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Tungebåndet er en slimhindefold, der udspringer fra 
mundbunden og hæfter på undersiden af tungen. 
 Tungebåndet hjælper til stabilisering af tungebasis og 
hæmmer normalt ikke tungespidsens bevægelser [1]. 
Stramt tungebånd, frenulum breve linguae, er en til-
stand, hvor tungens og især tungespidsens mobilitet er 
nedsat. Prævalensen hos nyfødte anslås til at være 
2-11% [2, 3]. Det store spænd i prævalensen skyldes 
manglende konsensus om definitionen af stramt tunge-
bånd og eksistensen af forskellige kliniske værktøjer til 
at definere og graduere sværhedsgraden med (f.eks. 
Hazelbaker Assessment Tool for Lingual Frenulum 
Function) [4]. 

Årsagen til udvikling af stramt tungebånd er ikke 
klarlagt. Der er dog rapporteret en højere ratio hos 
drenge end hos piger (1,5:1 versus 2,6:1) [5]. De fleste 
tilfælde af stramt tungebånd er ikke associeret med 
 genetiske mutationer, men arvelige forhold spiller 
 muligvis en rolle, da tilstanden forekommer hyppigere 
i nogle familier end i andre og er associeret med en 
X-bundet mutation [6].

Stramt tungebånd bliver i litteraturen ofte beskre-
vet som årsag til nyfødtes problemer med at die, tale-
vanskeligheder hos ældre børn samt spiseproblemer og 
dårlig tandstatus [2, 7]. Spørgeskemaundersøgelser 
har vist stor diskrepans blandt sundhedsfagliges vurde-
ring af stramt tungebånd og betydningen heraf: 
Majoriteten af ammekonsulenterne angav, at stramt 
tungebånd hyppigt var årsagen til dieproblemer, som 
kunne løses kirurgisk. Derimod angav 90% af pædia-
terne og 70% af øre-, næse- og halslægerne, at stramt 
tungebånd aldrig eller sjældent gav anledning til die-
vanskeligheder [8, 9]. Internationalt rapporteres om en 
trefoldstigning i forekomsten af stramt tungebånd-
diagnoser og en knap firefoldøgning i antallet af ud-
førte frenotomier inden for en 12-årig periode [10]. Da 
amning gavner både mor og barn, er det vigtigt at få 

 afklaret, om stramt tungebånd har en indflydelse på 
 udviklingen af et optimalt ammeforløb. 

Formålet med denne artikel er at beskrive den 
 kliniske præsentation, den kirurgiske behandling og 
 effekten af behandling af stramt tungebånd hos ny-
fødte. 

KLINISK PRÆSENTATION

Kliniske fund, som er forenelige med stramt tunge-
bånd, er mangeartede og et udtryk for manglende kon-
sensus. I forskningsmæssig sammenhæng benyttes ofte 
Hazelbaker Assessment Tool for Lingual Frenulum 
Function, men i en klinisk sammenhæng er ovenstå-
ende skala for omfattende og tidskrævende, hvorfor vi 
henviser til de værktøjer, der præsenteres i Tabel 1 [11, 
13]. Objektivt fund af stramt tungebånd hos en nyfødt 
er dog ikke ensbetydende med, at barnet udvikler 
symptomer og dermed har behov for behandling 
( Figur 1). 

Typiske symptomer på stramt tungebånd hos de ny-
fødte er dårlig sutteevne, at de mister grebet om areola, 
irritation hos barnet i forbindelse med amning, inadæ-
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 ▶ Objektive fund, som tyder på stramt 

tungebånd hos nyfødte, forekommer 

hyppigt. 

 ▶ Kun ca. 18% af nyfødte, hvor objektive 

fund er forenelige med stramt tunge-

bånd, får vanskeligheder ved at die. 

 ▶ Frenotomi reducerer signifikant ma-

ternelle smerter i forbindelse med 

amning. 

 ▶ Frenotomi bør kun tilbydes ved 

stramt tungebånd efter gennemgang 

af gevinst og risici med forældrene.

