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National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn
Identifikation af ammeproblemer, der er karakteristiske for ankyloglossi
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Kvalificeret ammevejledning i henhold til
Sundhedsstyrelsens vejledning
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Velfungerende
amning

Ved fortsatte ammeproblemer
henvises snarest muligt og senest
efter 2 døgn til øre-næse-halslæge
eller børnelæge til vurdering for
ankyloglossi.

Velfungerende
amning

Kan ammeproblemerne
ikke løses ved vejledning indenfor
max. 1 til 2 uger henvises til
øre-næse-halslæge eller børnelæge
til vurdering for ankyloglossi.
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Fortsat ammevejledning
til ammeproblemerne er løst

Fortsat ammevejledning
til ammeproblemerne er løst

Find retningslinjen på: http://www.kompetencecenterforamning.dk/projekter/national-klinisk-retningslinje-for-stramt-tungebaand.aspx

Ammevejledning til
ammeproblemerne er løst

Karakteristika for ammeproblemer
ved ankyloglossi
Mor eller barn kan opleve et eller flere af følgende:
• Vedvarende smerter og eventuelt sår på
moderens brystvorter
• Dårlig sutteteknik:
• Barnet har svært ved at få godt fat om brystvorten
• Barnet kan have fat for yderligt på brystvorten
• Barnet kan have svært ved at fastholde grebet om
		 brystvorten og derfor hyppigt slippe brystvorten
• På grund af dårlig og forkert sutteteknik kan barnet
		 lave kliklyde og eventuelt suge kinderne ind, når det
		 sutter på brystet
• Moderen kan have en oplevelse af, at barnet tygger,
		 gumler eller bider i brystvorten
• Dårlig mælkeoverførsel fra bryst til barn, barnet opnår
ikke tilfredshed, moderens bryst tømmes ikke ordentligt
og måltiderne er lange
• Barnet har manglende eller for lille vægtøgning
• Moderen danner ikke tilstrækkeligt mælk på grund af dårlig
mælkeoverførsel og manglende tømning af brystet
• Tilbagevendende mælkestase og mastitis hos moderen
på grund af den manglende tømning af brystet

Find retningslinjen på: http://www.kompetencecenterforamning.dk/projekter/national-klinisk-retningslinje-for-stramt-tungebaand.aspx

