafræðingur er sérfræðingur í starfsemi munnsins við að borða og drekka 
og í því að eiga samskipti við aðra. Hann getur kennt þér leiðir til þess að kyngja 
á öruggari hátt.  
Næringarfræðingur getur leiðbeint þér um hvaða mat og hverskonar áferð matar 
þú getur borðað til að halda sem bestu næringarástandi. Talmeina-og 
næringarfræðingar geta aukið vellíðan þína við að nærast. 
Læknir veitir læknisfræðilegar ráðleggingar og getur skrifað upp á lyf.  
Lyfjafræðingur veitir ráð um möguleg lyf í sérstökum tilfellum. Það er til dæmis 
hægt að fá ýmis lyf í fljótandi formi. 
Iðjuþjálfi ráðleggur varðandi stellingar og tæki sem þú getur notað til að eiga 
auðveldara með að matast sjálfstætt ef þú ert máttlaus í handleggjum og 
höndum. 
Hér eru nokkrar ráðleggingar um hvernig þú getur haldið þér vel nærðum/ri. 
 

Þykkt á matnum 
Fólk þolir mismunandi áferð á mat á ólíkan hátt. Sumum finnst erfitt að kyngja 
ristuðu brauði og öðrum finnst sultan erfiðari. 
Almennt valda vökvar meiri erfiðleikum en föst fæða og miðlungs fastri fæðu (eins 
og hafragraut) er auðveldast að kyngja. Gerðu tilraunir með hvaða þykkt hentar 
þér best.  
 

• Reyndu að neyta matar sem hefur rétta áferð fyrir þig. 
• Eldaðu kjöt og grænmeti þannig að auðvelt sé að tyggja það og skera. 
• Bleyttu upp í matnum með sósu. 
• Mýktu harðan mat (dýfðu t.d. kexi í vökva, settu mikið smjör á brauð). 
• Harðir ávextir eru bestir þegar búið er að taka utan af þeim og mauka þá. 
• Veldu mjúka ávexti eins og banana, kiwi, mangó, ber og þroskaðar perur 
• Forðastu tvöfalda áferð  

Maukaður matur 

Ekki mauka matinn fyrr en það verður nauðsynlegt. Það getur verið að þér finnist þú 
ráða við mismunandi þykkt á mismunandi vegu. Það er mikilvægt að halda áfram að 
bíta og tyggja eins lengi og þú getur vegna þess að hreyfing á kjálkanum hjálpar 
tungunni að viðhalda hreyfanleika sínum og leika sitt hlutverk í kyngingunni. 

Matvinnsluvél og töfrasproti eru mjög gagnleg tæki og notkun þeirra stuðlar að því að 
þú getur borðað lengur uppáhaldsmatinn þinn með því að breyta áferð og þykkt á 
mat sem erfitt er að kyngja. 

Það er mikilvægt að muna að með því að bæta vatni við matinn eykst magnið. Hann 
er þó með sama næringarinnihald og áður. Einnig er hægt að nota soð, sósu, 
mjólk/rjóma og olíu/smjör til að þynna mauk og auka orku innihald matarins. 

Á seinni árum hefur fólk verið hvatt til þess að minnka sykur og fitu í fæðunni til að 
minnka áhættu á æða- og hjartasjúkdómum og krabbameini. Þegar þú ert með MND 
þá er mikilvægast að hugsa um að vera vel nærður. Þannig að með því að borða 
þetta sem áður var bannað er oft besta leiðin til þess. 



 

Ef þú þarf að vera á sérstöku fæði vegna annarra ástæðna eins og léttunar, 
sykursýki, vandamála vegna sveppasýkinga, hægðatregðu eða annarra 
meltingarfæravandamála, þá er sérstaklega mikilvægt að ráðæra sig við 
næringarfræðing.  
 
Þykkt á vökva 
Við þurfum öll að drekka 30 ml af vökva fyrir hvert kíló af líkamsþunga á dag og 
kyngingarvöðvar þurfa að vera í mjög góðu formi til að ráða við þennan þunna vökva. 
Eitt af fyrstu merkjum um kyngingarörðugleika getur verið ásvelging þegar þú drekkur 
vatn. Jafnvel örlítið af vatni sem fer vitlausa leið veldur hósta. 

 
Prófaðu að breyta þykkt á vökva: 
• Ávaxtamauk (heimagert eða keypt)  
• Mjólkurhristing 
• Mat með miklu vökvamagni eins og jógúrt, skyr, ís o.þ.h. til þess að fá sem 

mestan vökva 
• Þykkingarefni (blandað í mat og vökva). Það getur verið þykkingarefni úr 

apótekinu en það getur líka verið: Hveiti, kornmjöl, maísmjöl, hrísmjöl, duft til 
að gera kartöflustöppu eða ávaxtamauk 

• Einnig getur gosvatn (sódavatn) dugað fólki áður en þykking er notuð. Hægt 
er að setja sódavatn í aðra drykki t.d. vín og ávaxtasafa 

 

 

Matvæli sem á að forðast: 
Matur sem er líklegur til að valda vandræðum: 

 
 
 

