
Nyhedsbrev juni 2019 

 
Sommerferien står for døren. Med dette nyhedsbrev vil vi i Kompetencecenter for Amning ønske alle 
en god sommer og ser frem til at komme tilbage med masser af energi til et spændende efterår. 
 
Ammekonsulentuddannelsen 2019-20 
Det er 3 år siden, vi sidst har haft tilstrækkeligt med tilmeldinger til ammekonsulentuddannelsen i 
Jylland, til at kunne gennemføre uddannelsen der. Det er imidlertid lykkedes i år. Vi glæder os derfor 
til at byde velkommen til de to nye hold i Århus og København til september. Tilmeldingen vil være 
åben indtil 1. september, eller så længe der er ledige pladser.  
 
Ledig stilling i Kompetencecenter for Amning 
Kompetencecenter for Amning har stigende efterspørgsel på efter- og videreuddannelse af 
sundhedspersonale i Danmark. Vi søger derfor en jordemoder, sygeplejerske eller 
sundhedsplejerske, som i gennemsnit vil arbejde 1 dag om ugen. Du kan læse mere om stillingen på 
http://www.kompetencecenterforamning.dk/. Ansøgningsfristen er 4. august 2019. 
 
Opdateret program for Nordisk Ammekonference 
Der foreligger nu et fuldt opdateret program for Nordisk Ammekonference – se 
http://www.nordicbf-2019.dk/wp-content/uploads/2019/06/Program_Konference_A4_180619.pdf. 
Programmet indeholder 19 spændende faglige oplæg, og der vil undervejs i de to dage konferencen 
varer være rig mulighed for udveksling af erfaringer med kolleger fra såvel de nordiske lande, som 
resten af verden. Early Bird tilmelding slutter 1. juli, hvorefter tilmeldingen fortsætter indtil midt i 
september.  
 

 
 
National Klinisk Retningslinje om stramt tungebånd 
Arbejdet med den nationale kliniske retningslinje om stramt tungebånd er nu igangsat.  
Sundhedsstyrelsen har godkendt fem fokuserede spørgsmål, som vil blive forsøgt besvaret i 
retningslinjen. De fem spørgsmål er: 
 

• Bør man anvende en systematisk vurderingsmetode til at vurdere tungebåndets udseende 
og/eller tungens funktion hos de børn, der har ammeproblemer, og hvor der er mistanke om 
ankyloglossi? 

• Bør man tilbyde manuel behandling af de biomekaniske forhold i kombination med 
ammevejledning fremfor ammevejledning alene til spædbørn med ankyloglossi og samtidige 
ammeproblemer? 

• Bør man tilbyde frenectomi fremfor ammevejledning alene til spædbørn med ankyloglossi 
og samtidig ammeproblemer? 

• Bør spædbørn have smertelindrende behandling i form af lokal anæstesi, sukkervand eller 
amning i forbindelse med frenectomi? 

http://www.kompetencecenterforamning.dk/
http://www.nordicbf-2019.dk/wp-content/uploads/2019/06/Program_Konference_A4_180619.pdf


• Bør spædbørn, der har fået foretaget frenectomi tilbydes postoperativ behandling 
(efterbehandling)? 

 
Den nationale kliniske retningslinje forventes at være færdig i foråret 2020. 
 
Implementeringsrapport 
Kompetencecenter for Amning igangsatte i december 2018 en undersøgelse af facilitatorer og 
barrierer for en god implementeringsproces af de fire hovedbudskaber i Tryg Start programmet. To 
ledere og to implementeringsansvarlige medarbejdere samt to almene medarbejdere, der 
repræsenterede både sygepleje- og jordemoderfaget, blev rekrutteret til undersøgelsen. Deltagerne 
kom fra to forskellige sygehuse,  det ene sygehus havde deltaget i det oprindelige cluster-
randomiserede studie, der i 2012-2016 testede effekten af Tryg Start programmet, mens det andet 
sygehus først havde implementeret hovedbudskaberne efter afslutningen af studiet. 
Undersøgelsen fandt blandt andet, at det var vigtigt for en god implementering, at personalet helt 
fra starten var medinddraget i beslutningen om at implementere Tryg Start programmet, ligesom 
det var vigtigt med fuld ledelsesopbakning i hele processen.  
Rapporten kan læses i sin helhed her http://www.kompetencecenterforamning.dk/projekter/tryg-
start/implementeringsrapport.aspx 
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