AMMEKONSULENTUDDANNELSE
2022-2023
Godkendt af LEAARC siden 2010

KOMPETENCECENTER FOR AMNING

Uddannelse til ammekonsulent 2022-23
Ammekonsulentudannnelsen har været afholdt hvert år siden 2004 og mere end 800 jordemødre,
sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger fra Danmark,
Grønland og Færøerne har gennemført uddannelsen.
Uddannelsen er på 95 timer og er baseret på den allernyeste dokumenterede viden om amning.
Den tilpasses kontinuerligt sundhedspersonalets behov og de ændringer i samfundsudviklingen,
som har betydning for ammevejledningen. Uddannelsen har siden 2010 været godkendt af
Lactation Education Accreditation and Approval Review Committee (LEAARC) og er i 2018
re-godkendt. Uddannelsen opfylder IBLCE’s krav til eksamenskandidater og dækker ”IBLCE
exam blueprint”.
I de senere år har næsten alle deltagere valgt at gå til IBLCE-eksamen. 85 % af disse har
bestået eksamen og kan i dag kalde sig Internationalt Certificerede Ammekonsulenter, IBCLC.
For at kunne gå til eksamen skal man indenfor de sidste fem år have vejledt i amning i 1000
timer. For en sygeplejerske på barselsgang, en sundhedsplejerske og en jordemoder svarer
det til ca. to års arbejde på fuld tid.

Målgruppe:

Jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og
sundhedsassistenter og læger og andre relevante faggrupper,
som har arbejdet med ammevejledning i praksis i minimum 2 år.

Undervisere:

Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC,
Christine Buhl Halling, jordemoder, cand.scient og Ingrid Nilsson,
sygeplejerske, IBCLC, ph.d., samt specialister indenfor de enkelte
områder.

Priser ekskl. moms:

Modul 1: 7.500 kr
Modul 2: 7.500 kr
Modul 3: 5.800 kr
Modul 4: 5.800 kr
Eksamen afholdes af IBLCE. De opkræver en eksamensafgift på
ca. 660 US$, der skal betales i foråret 2022

Dato og
undervisningssted:

Der udbydes et hold i Aarhus og et i København. Et hold oprettes
ved minimum 20 deltagere.
København
5.-8. september 2022
7.-10. november 2022

Aarhus
20.-23. september 2022
22.-25. november 2022

Det tredje modul afholdes i januar eller februar 2023, og det fjerde
modul afholdes i april eller maj 2023.
Datoerne til modul 3 og 4 meldes ud i foråret 2022.
1. IBLCE = International Board of Lactation Consultant Examiners.

Indhold
Modul 1

Grundmodulet (4 dage)
Indeholder emner som: Brystets anatomi og fysiologi, amningens effekter på mor og
barn, barnets sutte¬teknik, hyppighed og varighed af amning, hud mod hud-kontakt,
biological nurturing, amning og gulsot, fødslens betydning for amning, faderens
betydning for amning, forberedelse til amning, WHO kodeks.

Modul 2

Ammevejledning i teori og praksis - moderens perspektiv (4 dage)
Indeholder emner som: Modermælkens sammensætning, ammeobservation, sår
og revner, brystinfektioner, overvægt, brystkirurgi, infektionssygdomme, læsning
af videnskabelig litteratur, self-efficacy og demografiske og psykosociale faktorers
betydning for amning.

Modul 3

Modul 4

Ammevejledning i teori og praksis - barnets perspektiv (3 dage)
Indeholder emner som: Hypoglykæmi og dehydrering, amning af præmature og sent
præmature børn, trivsel, udmalkning, stramt tungebånd og mælkebanker.
Ammevejledning i teori og praksis - migration, farmakologi og psykiatri (3 dage)
Indeholder emner som: amning af større børn, alkohol og rygning, etniske minoriteter,
depression, tidligere seksuelle overgreb og amning, lægemidler og amning samt
fremlæggelse af opgaver.

Til hvert modul vil der blive udleveret en litteraturliste med anbefalinger til forberedelse. Deltagerne
vil mellem nogle af modulerne få adgang til 1-2 faglige præsentationer, som det forventes
gennemgået som optakt til undervisning på det efterfølgende modul.

Observation af amning

Deltagerne skal mellem modul 1 og 2 lave en obligatorisk øvelse bestående af observation af
en amning i egen praksis svarende til 3 timers arbejde.
Formålet med øvelsen:
• At deltagerne med baggrund i undervisningen på modul 1 får mulighed for at gennemføre en
nøjagtig og systematisk ammeobservation og efterfølgende beskrive observationerne
• At deltagerne får mulighed for at reflektere over, hvilken betydning det har for vejledningen, at
observationen foregår nøjagtigt og systematisk.
Aflevering: Deltagerne afleverer på modul 2 deres ammeobservationsskema.

Udarbejdelse af gruppeopgave:

Deltagerne skal ligeledes udarbejde en obligatorisk skriftlig opgave mellem 3. og 4. modul svarende
til 20 timers arbejde. Hver gruppe har mulighed for en times vejledning.
Formål med gruppeopgaven:
• At deltagerne med baggrund i uddannelsen får mulighed for at arbejde med en videnskabelig
artikel og relatere den til praktisk ammevejledning
• At deltagerne får erfaring med præsentation af videnskabelig litteratur og oplæg til faglig
diskussion
• At deltagerne får erfaring med at give kritisk konstruktivt feed-back på faglige problemstillinger
Aflevering: Gruppen afleverer 14 dage før modul 4 en
rapportering af deres arbejde på maximalt 3 sider.
Opgaven godkendes af kursuslederne.

Tilmelding

Tilmeldingsblanketten finder du på: www.kompetencecenterforamning.dk
Tilmeldingsfrist 1. juni 2022
Tilmelding er bindende
Link til tilmelding:
København: kfs.nemtilmeld.dk/85/
Aarhus: kfs.nemtilmeld.dk/86/
Fysisk undervisning kan blive omlagt til online-undervisning afhængig af
COVID-19-situationen
For yderligere oplysninger om uddannelsen kan du henvende dig til:
Marianne Busck-Rasmussen			
T: 2496 0880 E-mail: mbr@sundkom.dk		

Ingrid Nilsson
T: 2267 2006 E: in@sundkom.dk

Christine Buhl Halling				
T: 2058 0797 E: ch@sundkom.dk			

Rasmus Helbo
T: 35 47 57 57 E: rh@sundkom.dk

Tidligere deltagere har udtalt følgende om uddannelsen:

”Den nye viden har været rigtig brugbar i det
daglige arbejde, og jeg har flere gange undervist på ammetemadag i forhold til den nyeste
viden fra ammekurset.
			(Sundhedsplejerske)

”Jeg har været uddannet siden 1983. Havde
ikke forventet, at jeg ville blive så begejstret,
som jeg er blevet. Jeg går på arbejde hver dag
med en større glæde og tilfredshed. Jeg føler
virkelig, at jeg kan hjælpe familierne
meget bedre nu. På trods af mange år indenfor
dette speciale, har jeg lært bunker af nyt”.
				(Sygeplejerske)

”Jeg har fået rigtig meget ny viden om
amning og finder den meget relevant i
min hverdag. Det er dejligt at opleve, at
teori og praksis går tæt hånd i hånd.”
			
(Jordemoder)
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