
Mor kan evt opleve:

Sår på brystvorter, der kan ses klemt, flad brystvorte, når 
barnet slipper brystet.

Smertefuld amning, f.eks. følelsen af at det niver, napper, 
føles som sandpapir når barnet sutter.

nedsat overførsel af mælk under amning

Oplevelsen af at have enten for lidt mælk eller for meget 
mælk. 

Træthed pga lange måltider og uroligt barn.

Frustrationer over amning

Ved barnet ses eventuelt:

Svært ved at få et godt greb om vorten, åbne munden 
helt.

Glider nemt af brystet, selv om der er fin vorte.

Når barnet sutter kan det ses som tyggende, hakkende 
ujævn rytme i stedet for rullende bevægelser. 

Klikkende lyde under amning, bliver forpustet, holder 
mange pauser. 

Falder i søvn, lange, hyppige måltider, skal holdes i gang.

Hurtigt og stort vægttab, langsom vægtøgning

Meget luft i maven, urolig.

Kan have svært ved at mestre hurtigt mælkeflow.

Kan gylpe en del.

Kort Tungebånd ved nyfødte 
Du/I har fået denne pjece, da der er konstateret 

et muligt problem med Jeres barns 

tungefunktion. 

Hvad er kort tungebånd? 
Stramt og kort tungebånd kan have betydning for 

tungens bevægelighed og funktion og kan påvirke 

barnets evne til at få godt fat om brystet og 

overføre tilstrækkeligt mælk.  

Ved kort tungebånd kan der ses eller mærkes et 

bånd af bindevæv, der er kort, stramt og 

uelastisk, i modsætning til et normalt tungebånd.  

Årsag 
Det er restbindevæv fra tungens tidlige udvikling. 

Der er en vis arvelighed og en overvægt af 

drengebørn. 

Tegn på stramt tungebånd 
Der er forskellige grader af kort tungebånd og 

stor variation i de problemer det kan give. 

Tungen kan have en lille split på spidsen, som 

tegn på at et tungebånd trækker nedad. Tungen 

kan bølge, når barnet prøver at strække tungen 

frem. Ganen er ofte mere hvælvet end normalt. 

Det kan hæfte helt fremme på gummen. 

Ved gråd løfter barnet ikke tungen op mod ganen 

og måske er det kun siderne af tungen der løfter 

sig, så det ligner en skål. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diagnose og henvisning 
Man skelner mellem foranliggende kort 

tungebånd og bagvedliggende kort tungebånd, 

forskellen kan være en hinde der skjuler det 

stramme bånd.  

Når vi mistænker at Jeres barn kan have kort 

tungebånd, og det giver problemer ifht at spise, 

vil vi gerne undersøge det nærmere. Vi vil 

undersøge tungens bevægeevne, tungebåndets 

placering og udseende og det tager et par 

minutter. 

 

 

 

         

En samlet vurdering og Jeres beskrivelse af 

amning dokumenteres. I samråd med Jer, og med 

Jeres samtykke, kan det danne grundlag for 

henvisning til Øre-Næse-Hals ambulatorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Procedure 
Vurdering og klip af tungebåndet sker i Øre-

Næse-Hals ambulatoriet på Aalborg 

Universitetshospital Syd. I medgives lidt 

sukkervand, barnet kan få lige inden proceduren 

for at berolige.  Selve indgrebet er smertefrit og 

varer ca 10-15 sekunder. Der kan være en enkelt 

dråbe blod, oftest ingenting. 

Så vidt muligt sørger I selv for transport fra 

Aalborg Universitetshospital Nord. 

Effekt af behandling  
Barnet kan sutte umiddelbart efter. De fleste 

oplever straks god virkning af klip, men kan i 

nogle tilfælde tage op til 14 dage, før barnet har 

lært nye måder at bruge sin tunge på.  

Senere kontakt til Øre-Næse-Hals læge 
Vurderes det, at der ikke er behov for et klip, eller 

der er klippet ganske lidt, kan I ved behov selv 

tage kontakt til privat Øre-Næse-Hals læge for en 

ny vurdering og behandling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterbehandling 
Nogle børn kan have fastlåste muskler og 

spændinger på grund af stramt tungebånd og kan 

have behov for at få disse løsnet. 

 

Internetressourcer 
http://www.stramttungebaand.dk/ 

https://tonguetie.net/  

https://tonguetieprofessionals.org/  

 

 

 

 

 

  

 

Hvis vi sammen har vurderet at der ikke lige 

nu er problemer og dermed ikke basis for 

hurtigt klip er det vigtigt at vide, at: 

 Længere ammemåltider efter 9-14 

dage 

 mere uro mellem måltiderne, dårlig 

søvn 

 mavekneb ofte. 

 Vægtkurven flader ud.  

 Dårlig tømning af brystet. 

kan være signal om, at tungebåndet er 

problematisk og I kan tage kontakt til privat 

Øre-Næse-Hals læge uden henvisning. Ved 

behov må man gerne få vurdering af flere 

læger. 
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