Nyhedsbrev marts 2021

IBCLC-dag 2021
Kompetencecenter for Amning fejrede den 9. marts 2021 for første gang den internationale IBCLC-dag med
et gratis on-line fyraftensmøde. Der var plads til 250 on-line deltagere og disse pladser blev hurtigt fyldt op.
Fokus på fyraftensmødet var, hvad IBCLC’ere med forskellige faglige baggrunde bidrager med ind i det
fælles sundhedsfaglige tilbud, som nye forældre modtager i relation til amning. Ni IBCLC’er bidrog med
deres faglige vinkel og efterfølgende var der en kort drøftelse af, hvordan man arbejdede sammen
tværfagligt både i relation til den enkelte familie og fagprofessionelt. Vi håber med dette startskud at kunne
gøre fejringen af IBCLC-dag til en årlig tradition.

Kompetencenter for Amning på LinkedIn
Du kan nu følge Kompetencecenter for Amning på LinkedIn her. På siden vil vi dele nyheder om amning og
om arrangementer, som vi afholder i Kompetencecenter for Amning. De enkelte indlægs indhold kan give
anledning til, at I på tværs af jeres fagligheder, deler viden om og interessen for amning i
kommentarsporet. Det er Kompetencecenter for Amnings forhåbning, at det kan bidrage til, at netværket
af fagfolk med interesse for amning forgrenes og vokser sig større med endnu flere professionelle
kontakter. I kan her se det indlæg, som flere af deltagerne og oplægsholderne fra IBCLC-dagen
kommenterede på efter fyraftensmødets afslutning.

Ammekonsulentuddannelsen 2021-22
Næste års Ammekonsulentuddannelse i København og Aarhus er åben for tilmeldinger.
I kan læse mere om uddannelsen og tilmelde jer på
http://kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud/ammekonsulent/tilmelding.aspx
Deadline for tilmelding er 1. juni 2021.

Ny udgave af Amning – en håndbog for sundhedspersonale
Femte udgave af Sundhedsstyrelsens bog Amning – en håndbog for sundhedspersonale er netop kommet
på gaden. Kun de afsnit af bogen, hvor der er sket væsentlige ændringer i, er blevet revideret. Det drejer sig
blandt andet om teksten om suttebrikker, alkohol og amning, hypoglykæmi, manglende eller dårlig trivsel
samt stramt tungebånd. Derudover er flere referencer opdateret. Bogen kan købes som fysisk bog på
kfsbutik.dk. Sundhedsstyrelsen har endnu ikke gjort bogen frit tilgængelig på nettet. Man kan finde den
tidligere version af bogen fra 2018 her.
Nordisk Ammekonference i Island
Nordisk Ammekonference afholdes den 23. og 24. september 2021 i Island. Kan vi ikke mødes fysisk, vil den
blive afholdt on-line. Deadline for abstracts er 15. april. Early bird registration skal foregå senest den 1. juli
på https://nordicbf2021.com/
Ammeanamnese
Hele 2019 arbejdede alle 7 professionelle netværk om amning med at udarbejde en amme-anamnese, som
er et redskab til brug i ammevejledningen af nye forældre. Udviklingen er således udsprunget fra klinisk
praksis og inddrager tværfaglige input fra alle hjørner af Danmark. Udviklingsprocessen foregik med
inspiration fra Delphimetoden. Resultatet af arbejdet er nu omsat til en grafisk model for såvel
sundhedspersonale som forældre. Materialet ligger frit tilgængeligt på vores hjemmeside
http://www.kompetencecenterforamning.dk/projekter/ammeanamnese.aspx

Kompetencecenter for Amning ønsker jer alle en god påske!

