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Initiativtagare: Regionalt programområde för 
öron-näsa och halssjukdomar (RPO ÖNH)

2019: GAP Analys (gapet mellan det befintliga och uppsatta mål)

• Variation i beslutsstöd, preoperativ bedömning, andel behandlingar/invånare, ingen 
strukturerad kvalitetsuppföljning

• Förekommit blödningskomplikationer som krävt slutenvårdens resurser 

• HTA-analys 2018 visade evidens för minskad smärta hos mamma men otillräckliga evidens för 
vinst hos barn – ytterligare vetenskapliga studier behövs

2020: Tillsättning av tvärprofessionell regional arbetsgrupp

Ta fram ett kunskapsbaserat beslutstöd för ett tvärprofessionellt patientomhändertagande 
samt föreslå kvalitetsindikatorer för uppföljning



Tvärprofessionell regional arbetsgrupp 

Kerstin Lindahl, Barnmorska/Barnsjuksköterska, amningsspecialist-IBCLC

Miriam Hartstein, leg logoped, Specialist tal/orofacial dysfunktion hos barn

Hanna Hobell, Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin

Anna Levin, Barnhälsovårdsöverläkare Gotland

Karolina Lindström, Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm

Emma Malmström, Specialistläkare i öron-, näs- och halssjukdomar och foniatri

Caroline Gahm, Spesak ÖNH, ordförande i RPO ÖNH, överläkare pediatrisk ÖNH-
kirurgi 

Linnea Pettersson, processledare i RPO ÖNH, HSF



”Socialstyrelsen behöver utreda 
tungbandsklipp”
Barn utsätts för smärtsamma omotiverade 
tungbandsklipp utan vetenskapligt stöd, skriver 
forskare och debattörer från bland annat Svensk 
barnsmärtförening och Riksföreningen för 
barnsjuksköterskor. (3 kommentarer)

DN granskar: I slutna Facebookgrupper 

uppmuntras föräldrar få bebisars tungband 

klippta – djupt

Aktuell fråga:



2019 2020
2021 tom 
oktober

Huvuddiagnos Q381 Ankyloglossi och 
kvåkod EJC20 Tungbandsplastik 1478 1613 1330

Enbart huvuddiagnos Q381 
Ankyloglossi 148 200 186

Födda barn i Stockholm län 2020 = 28 466



Bedömningsstöd - kirurgisk beh av 
symtomgivande kort tungband 0-6 mån.pdf | 
Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Vårdgivarguiden Region Stockholm

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardriktlinjer/bedomningsstod---kirurgisk-beh-av-symtomgivande-kort-tungband-0-6-man.pdf


Målsättning med kunskapsstödet: 

Att skapa en mer jämlik, kvalitetssäkrad och tillgänglig

vård för barn 0-6 månader med barn med 

symptomgivande kort tungband inom region Stockholm-

Gotland, för att undvika över och underbehandling.



Hur når vi målet?

➢ Tydliggöra hur utredningen och diagnostikprocessen ser ut

➢ Säkerställa enhetlig behandling 

➢ Spridning av kunskap till hälso- och sjukvårdspersonal om

när det är lämpligt att kirurgiskt behandla ett kort 



Utgångsresonemang:

Att klippa ett tungband bara för att det är anatomiskt noterat kort 

och utan adekvat symtomanalys av rätt kompetens är inte etiskt

rätt utifrån nuvarande evidensläge och ur barnets perspektiv. 



Kan det skada att klippa tungbandet ”för säkerhets skull”?

➢Skada på nerver – permanent nedsatt 
känsel på tungspetsen

➢Skada på större blodkärl – blodförlust 

➢Skada på omgivande 
muskulatur/spottkörtlar – ärrbildning

➢Infektion



Symtomanalysen består av tre delar

• Vårdnadshavarna fyller i ett frågeformulär för att ringa in problembilden. 

• Amningsobservation görs med hjälp av Bristol Breastfeeding Assessment Tool.

• Tungans anatomi/funktion bedöms med hjälp av Martinellis protokoll.

- med hjälp av tre validerade formulär



Sjuksköterska/barnmorska/läkare som
är förtrogen med 
bedömningsunderlaget, alternativ
remittering till amningsspecialist på
amningsmottagning.

Vem gör symtomanalysen?



Amningsproblematik - Amningsstöd

Det är vanligt att amningsproblematik inte enskilt orsakas av ett
kort tungband utan flera samtidiga orsaker kan förekomma. 

Amningsstöd är den centrala behandlingen. Även vid kirurgisk 
behandling kan fortsatt amningsstöd vara aktuellt då flera 
samtidiga orsaker kan förekomma.



