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Velkommen til Kompetencecenter for Amnings  
kursuskatalog
I dette kursuskatalog finder I Kompetencecenter for Amnings tilbud om uddannelse. Med denne 
vifte af tilbud vil vi gerne bidrage til at styrke, udvikle og inspirere alle jer, der arbejder med el-
ler er engagerede i amning og ammevejledning. De beskrevne tilbud er eksempler på allerede 
etablerede uddannelser og netværk og nye uddannelsestilbud. Har I eller jeres arbejdsplads 
specifikke ønsker for uddannelse, skræddersyr vi også kurser og temadage, der specifikt retter 
sig mod jeres behov.

Viden, som styrker jeres kompetencer
I Kompetencecenter for Amning leverer vi hele tiden den nyeste viden og bedste træning –  
uanset hvilken faglige baggrund I har, eller om I er ansat på et sygehus eller i en kommune. Når 
vi udvikler vores kursustilbud, kobler vi den nyeste faglige og teoretiske viden med den virkelig-
hed I arbejder i. I vil derfor opleve, at I på flere af kurserne træner og arbejder med opgaver og 
øvelser, hvor I sætter jeres egne værdier, erfaringer og viden i spil. Det vil gøre jer i stand til at 
finde nye løsninger, når nye udfordringer eller behov opstår i ammevejledningen i jeres prakti-
ske hverdag.

Kompetente undervisere
På vores uddannelser og temadage møder I nogle af landets mest kompetente undervisere, 
som både har stor viden om amning og har indgående kendskab til den virkelighed ammevej-
ledningen indgår i. Det betyder, at du får ny, relevant og aktuel viden, og der er desuden plads 
til faglig dialog og aktiv læring. Nogle emner er mere teoretiske end andre og nogle redskaber 
skal afprøves for at give mening. Det betyder, at vi varierer vores undervisningsmetoder og 
tilrettelægger vores uddannelser, så de understøtter din læring og engagement bedst muligt.

Underviserne er både ansatte i Kompetencecenter for Amning og eksterne specialister.  

Målgruppe
Kompetencecenter for Amnings uddannelsestilbud er rettet mod Jordemødre, sygeplejersker, 
sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger, som arbejder med ammevejledning. 

Uddannelsestilbud
Nedenfor findes et udpluk af de uddannelser kompetencecentret udbyder. For mere informa-
tion om uddannelserne henviser vi til www.kompetencecenterforamning.dk . Specialtilrettelagte 
kurser og temadage aftales nærmere med kompetencecentrets medarbejdere. Se kontaktoplys-
ninger nedenfor.
 



Ammekonsulentuddannelsen
Formål: at deltagerne får en omfattende viden om amning, som gør dem i stand til på højeste 
niveau at vejlede i såvel normale som komplicerede ammeforløb. Uddannelsen kvalificerer delta-
gerne til at gå op til IBLCE eksamen.
Omfang: 90 timer, fordelt på 4 moduler, inklusiv en mindre, individuel opgave og en gruppeopgave.
Tid og sted: Udbydes hvert år i København og Århus, med start i september og afslutning i maj.
Pris: Modul 1 og 4: 6.200 kr. pr. modul, modul 2 og 3: 4650 kr. pr. modul alle priser er ekskl. moms.

Genopfriskningskursus for IBCLC’er, der skal recertificeres via eksamen
Formål: at deltagerne får opdateret viden om udvalgt nyeste forskningsbaseret viden om amning 
og genopfrisket viden om anatomi/fysiologi, modermælkens sammensætning, amningens effekter 
og lægemidler og amning.
Omfang: 2 dage.
Tid og sted: Den 21.-22. august 2018 i København.
Pris: 3.000 kr ekskl. moms.

Professionelle netværk
Formål: at deltagerne får øget deres viden og kompetencer med ammevejledning. 
Omfang: 4 møder årligt á 3½ times varighed. Møderne inkluderer et fagligt oplæg med efterføl-
gende faciliteret debat.
Tid og sted: Udbydes i alle 5 regioner. Møderne finder sted på en af deltagernes  
arbejdsplads. 
Pris: 2.200 kr. ekskl. moms for et år

Uddannelse for social- og sundhedsassistenter, der arbejder på føde-  
og/eller barselafdeling
Formål: at deltagerne får en omfattende viden om den tidligste ammeetablering, så de bliver i 
stand til at støtte forældrene på en evidensbaseret baggrund. 
Omfang: 2 moduler á 2 dage
Tid og sted: København: 2.-3. oktober 2018 og 9-10. januar 2019 
Århus: 23.-24. oktober og 21.-22. november 2018
Pris: 3.000 kr. ekskl. moms pr. modul.

Tryg start: Kursus for sundhedspersonale på føde- eller barselafdeling.
Formål: at deltagerne bliver i stand til at implementere programmet ”Tryg start” på egen  
arbejdsplads.
Omfang: 1-2 dage
Tid og sted: Aftales individuelt med den enkelte arbejdsplads.
Pris: afhænger af deltagerantal. 

Specialtilrettelagte kurser og temadage for sundhedspersonale
Formål: at deltagerne får øget deres viden og kompetencer indenfor specifikke emner efter behov i 
relation til amning. Det kan være nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, der skal implementeres 
eller tilbagevendende problemstillinger, som er svære at tackle i den praktiske ammevejledning.
Omfang og indhold: Tilrettelægges i tæt samarbejde mellem Kompetencecenter for Amning og 
arbejdsplads, organisation eller forening. 
Et eksempel på indhold i et specialtilrettelagt 2-dages kursus i en sundhedsplejerskeordning kunne 
være: anatomi og fysiologi, programmet tryg start, tilbagelænet amning, overvægt og amning in-
klusive arbejde med case, sår og revner på brystvorterne, suttebrikker, udmalkning, brystoperation 
inklusive arbejde med case, svampeinfektioner og blokamning.
Tid og sted: Sørger arbejdspladsen, organisationen eller foreningen for.
Pris: afhænger af deltagerantal. 



Tilmeldingsblanket findes på www.kompetencecenterforamning.dk

For specialtilrettelagte kurser og temadage kontaktes 

Marianne Busck-Rasmussen
Telefon: 2496 0880
E-mail: mbr@sundkom.dk

Ingrid Nilsson
Telefon: 2267 2006
E-mail: in@sundkom.dk

Kompetencecenter for Amning
Kompetencecenter for Amning er en afdeling under Komiteen for Sundhedsoplysning, som 
er en privat almennyttig forening. Alle aktiviteter i Kompetencecenter for Amning er  
finansieret i overensstemmelse med WHO kodeks for markedsføring af modermælks-
erstatninger.
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