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Dette nyhedsbrev indeholder:
Ammekonsulentuddannelsen
Evaluering af ammekonsulentuddannelsen 2017-18
Ny status vedrørende ammefrekvenser i Danmark
Professionelle netværk om amning 2019
NY DANSK FORSKNING

Kompetencecenter for Amning ønsker alle et godt nytår og ser frem til et
spændende år i samarbejde med vores samarbejdspartnere i regioner,
kommuner, uddannelsesinstitutioner, faglige selskaber og organisationer mm. i
ind- og udland.

Ammekonsulentuddannelsen
Kompetencecenter for amning har åbnet for tilmelding til
Ammekonsulentuddannelsen 2019/20. Uddannelsen består af fire moduler, der
afholdes fra september 2019 til maj 2020 med mulighed for at gå til IBLCE
eksamen i oktober 2020. Der udbydes et hold i Århus og et i København.
Du kan læse mere om uddannelse og tilmelding her

Evaluering af ammekonsulentuddannelsen 2017-18
Vi har samlet deltagernes evaluering af ammekonsulentuddannelsen 2017-18 i
en rapport. Deltagerne har generelt fået et stort fagligt udbytte af alle fire
moduler af uddannelsen. Således angiver 85-90% at de er enige eller meget
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enige i, at de har fået et fagligt udbytte og 86 % er enige eller meget enige i, at
de har følt sig bedre rustet til at begrunde de forslag, de kommer med, når de
vejleder forældre i amning. Ialt 93 % er enige eller meget enige i, at de har følt
sig bedre rustet til at spørge relevant ind til problemstillinger, når de vejleder i
amning og, at de er blevet bedre rustet til at besvare spørgsmål fra forældrene.
Tværfaglighed på ammekonsulentuddannelsen er en stor styrke ifølge alle
deltagerne. Du kan læse hele rapporten her

Ny status vedrørende ammefrekvenser i
Danmark
De nyeste tal fra Den nationale børnedatabase vedrørende frekvensen af børn,
der ammes fuldt, er nu offentliggjort. Det drejer sig om børn, der er født i 2017.
Den gennemsnitlige ammevarighed for børn på landsplan er 107 dage med en
variation mellem Regionerne på 90-116 dage. Antallet af børn der fuldammes i
Danmark i 2017, er på landsplan ca. 1% lavere end i 2016 ved 2 uger, 9 uger,
17 uger og 26 uger. Der er imidlertid forskel mellem de fem Regioner. I Region
Syddanmark er ammefrekvenserne generelt steget i modsætning til alle øvrige
Regioner. Således er børn, der fuldammes ved 9 og 17 ugers alderen steget
med henholdsvis 5 og 6,5%. I Region Nordjylland ses de største fald i
ammefrekvenserne. For yderligere information se her

Professionelle netværk om amning 2019
Der er indtil videre kommet så mange tilmeldinger til Professionelle netværk om
amning 2019, at vi i år kan oprette netværk i alle 5 regioner i Danmark. Emnet
for det første møde bliver den nye Nationale Kliniske Retningslinje om
Etablering af Amning. Retningslinjen forventes at udkomme i februar 2019. De
første møder afholdes i marts måned. Der er stadig ledige pladser og
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tilmeldingsfristen er den 25. januar 2019. Du kan tilmelde dig og læse mere om
Professionelle netværk her

NY DANSK FORSKNING
Det er velkendt, at den varighed barnet ammes blandt andet er påvirket af den
varighed nærmeste større søskende er blevet ammet. Et nyt dansk studie har
undersøgt betydningen af intention og self-efficacy i relation til sammenhængen
mellem ammevarigheden af første og andet barn. I undersøgelsen indgår data
fra 1162 kvinder, som fødte første barn i 2006-07 og andet barn i perioden
2011-13. Studiet viser, at varigheden af eksklusiv amning af første barn var
signifikant associeret med varigheden af eksklusiv amning af andet barn.
Ammeperioden var en smule længere for andet barn sammenlignet med første
barn. Intention og self-efficacy havde en betydning for sammenhængen,
således at de to faktorer forklarede 48% af sammenhængen for eksklusiv
amning og 27% af sammenhængen mellem amning af første og andet barn for
delvis amning. Studiet konkluderer, at grundet betydningen af intention og selfefficacy bør sundhedspersonalet have fokus på, at støtte førstegangsfødende
til en succesfuld amning og identificere flergangsfødende med lav self-efficacy
med henblik på at tilbyde ekstra støtte til amningen.
Reference: Kronborg et al, 2018. The role of intention and self-efficacy on the
association between breastfeeding of first and second child, a Danish cohort
study. BMC Pregnancy and Childbirth.
Der er fri adgang til artiklen her.
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