När är det aktuellt med tungbandsklipp?

Om barnet uppfyller kriterierna för kort tungband 

enligt Martinellis bedömningsprotokoll och amningssituationen 

är problematisk trots kvalificerat amningsstöd, skickas 

remiss till ÖNH- läkare.



Frågeformulär till föräldrarna för att ringa in problembilden 

innan  eventuellt tungbandsklipp

Mammans svårigheter vid amning:

Smärtsam amning □ nej     □ ja 

Såriga bröstvårtor □ nej     □ ja 

Klämd/snedsugen bröstvårta  □ nej     □ ja

Mjölkstockning □ nej     □ ja

Otillräcklig mjölkproduktion □ nej    □ ja

Barnets svårigheter:

Släpper taget, svårt att bibehålla vakuum□ nej     □ ja 

Sväljer luft, gaser i magen □ nej     □ ja 

Kolik/Reflux □ nej     □ ja 

Mjölk läcker från mungiporna □nej     □ ja 

Långa och täta amningar □ nej     □ ja

Viktproblem □ nej     □ ja

Amning/Matningssituation

Enbart amning □ nej     □ ja 

Pumpar □ nej     □ ja 

Använder amningsnapp □ nej     □ ja 

Tillägg med ersättning □ nej    □ ja 

Uppskattning av antal ml/dygn__________

Enbart matning med ersättning □ nej     □ ja 

Del 2
Datum:

Barnets namn:

Barnets personnummer:

Pojke □ Flicka □
Född i vecka:

Födelsevikt:

Nuvarande vikt:

Svårigheterna nedan kan förekomma om barnet har ett kort tungband men även andra 
bakomliggande faktorer kan skapa samma problem varför en noggrann bedömning av amningssituationen är viktig.



Amningsobservation 
Amningsobservation är en systematisk 
observationsmetod där personal och föräldrar 
tillsammans försöker underlätta amningen. 
Under amningsobservation kan man med fördel 
belysa och förklara barnets beteende vid 
bröstet. 

Bristol Breastfeeding Assessment Tool 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25061006

Utvärdering 0 Problem med 

amningstekniken

1 Delvis 2 Optimal 

amningsteknik

Utfall i 

poäng

Position

Barnet ligger tätt mot mammans 

kropp, på sidan utan att vrida 

nacken. Näsan vid bröstvårtan. 

Mamman är trygg med att hantera 

barnet.

Inga eller få kriterier 

uppnådda

Ge stöd/råd till förbättrad 

position

Några kriterier 

uppnådda

Bekräfta och ge 

kompletterande 

stöd

Uppnår alla 

kriterier

Bekräfta god 

position

Sugtag

Aktivt sökbeteende, stort gap, 

snabbt stort sugtag om bröstet. 

Barnet behåller ett stort sugtag

genom hela amningstillfället

Barnet kan inte få sugtag 

om bröstet eller ett ytligt 

sugtag

Ge stöd/råd så att barnet 

har möjlighet att få ett 

stort sugtag 

Några kriterier 

uppfyllda

Bekräfta och ge  

kompletterande 

stöd

Uppfyller alla 

kriterier

Bekräfta stort 

sugtag

Sugmönster 

Har effektivt sugmönster på båda 

brösten. Initialt snabba sugtag, 

sedan långsammare/kraftigare 

sugtag med pauser. Barnet avslutar 

amningen nöjd.

Inte effektivt sugande och  

sugmönster

Stundvis effektivt 

sugande och 

tillfredställande 

sugmönster

Effektivt 

sugmönster

Svälj

Regelbundna, mjuka sväljljud hörs. 

Inga *klickljud/smackning hörs.

Inga hörbara  

sväljljud, 

klickljud/smackning

Enstaka sväljljud, 

lite klickljud

Regelbundna , 

mjuka sväljljud 

hörs

*klickljud kan i vissa fall vara normalt tex vid kraftigt mjölkflöde

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25061006


Bedömningsprotokoll
för tungband och tungans
funktion
består av poängsatta bilder

enl. Martinelli, 2015



Instruktion för behandling

Kirurgiskt ingrepp-procedur

Smärtlindring 

Dokumentation

Uppföljning



Uppföljning

Postoperativ uppföljning
bör utföras efter
kirurgisk behandling av 
kort tungband för att
utvärdera dess effekt på
amningsproblematiken. 



Implementering

Information/spridning till 
primärkontakt/remittent

Utbildningsinsats hur
bedömningsinstrumenten
används

Utbildningsinsats i kirurgisk
teknik/kirurgisk procedur



TACK 
för att ni
LYSSNAT !