BREYTINGAR Á MATARTÍMUM 
Reyndu að borða við matarborðið í afslöppuðu og hljóðlátu umhverfi. Ef þér hættir til 
þess að fá bakflæði eða ef þér finnst erfitt að hreinsa munninn eftir matinn reyndu þá 
að sitja í uppréttri stöðu í hálf tíma eftir máltíð.  Fáðu ráðleggingar frá lækni og 
næringarfræðingi vegna bakflæðis 

Veldu rólegt umhverfi og einbeittu þér að því að borða, ekki reyna að flýta þér og 
kyngdu áður en þú tekur þátt í samræðunum við borðið. Sumum finnst betra að 
borða á undan og fá sér aðeins nokkra bita með hinum í fjölskyldunni, þá geta þeir 

 
• Blanda af fljótandi og föstu fæði (með bitum í), eins og súpa með kjöt- 

eða grænmetisbitum í og ávextir í dós.  Þessi matur hefur tvöfalda áferð. 
Stundum er betra að blanda þessu alveg saman (mauka) 

• Matur sem þarf að tyggja mikið, eins og nýtt brauð og hýði af grænmeti 
• Matur með seigum himnum eða trefjum, t.d. bacon, hangikjöt, tómatar, 

paprika og appelsínur 
• Matur sem klessist í munninum eins og brauð, hvít hrísgrjón, fiskur (ORA 

fiskibollur eru þó undanskildar) 
• Hrátt grænmeti og salatblöð. Eldað hýði af grænmeti getur verið erfitt að 

hreinsa úr munninum t.d. tómatahýði 
• Matur sem mylst eins og kex, kökur, stökkt morgunkorn og flögur 
• Sterkur og mikið kryddaður matur getur valdið aukinni 

munnvatnsframleiðslu hjá sumum en öðrum finnst auðveldara að kyngja 
sterkum mat. Prófaðu þig áfram 

 

einbeitt sér að því að njóta félagsskaparins! Ef þú ert að fara út að borða, þá skaltu 
biðja um borð þar sem er rólegast á staðnum. 
Kannski finnst þér ekki eins þreytandi að fá þér nokkrar minni máltíðir fremur en eina 
stóra. 5-6 litlar orkuþéttar máltíðir eru minna þreytandi en fáar stórar máltíðir. 
Ef það tekur langan tíma að borða þá getur þú prófað að nota diska sem halda 
matnum heitum. 

Það er oftast auðveldara að ráða við minna magn í munninum í einu, kyngdu hverri 
munnfylli áður en þú færð þér þá næstu. Stundum þarftu að kyngja nokkrum sinnum 
til þess að hreinsa munninn, kyngingin hreinsar bæði kokið og munninn. 

Sérrýglas og fallega fram borinn matur getur aukið matarlystina. Ef það þarf að 
breyta matnum í maukaða fæðu þá skaltu ekki blanda öllu saman heldur halda 
bragðtegundum og lit aðskildu. 

Önnur atriði sem geta haft áhrif á matartíma 
Máttleysi í vöðvum í hálsi, öxlum, baki, handleggjum og höndum hafa áhrif á 
líkamsstöðu þína og hæfni þína til að matast sjálfstætt. Iðjuþjálfi og 
talmeinafræðingur geta gefið þér ráðleggingar um stellingar og hjálparbúnað. 

 

HVAÐ EF ÉG FÆ SAMT EKKI NÆGAN MAT? 
Ef þú ert að léttast vegna þess að þú getur ekki borðað nægilega mikið þá er 
hugsanlegt að betur samsettur matseðillinn gæti breytt líðan þinni á þá leið að þér 
fyndist þú ekki eins þreytt/ur og svöng/svangur. Næringarfræðingurinn mun 
hugsanlega stinga upp á orkuríku fæði og næringardrykkjum sem hægt er að fá 
beiðni um hjá lækni. 
 
Nasogastric feeding er oftast aðeins notuð í neyðartilfellum og felur í sér að grönn 
slanga er þrædd í gegnum nefið og ofan í maga. Hún er aðeins notuð í 3-4 vikur. 
Gastrostomy. Magasonda (PEG Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) er sett 
beint inn í maga. Magasonda hentar vel þeim sem þurfa hjálp við að fá næringu í 
lengri tíma. Sondunni er komið fyrir með speglunartækni. Það er lítill slanga sem fer í 
gegnum kviðvegg og inn í magann. Slangan kemur ekki til með að sjást þar sem fötin 
ná að hylja hana. Magasondu er einnig hægt að nota eingöngu fyrir vökva og borða 
samhliða sondunni eftir getu. 

 
„Ég barðist á móti því að fá magasondu, mig langaði til að berjast gegn sjúkdómnum 
og taka ekki ósigri. Ég trúði því að fljótandi matur í gegnum slöngu gæti ekki verið 
eins heilsusamlegur og hollur matur. Það sýndi sig að þetta var vitleysa í mér. Það 
kom mér á óvart hvað  þetta var einföld aðgerð. Vinur minn, magasondan, hefur 
aukið lífsgæði mín og fjölskyldu minnar með því að minnka stressið sem fylgdi alltaf 
matartímunum.” 
 
 
Kostir þess að nærast í gegnum magasondu 
Það getur valdið álagi á alla þegar miklir kyngingarerfiðleikar eru til staðar. Sondan 
getur komið í veg fyrir þann kvíða sem fylgir máltíðum og séð þér fyrir þeirri næringu 
sem þú þarft á að halda.  


