Nyhedsbrev juni 2021

Ammekonsulentuddannelsen 2021-22
Til september starter vi to nye hold på Ammekonsulentuddannlesen, et i Århus og et i København. Der er
åbent for tilmelding på begge hold så længe, der er ledige pladser.
I kan læse mere om uddannelsen og tilmelde jer på
http://kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud/ammekonsulent/tilmelding.aspx

Nye vejledningsfilm om TABBY på Kompetencecentrets hjemmeside
En central anbefaling i National kliniske retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos
ammede spædbørn er at anvende Tongue-tie and Breastfed Babies Assessment Tool (TABBY).
Nu kan du finde 12 korte vejledningsfilm i brug af TABBY på Kompetencecenter for Amnings hjemmeside.
Filmene har til formål, at sundhedsprofessionelle, som vurderer et spædbarn for stramt tungebånd, kan
blive mere fortrolige med at bruge TABBY. Filmene kan frit bruges individuelt eller i
undervisningssituationer af personale, men må ikke downloades og gemmes lokalt.
Filmene er optaget og indtalt af Bente Thorup Dalsgaard, sygeplejerske, IBCLC og Charlotte Giuliani,
Kiropraktor, MSc Pædiatrisk Muskuloskeletal Sundhed i tæt samarbejde med Kompetencecenter for
Amning, Komiteen for Sundhedsoplysning. Alle parter har været en del af arbejdet med at udarbejde den
nationale kliniske retningslinje. En stor tak skal lyde til forældrene, som har givet deres tilladelse til at filme
vurderingen af deres barns tunge.

Ny udgave af TABBY skema med plads til noter
På Kompetencecenter for Amnings hjemmeside finder du en udvidet udgave af scoringsskemaet til TABBY.
Her er der plads til noter til TABBY-scoren, beskrivelse af ammeproblemerne og eventuelle andre
bemærkninger. I samme udgave findes en vejledning i brug af TABBY samt flowdiagram for undersøgelse og
behandling af ankyloglossi. Det er tiltænkt, at skemaet og flowdiagrammet kan printes og bruges til at vise
forældrene. Henvises barnet til en videre vurdering for ankyloglossi kan forældrene få en kopi af skemaet,
som de kan medbringe til lægen. Skemaet er således ment som et supplerende kommunikationsredskab
mellem ammevejleder og øre-næse-halslæge eller børnelæge.

Save the date! Online fyraftensarrangement om mødet med LGBTQ+ familier og amning
Den 27. oktober 2021 inviteres alle fagpersoner med interesse for amning i et køns- og
seksualitetsperspektiv til online fyraftensmøde. Her vil Jordemoder og Master of Science in Sexology,
Camilla Tved holde et oplæg, som har til formål at skabe en øget reflektion omkring køns- og
seksualitetsnormer, og som kan bidrage til, at fagpersonale styrkes i at møde og rådgive LGBTQ+ familier
omkring amning. Kompetencecenter for Amning vil facilitere mødet. Tilmelding vil blive annonceret i det
kommende nyhedsbrev og på vores hjemmeside, men sæt allerede kryds i kalenderen nu!
Ergoterapeuter har interesse for amning
I forbindelse med at flere ergoteraputer har deltaget i Ammekonsulentuddannelsen og er blevet IBCLC
certificeret, har der været en stor interesse fra ergoterapeuter for at få mere viden om amning.
Kompetencecenter for Amning afholdt derfor i samarbejde med Ergoterapeutforeningen, Elsassfoneden og
Ammerego et fyraftensmøde den 6. maj om, hvilke muligheder og behov ergoterapeuter har for at
videreuddanne sig indenfor amning.
Hils på vores nye praktikant
I maj startede Signe Nordsted i en 8 ugers praktik i Kompetencecenter for Amning. Signe har en baggrund
som teknoantropolog fra Aalborg Universitet. Signe skal under sin praktik bidrage til udvikling af den

intervention, som bliver en del af projektet ”AMNING – en god start sammen”. Du kan læse mere om
projektet på http://kompetencecenterforamning.dk/projekter/amning-en-god-start-sammen.aspx

