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Uddannelse for social- og sundhedsassistenter, nyan-
satte sygeplejersker eller jordemødre, der arbejder 
på føde- og/eller barselafdeling
På denne uddannelse er der fokus på den tidlige etablering af amning, som dels foregår på  
fødestuen lige efter fødslen og dels under et eventuelt barselophold på sygehuset. Uddan-
nelsen omfatter forskningsbaseret viden om det tidlige normale ammeforløb og de problemstil-
linger, som knytter sig til amningen i de første uger efter fødslen.

Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg og øvelser, der skal medvirke til at øge 
deltagernes viden og vejledningsfærdigheder. Det forventes at deltagerne læser den nyeste 
Amning – en håndbog for sundhedspersonale fra Sundhedsstyrelsen i løbet af kurset. Mellem 
modul 1 og 2 gennemfører deltagerne en ammeobservation, som drøftes på modul 2. 

Programmet på modul 1 inkluderer følgende emner:
• Brystets anatomi og amningens fysiologi
• Modermælkens sammensætning 
• Hud mod hud kontakt og Biological Nurturing
• Fødslens betydning for amning og den første amning
• Barnets sutteteknik
• Ammeobservation

Programmet på modul 2 inkluderer følgende emner:
• Amningens effekter
• Gulsot og forsinket laktogenese
•	 Sundhedspædagogik,	self-efficacy	og	vidensformidling
• Smerter, sår og revner
• Tilskud til amning
• Sent præmature børn og amning efter brystoperation

Målgruppe:

Undervisere:

Priser ekskl. moms:

Dato og
undervisningssted:

Social- og sundhedsassistenter, nyansatte sygeplejersker og jorde-
mødre på føde- og barselsafdelinger. 

Ingrid Nilsson, sygeplejerske, IBCLC1, ph.d.  
Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC1

3000 kr. pr modul (2 moduler).

Der udbydes et hold i Aarhus og et i København. Et hold oprettes 
ved minimum 15 deltagere.

København
d. 2.-3. oktober 2018
d. 9.-10. januar 2019

Aarhus
d. 23.-24. oktober 2018
d. 21.-22. november 2018

1. IBLCE = International Board of Lactation Consultant Examiners.



Tilmelding
Tilmeldingsblanketten	finder	du	på	
www.kompetencecenterforamning.dk

Tilmeldingsfrist 15. august 2018. Tilmelding er bindende

Kontakt
For yderligere oplysninger om kurset kan du henvende dig til: 

Marianne Busck-Rasmussen 
Telefon: 2496 0880 
E-mail: mbr@sundkom.dk
 
Ingrid Nilsson 
Telefon: 2267 2006 
E-mail: in@sundkom.dk 

Rasmus Helbo, kursussekretær 
Telefon: 35 47 57 57 
E-mail: rh@sundkom.dk
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