FIGUR 1

Nyfødt, der ikke kan løfte spidsen af tungen.
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kvat vægtøgning samt forlænget ammetid og mater-
nelle brystsmerter. Hos ældre børn er der beskrevet 
symptomer i form af talevanskeligheder, tandproble-
mer og problemer ved spisning (Figur 2) [13, 14]. I et 
amerikansk, prospektivt kohortestudie undersøgte man 
1.041 nyfødte og fandt, at der hos 50 af disse var objek-
tive fund, som var forenelige med diagnosen stramt 
tungebånd [9]. Af disse var det dog kun 18% (n = 9) 
der havde vanskeligheder med at die og dermed symp-
tomatisk stramt tungebånd. 

EFFEKT EFTER FRENOTOMI 

I et nyligt publiceret Cochranereview (n = 302) baseret 
på fem randomiserede kliniske undersøgelser [2, 15-
18] fandt man kun en beskeden gevinst ved frenotomi 
[19], og den samme konklusion nåede man til i et re-
view, som blev publiceret samme år [20]. I alle de in-
kluderede studier i de ovennævnte review rapporterede 
man om en signifikant reduktion i maternelle bryst-
smerter, hurtigt efter at der var foretaget frenotomi hos 
barnet. Dog udløste frenotomi objektivt vurderet ingen 
bedring i barnets evne til at die, og der blev ikke rap-
porteret om nogen anden signifikant gevinst. I et nyligt 
publiceret, irsk, prospektivt kohortestudie bekræftedes 
ovenstående fund af reducerede maternelle brystsmer-
ter efter frenotomi, men der var mod forventning ikke 
flere mødre i gruppen, hvor børnene havde fået foreta-
get frenotomi, der ammede deres børn, end i kontrol-
gruppen (58% versus 58%) [21]. 

I et systematisk review har man undersøgt effekten 

af frenotomi til behandling af problemer med artikula-
tion, spisning og dårlig mundhygiejne, men emnet er 
sparsomt belyst, og effekten af frenotomi ud er usikker 
[13]. 

KIRURGISK BEHANDLING AF STRAMT TUNGEBÅND 

De to mest benyttede kirurgiske teknikker til primær 
behandling af stramt tungebånd er frenotomi og frenul-
oplastik, hvor førstnævnte er den eneste, der udføres i 
Danmark (Figur 3 og Figur 4). Ved frenotomi benytter 

TABEL 1

Kliniske fund, der kan tyde på stramt tungebånd.

Kort frenulum, der insererer på spidsen af tungen eller nærved

Tungen kan ikke løftes til tænderne i overmunden

Tungen kan ikke mobiliseres mere end et par mm foran de forreste incisiver

Begrænset side til side-bevægelse af tungen

Tungen ses med et hak eller er hjerteformet ved protrusion 

Umuligt at placere fingre mellem frenulum og den tandbærende del af mandiblen 

FIGUR 2

Udførelsen af frenotomi hos nyfødt.

FIGUR 3

Udstyr til frenotomi: kløverblad, buet saks og 24% sukroseblanding.
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man enten kløverblad eller fingrene til at løfte tungen 
op og herefter foretage et klip i frenulum linguae med 
en saks lige under tungen og tæt indtil m. genioglossus 
og således i sikker afstand fra udførselskanalerne fra 
glandula submandibularis og nerver. I et randomiseret 
studie blev der ikke beskrevet nogen effekt af injektion 
med lokalanæstesi, og man bør således afholde sig fra 
dette. I stedet kan en 24% sukroseopløsning givet oralt 
inden proceduren reducere ubehag, i kombination med 
at barnet sutter eller bliver ammet lige efter indgrebet 
[22, 23]. De to hyppigst forekommende komplikatio-
ner efter proceduren er mindre blødning (3-5%) og 
 recidiv (2-14%). Alvorlige komplikationer efter proce-
duren er yderst sjældne og er kun beskrevet kasuistisk 
[8, 17, 24]. Frenuloplastik kræver generel anæstesi og 
er en procedure, hvor man foruden at klippe frenulum 
linguae går dybere med dissektion i m. genioglossus. 
Frenuloplastik benyttes til at behandle fænomenet 
stramt bageste tungebånd, som skulle være en stram/
højtsiddende m. genioglossus. Betegnelsen stramt 
 bageste tungebånd er således misvisende [25]. Proce-
duren benyttes ikke rutinemæssigt i Danmark, og der 
foreligger ikke sufficient evidens for, at denne teknik 
skulle løse problemet med en stram m. genioglossus. I 
Danmark benyttes frenuloplastik udelukkende ved re-
visionsoperationer, hvor tidligere indgreb har medført 
uhensigtsmæssig cikatriciel retraktion af frenulum. 

