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National Klinisk Retningslinje om stramt tungebånd 
Arbejdet med den nationale kliniske retningslinje om stramt tungebånd er nu ved at være færdigt, og 
arbejdsgruppens oplæg er sendt i høring hos relevante høringsparter. Vi har lagt høringsudgaven på vores 
hjemmeside (LINK), hvis interesserede udover disse vil bidrage med kommentarer til retningslinjen. 
Høringssvar sendes til mbr@sundkom.dk eller in@sundkom.dk senest den 1. marts 2020. 
 

 
 
 
Professionelle netværk om amning i 2020 
Kompetencecenter for Amning opretter igen i år professionelle netværk om amning i alle 5 regioner. På det 
første møde i 2020 vil vi præsentere den Nationale Kliniske Retningslinje om stramt tungebånd. Vi har 
stadig enkelte ledige pladser. Yderligere information og tilmelding findes på 
http://www.kompetencecenterforamning.dk/ 
 
Genopfriskningskurser 
Flere har i år henvendt sig til os angående deltagelse i et genopfriskningskursus, som henvender sig til de 
IBCLC’er, som skal recertificeres via eksamen. Vi har desværre ikke kapacitet til at gennemføre kurset og 
har derfor været nødt til at tage det af programmet. Vi beklager, at vi ikke kan tilbyde kurset og anbefaler 
at IBCLC’er i stedet finder sammen i læsegrupper og hjælper hinanden igennem forberedelsen til eksamen. 
Med de nye regler for recertificering vil der fremover være yderst begrænset, hvor mange, der har brug for 
at blive recertificeret ved eksamen. Vi forventer derfor ikke at slå kurset op igen. 
 
Hårfarvning og amning 
Miljøstyrelsen advarer gravide og ammende mod at bruge hårfarver generelt. Dette skyldes dels, at det er 
en god ide at begrænse sin udsættelse for kemikalier, herunder kosmetik, når man er gravid og ammer, 
dels at det er meget uhensigtsmæssigt at få en voldsom og indlæggelseskrævende allergi, mens man er 
gravid. Mange stoffer i hårfarver kan trænge igennem huden i forskellig grad, og vi kender ikke til 
eventuelle konsekvenser for fosteret eller for det nyfødte barn." 
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https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/groenne-tips/din-personlige-
pleje/haarfarve-og-afblegningsmidler/tips-om-haarfarve-og-afblegningsmidler-baggrund/ 
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