INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS® (IBLCE)
RÅDGIVENDE UDTALELSE - FRENULOTOMI
IBLCE har modtaget flere forespørgsler om det hensigtsmæssige i, at en International Board
Certified Lactation Consultant® udfører frenulotomi. Som det er almindelig praksis for certificerende
instanser om forhold af betydning, afgiver IBLCE en rådgivende udtalelse om dette spørgsmål.
Frenulotomi er et kirurgisk indgreb, som skal afhjælpe en fysisk tilstand “stramt tungebånd”, hvor
læben eller tungen har begrænset mobilitet. I behandlingen af stramt tungebånd eller ankyloglossi
bliver væv under tungen klippet for at afhjælpe symptomerne, som kan medføre vanskeligheder ved
amning. Frenulotomi udføres almindeligvis af autoriseret sundhedsfagligt personale. Frenulotomi er
ikke udtrykkeligt omfattet i IBLCE Scope of Practice eller Clinical Competencies for the Practice of
International Board Certified Lactation Consultants. Scope of Practice udtrykker, at IBLCE
certificerede har pligt til at opretholde standarderne for IBCLC professionen ved at “arbejde indenfor
de lovbestemte rammer for de respektive geopolitiske regioner eller sammenhænge.” Følgelig er
frenulotomi ikke en autoriseret procedure for IBLCE certificerede, medmindre de har separat
tilladelse eller autorisation til at udføre frenulotomi i den pågældende retskreds. IBLCE kan dog ikke
forbyde udførelsen af frenulotomi i bestemte lande eller retskredse, hvor sådanne aktiviteter er tilladt
at praktisere. På baggrund af dette er spørgsmålet, om hvorvidt udførelsen af frenulotomi ville være
genstand for disciplinære foranstaltninger under IBLCE kodeks for professionel adfærd, opstået.
På baggrund af kompleksiteten af denne sag udgjort af den globale tilstedeværelse af IBLCE
certificerede samt dette emnes alvorlige karakter og potentielle konsekvenser, har IBLCE undersøgt
spørgsmålet og søgt vejledning hos relevante fagfolk og myndigheder. Eksempelvis må frenulotomi i
USA generelt udføres af autoriserede sundhedsprofessionelle. I UK har IBLCE også for nylig
modtaget skriftlig vejledning fra sundhedsmyndighederne med indikation af, at frenulotomi kun bør
udføres af autoriserede sundhedsprofessionelle oplært i at udføre denne. Det er ikke praktisk muligt
at gennemgå lovgivningen i alle lande eller retskredse, hvor IBLCE certificerede praktiserer, og
IBLCE kan ikke afgive en generel erklæring om lovligheden af disse procedurer, udført af IBLCE
certificerede, grundet den potentielle variation af lovgivning og regulativer i forskellige lande og
retskredse.
Således bør man, i afgørelsen af det hensigtsmæssige i, at en IBCLC udfører frenulotomi, afdække,
om vedkommende besidder en formel autorisation, oplæring og/eller bemyndigelse fra
sundhedsmyndighederne i landet eller retskredsen til at udføre frenulotomi. Dette er ikke et
spørgsmål, som skal være genstand for disciplinære foranstaltninger ved IBLCE, medmindre praksis
er forbudt eller ikke-godkendt i et bestemt land eller retskreds. Hvis det ikke er tilladt IBLCE
certificerede at udføre frenulotomi i bestemte lande eller retskredse, må sådanne aktiviteter betragtes
som værende udenfor Scope of Practice og kan være passende genstand for en klage i henhold til
IBLCE kodeks for professionel adfærd.
I tilfælde af en sådan klage vil IBLCE forvente at modtage oplysninger om lovlighed og tilladelse af
en sådan procedure i det pågældende land eller retskreds. Sådanne klager skal detaljeret følge
kravene i IBLCE kodeks for professionel adfærd og ledsagende procedurer. Spørgsmål kan rettes til
IBLCE’s internationale kontor på: international@iblce.org