 Resultaterne af de få studier, der eksisterer, tyder dog 
på en signifikant bedring i amningen efter frenulopla-
stik [26]. 

DISKUSSION 

Objektive fund, som tyder på stramt tungebånd, fore-
kommer hyppigt med en rapporteret incidens på op til 
11% [27, 28], men kun ca. 18% af børn med stramt 
tungebånd får problemer med at die [9]. Der rapporte-
res internationalt om stigende diagnosticering af 
stramt tungebånd og et stigende antal udførte frenoto-
mier [29]. Hos ældre børn med stramt tungebånd rap-
porteres om smerter, artikulationsvanskeligheder og 
tandproblemer, men problematikken er mangelfuldt 
belyst. 

Der er en del studier, hvor man har undersøgt effek-
ten af frenotomi ved stramt tungebånd og beskrevet en 
reduktion i maternelle smerter ved amning. Studierne 
har dog en del begrænsninger som bl.a. manglende 
konsensus i definitionen af stramt tungebånd, små stu-
diepopulationer, manglende oplysninger om forskelle 
mellem børn af førstegangsfødende og børn af fler-
gangsfødende samt kort followupperiode, og i flertallet 
af studierne er der stor overkrydsning fra kontrolgrup-
pen til interventionsgruppen. Mængden af videnskabe-
lig litteratur, der beskriver den normale læringskurve i 
forbindelse med amning, er desuden særdeles sparsom. 

Det stigende antal frenotomier, der udføres trods 
den sparsomme effekt af proceduren, skyldes forment-
lig flere faktorer, herunder stor fokus på amningen og 
de gavnlige effekter heraf. Indgrebet er, når det udføres 
hos nyfødte, og man benytter sukkervand, hurtigt og 
skånsomt og stort set uden risici. Den gavnlige effekt på 
længere sigt ved fri mobilitet af tungespidsen frem for 
manglende bevægelighed er mangelfuldt undersøgt. 

For at identificere de børn, der vil have gavn af fre-
notomi, er der behov for studier, hvor man benytter 
standardiserede metoder til at definere stramt tunge-
bånd, har større populationer og undersøger, hvornår 
man tidsmæssigt skal udføre frenotomi. Desuden bør 
man undgå overkrydsning og have en længere fol-
lowupperiode. 

KONKLUSION

Objektive tegn på stramt tungebånd ses hyppigt, men 
symptomatisk stramt tungebånd forekommer kun hos 
ca. 18% af børn, hos hvem objektive fund er forenelige 
med stramt tungebånd. Frenotomi reducerer signifi-
kant maternelle smerter i forbindelse med amning kort 
efter proceduren. Hos ældre børn er sammenhængen 
mellem stramt tungebånd og symptomer herpå man-
gelfuldt belyst. Kirurgisk behandling af stramt tunge-
bånd kan tilbydes efter gennemgang af gevinst og risici 
med forældrene. 

FIGUR 4

En 12-årig pige, som ikke fik foretaget frenotomi som spæd og nu 

har smerter i tungen især ved protrusion.
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Ankyloglossia, or tongue-tie, is a congenital malformation, in 

which a short, lingual frenulum or a tight genioglossus 

muscle restricts tongue movement. In newborns, the 

reported prevalence is 2-11%. However, only 18% of 

newborns, in whom clinical findings suggest ankyloglossia, 

develop symptoms. Several randomised clinical trials report 

a significant reduction in maternal nipple pain after 

frenotomy. Frenotomy is a low-procedure surgery, but the 

benefits are sparsely documented. Parents should be 

presented with risk and benefits, before a frenotomy is 

offered.
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