PROFESSIONELLE
NETVÆRK
OM AMNING 2021

KOMPETENCECENTER FOR AMNING

Professionelle netværk

Kompetencecenter for Amning tilbyder professionelle netværk for fagpersoner, som arbejder
med amning. Formålet med netværket er at øge sundhedspersonalets viden og kompetencer
inden for ammevejledning.
Marianne Busck-Rasmussen, Ingrid Nilsson og/eller Christine Buhl Halling fra Kompetence Center for
Amning er som netværksansvarlige med til alle møder og varetager planlægning og ledelse af netværksmøderne.

Målgruppe

Netværkene er tværfaglige og henvender sig til jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, læger og andre professionelle med interesse for amning.
Som medlem af netværket får du:
• Inspiration via faglige oplæg, debat og dialog om amning
• Mulighed for at dele viden og erfaringer
• Mulighed for at møde andre faggrupper med interesse for amning
• Inspiration til at sætte amning på dagsordenen på din arbejdsplads

Praktiske oplysninger

Hver netværksgruppe skal have minimum 20 deltagere for at blive oprettet. Møderne foregår på
skift på deltagernes arbejdspladser. Et medlem af netværket vil fungere som vært. Værten er
udelukkende ansvarlig for mødelokale og bestilling af forplejning.
Der udbydes netværksgrupper i alle regioner.

Fagligt indhold for møderne

Tema for møderne vælges af netværket. Oplæggene varetages enten af netværksleder, medlemmer af netværket eller eksterne oplægsholdere med specialkompetence. Oplæggene kan
tage udgangspunkt i udfordringer i ammevejledningen, projekter eller planer om nye tiltag på
medlemmernes arbejdssteder, samarbejdet faggrupperne imellem, aktuelle emner og nyeste
viden indenfor ammeområdet, videnskabelige artikler og meget mere.
For IBCLC’er (International Board Certified Lactation Consultants) kan der optjenes 3 CERPs
ved deltagelse i hvert møde. Man behøver ikke, at være IBCLC’er for at deltage netværkene.
.

Emne for første netværksmøde:

I den nye nationale kliniske retningslinje om stramt tungebånd anbefales det at anvende Tongue-tie and
breastfeed Babies assessment Tool /TABBY) til diagnosticering af stramt tungebånd. Bente Dalsgaard,
sygeplejerske og IBCLC eller Charlotte Guiliani, kiropraktor og MSc Pædiatrisk Muskuloskeletal Sundhed,
der begge har deltaget i udarbejdelsen af retningslinjen, vil undervise i, hvordan man udfører TABBY. Der
vil blive vist filmklip om de fire elementer i TABBY samt cases om variationer af stramt tungebånd. Der
vil tillige være oplæg og drøftelser om, hvordan man identificerer andre årsager til dårlig sutteteknik og
muligheder for afhjælpning af disse.

Netværksgrupper, datoer mødetidspunkt i 2021:
Netværksgrupperne i Region Sjælland, Syddanmark og Hovedstaden mødes kl. 12.00-15.30
Netværksgrupperne i Region Nordjylland og Midtjylland mødes kl. 11.00-14.30
Region Nordjylland:

3. mar.

20. maj

29. sept

2. dec

Region Midtjylland:

4. mar.

19. maj

30. sept

1. dec

Region Syddanmark Øst (Fyn)

1. mar.

18. maj

27. sept

30. nov

Region Syddanmark Vest (sydjylland):
Region Sjælland

2. mar.

17. maj

28. sept

29. nov

15. mar.

12. maj

1. sep

25. okt

Region Hovedstaden nordlige del

16. mar

10. maj

2. sep

26. okt

Region Hovedstaden sydlige del

17. mar

11. maj

31. aug

27. okt

Hvis der ikke er deltagere nok i Region Midtjylland og Nordjylland slås de to grupper sammen, og det er mødedatoerne for Midtjylland, der bliver gældende.
Hvis der ikke er deltagere nok til to netværksgrupper i Region Syddanmark slås de to grupper
sammen, og det er mødedatoerne for Syddanmark Vest, der bliver gældende.
I Region Hovedstaden Nordlige del vil møderne fortrinsvis blive afholdt i den nordlige del af regionen og i Hovedstaden Sydlige del i den sydlige del af regionen.

Medlemskab og priser

• Medlemskab koster 2.250 kr. pr. år ekskl. moms.
• Ved samtidig tilmelding af 3 medlemmer eller derover fra samme arbejdsplads og samme EAN
nunmmer gives et prisnedslag på 10%. Som medlem af netværket kan du deltage i 4 møder
årligt.
• Medlemmer af netværket har adgang til netværkets deltagerforum via hjemmesiden.
• Der serveres sandwich, vand, kaffe og te til alle fysiske møder.

Sted
Mødested for det første netværksmøde udsendes efter frist for tilmelding.
Efterfølgende mødesteder aftales fra gang til gang.

Tilmelding
Tilmelding efter først til mølle-princippet og senest den 25. januar 2021. Der
kan maksimalt være 40 deltagere i hver netværksgruppe. Senest den 1. februar 2021 gives der
besked om alle netværk oprettes
Tilmelding via web-site: https://kfs.nemtilmeld.dk/series/professionelt-netvaerk-om-amning/
Tilmelding er bindende.
Fysiske netværksmøder kan blive omlagt til online-netværksmøder afhængig af
COVID-19-situationen.

Betaling
Betaling skal være Komiteen for Sundhedsoplysning i hænde senest 14 dage før første
netværksmøde.
For yderligere oplysninger om professionelle netværk kan du henvende dig til:
Marianne Busck-Rasmussen					Ingrid Nilsson
T: 2496 0880 E-mail: mbr@sundkom.dk			
T: 2267 2006 E: in@sundkom.dk
Christine Buhl Halling						Rasmus Helbo
T: 2058 0797 E: ch@sundkom.dk				
T: 35 47 57 57 E: rh@sundkom.dk
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