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Bakgrunn 
Nomenklatur: Et stramt tungebånd (tongue tie/ankyloglossi) er vev under tungen 

som er stramt, kort eller tykt og som reduserer tungens bevegelighet. Det går fra 

undersiden av fremre del av tungen og ned til munngulvet. Det kan være tynt som et 

seil, eller noe tykkere.  

Betegnelsen bakre tungebånd/skjult tungebånd (Posterior Tongue Tie, PTT) blir av og 

til benyttet på funksjonell ankyloglossi der tungen ikke lar seg elevere opp mot ganen 

uten at det er hjerteformet tunge. Dette er egentlig bare et noe tykkere submucosalt 

bakre del av samme tungebånd; det finnes bare ett tungebånd.  

 

Forekomst: En standard definisjon på stramt tungebånd finnes ikke, og anslag i 

forekomst varierer derfor etter definisjonen fra <1 til 10%. Vi vet ikke hvorfor noen 

barn har dette, men i noen tilfeller spiller arv inn.  

 

Funksjonell konsekvens: Suge-/svelg-motorikk er en finstemt prosess som er 

avhengig av peristaltiske bevegelser i tungen. Barn som har stramt tungebånd og 

nedsatt tungemotilitet, vil kunne få problemer med å utføre dette og dermed utvikle 

ammeproblemer. 

 

Symptomer og funn 
 

Symptomer hos barnet: 

Ammeproblemer/ammevansker/ernæringsvansker forekommer oftere hos barn med 

stramt tungebånd.  

Barnet kan ha redusert evne til å koble seg på brystet (eller flaske), noe som medfører 

at de «gnager» ytterst på brystvorten. Brystvorten kan bli leppestiftformet/flatklemt. 

Det kan oppstå en klikkelyd ved amming. Barnet har manglende evne til å lage 

vakuum på brystvorten (melk lekker ut fra munnviken, klarer ikke ta tak, glipper av 

brystvorten, klarer ikke å suge på finger/smokk). Noen barn svelger mye luft.  

 

Symptomer hos mor: 

Smertefull amming, såre bryster, hyppige brystbetennelser. 

 

Kliniske funn hos barnet: 

 Unormalt kort tungebånd, kortere enn 0,5 cm fra tungespiss til tungebåndet. 

Tungebåndet kan være stramt selv om det er festet lengre bak også. 

 Hjerteformet tunge 

 Klarer ikke å strekke tungen ut over gummene 

 Redusert evne til å bevege tungen lateralt mot gummene når en stryker barnet på 

gummene 

 Skålformet tunge med liten aktiv elevasjon når barnet skriker med åpen munn. 

Ved undersøkelse vanskelig å løfte tungen opp mot ganen når en løfter med to 

fingre under barnets tunge.       



 

 

 

 

 

Diagnostikk og utredning 
Anamnese: Opplever mor ammeproblemer? Smerter, sårhet? Har mor fått 

ammeveiledning?  

 

Klinisk undersøkelse (bruk hanske): Er det stramt tungebånd når man prøver å løfte 

tungen opp med spesialspatel (eller løfte tungen med to fingre tett inn mot 

tungebåndet) og sette tungebåndet på strekk? Tungebåndet kan fremstå som et tynt 

segl som i varierende grad holder tungen fast ned mot munngulvet. Et submucosalt 

tungebånd er tykkere og mer gulaktig av farge. Klarer barnet å løfte tungen opp mot 

ganen eller føre den fremover? Klarer barnet å lateralisere? (finger kan gli fra nedre 

gums midtstilling og ut til hø og ve side. Klarer barnets tunge å følge?) Kjenner en 

god sugekraft? (lillefinger kan holdes opp mot barnets gane. En vil da lett kunne 

kjenne om det genereres et negativt, intraoralt trykk). 

Scoringsskjema kan benyttes. 

 

Behandling og oppfølging 
Det er få studier med god kvalitet som er gjort på behandling av 

tungebåndsproblematikk, oppsummert i UpToDate. 
 

1. Første tiltak er alltid ammeveiledning av kompetent personell og at man forsøker å 

utelukke andre årsaker til barnets symptomer og ammevansker. 

2. Stramt tungebånd uten redusert funksjon (amme/ernæringsvansker) skal ikke 

behandles. 

3. Tungebåndsklipp/frenulotomi (se under) kan vurderes hvis tiltak for å bedre 

matinntak ikke fører frem. Dette skal utføres av kompetent helsepersonell på 

indikasjon ernæringsvansker/ammeproblemer når det samtidig er stramt 

tungebånd. Tidspunkt for klipping av tungebånd er omdiskutert. En forutsetning 

for at man skal vurdere klipping, er at det er dokumenterte funksjonelle problemer 

med amming, ikke basert alene på at det «ser stramt ut». I mange studier har man 

ventet med klipping til 5-14 dagers alder. Ammeveiledning bør forsøkes i minst 

noen dager før man evt. klipper. En gang fra etter 48-72 timers alder er det 

antagelig aktuelt å vurdere funksjonell konsekvens for amming.   

  

Prosedyre for klipping: 

La barnet få litt morsmelk evt. sukkervann hvis morsmelk ikke er tilgjengelig.  

Barnet legges i ryggleie. 

Ha en medhjelper som kan støtte barnet og hindre hodebevegelser samt trekke haken 

nedover for bedret åpning av munnen og dermed bedre visualisering av tungebåndet.  

Dette kan gjøres ved å stabilisere barnets armer opp langs hodet og samtidig ha en 

finger på haketippen for å trekke denne nedover. 

Utstyr: 

Godt lys (og evt briller) nødvendig for optimalt innsyn. Bruk gjerne en spesialspatel 

(Brody director) brukes for å løfte tungen opp, denne setter samtidig tungebåndet på 

strekk. Saks med buet avrundet blad. 

Prosedyre: 

Sukkervann kan gis før prosedyren. Lokal anestesi på slimhinnen i form av en dråpe 

xylocain gel 2% kan vurderes, spesielt hvis spedbarnet er > 2 uker. 



 

 

Tungebåndet klippes med en buet saks med et avrundet blad. Viktig med god 

visualisering av tungebåndet og at tungebåndet settes på strekk under prosedyren. 

Barnet legges til mors bryst så raskt som mulig. Mor anbefales å amme ofte, - minst 

hver 2. time det første døgnet  

Kontraindikasjoner:  

Påvist eller mistenkt blødersykdom. Barn som ikke har fått Vitamin K. Pågående 

infeksjon 

Bivirkninger: 

Blødning (ekstremt lav forekomst i studier). 

Smerte (i liten grad et problem etter et «enkelt» klipp) 

Meget sjelden: Infeksjon, skade på omliggende vev (ved for omfattende prosedyre), 

igjenvoksing av tungebåndet. Granulasjonsvev 

Oppfølging: 

Observere amming ved ett eller flere måltider i etterkant av klippingen. Hvis dette 

fungerer godt er det ikke behov for rutinemessig videre oppfølging. 

 

Aktuelle diagnosekoder 

Q38.1 Ankyloglossi 

ECJ 20 Klipping av stramt tungebånd 

P92.3   Matningsproblemer hos nyfødt 

P92.8  Andre spesifiserte problemer med næringsinntak hos nyfødt. 
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