
 
HVORDAN ARBEJDER IBCLC’er I DANMARK ANNO 2021? 

ET MONO- OG TVÆRFAGLIGT PERSPEKTIV 

 

Gratis on-line fyraftensmøde for alle, der interesserer sig for ammevejledning  

Tirsdag den 9. marts 2021 kl 15.00 – 16.30 

                                                     

Vi har ikke haft tradition for at fejre den internationale IBCLC-dag i Danmark. Ja, faktisk har vi aldrig gjort det. I 

Kompetencecenter for Amning har vi i flere år haft lyst til at markere dagen og synes, at netop i år fortjener en særlig 

opmærksomhed, idet vi ikke har haft så mange muligheder for at være samlet omkring vores fælles faglige interesse 

på grund af Corona-situationen. Så nu skal det være. Vi har sammensat et program som netop ligger op ad Corona-

anbefalingen ”at stå sammen hver for sig”. Så fokus på dette fyraftensmøde er, hvad IBCLC’ere med forskellige 

faglige baggrunde bidrager ind i det fælles sundhedsfaglige tilbud, som nye forældre modtager i relation til amning. 

En IBCLC ”International Board Certified Lactation Consultant” er specialiseret i amning og laktation. I dag er der 
verden over omkring 32.500 IBCLC’ere repræsenterede i 122 lande og områder. Den første IBCLC i Danmark blev 
certificeret i 2003. I dag er der 293 internationalt certificerede ammekonsulenter i Danmark. 
 

Program 

15.00  Velkommen til IBCLC-dagen 

15.05 – 16.00 Sådan bruger jeg min faglige baggrund i min ammevejledning 

 Oplæg ved IBCLC’er med følgende faglige baggrund: 

 Jordemødre, der arbejder i svangreambulatorium og fødegang, lægepraksis, samt i egen praksis 

 Sygeplejersker, der arbejder på barsels- og neonatalafdeling 

 Sundhedsplejersker, der arbejder i en kommune og i specialfunktion på sygehus 

Ergoterapeut 

Læge 

Frivillig vejleder  

16.00 – 16.30 Dialog – hvordan kan vi bruge vores monofaglighed i det tværfaglige samarbejde omkring den 

konkrete ammevejledning? Faciliteres af Kompetencecenter for Amning  

16.30 Tak for i dag 

 

Tilmelding 

Du tilmelder dig IBCLC-dagen på https://kfs.nemtilmeld.dk/75/ så længe der er plads og senest den 7. marts 2021. 

Link til brug ved deltagelse udsendes 8. marts. Programmet finder du på 

http://www.kompetencecenterforamning.dk/  

Vi glæder os til at fejre IBCLC-dagen med jer. 

 

Med venlig hilsen 

Marianne Busck-Rasmussen, Christine Halling og Ingrid Nilsson, Kompetencecenter for Amning 
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