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Kompetencecenter for Amning søger ny medarbejder til deltidsstilling 

Komiteen for Sundhedsoplysning søger en ny medarbejder til Kompetencecenter for Amning pr. 1. 
januar 2022, eller snarest derefter. Vi søger en sundhedsplejerske i en midlertidig stilling på 1-1½ 
år på 15-20 timer pr. uge med tilknytning til praksis. Jobbet indebærer en bred kontaktflade med 
sundhedsprofessionelle indenfor hele spædbørnsområdet bl.a. med undervisningsopgaver i vores 
netværksgrupper og på Ammekonsulentuddannelsen. Der vil være ansættelsessamtaler i uge 49. 
Læs mere om stillingen her. 

Tilmeld dig næste års Professionelle netværk om amning:  
Få øget din viden og kompetencer indenfor ammeområdet og del dine erfaringer med 
ammevejledning i et tværfagligt og tværsektorielt fællesskab med andre sundhedsprofessionelle.  
 
Tilmelding til netværkene er åben. Der udbydes netværk i alle fem regioner. Du kan tilmelde dig 
via dette link:  
 
Tema for tre af møderne vælges af netværksgruppen, mens emnet for det første netværksmøde er 

fastlagt. Her vil sundhedsplejerske og IBCLC, Julie Høst Moustgaard holde oplæg om manuel 

stimulation af brystvæv fra uge 36 til kvinder, der tidligere har været udsat for seksuelle overgreb 

samt til kvinder, der af andre årsager kan have ambivalens i forhold til amning. Julie er faglig 

forløbskoordinator på Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, hvor de har positive erfaringer 

med manuel stimulation i graviditeten til denne målgruppe. Ingrid Nilsson, Marianne Busck-

Rasmussen eller Christine Halling vil supplere med et kort oplæg om den foreliggende evidens på 

området. 

 
Du kan læse mere om Professionelle netværk om amning her. 
 
Tilmeld dig ammekonsulentuddannelsen 2022/23 



Næste års ammekonsulentuddannelse i København og Aarhus er nu åben for tilmeldinger. 

Uddannelsen, som har et omfang på 95 timer, fordelt på 4 moduler, øger din viden og 

kompetencer indenfor ammevejledning, samt giver dig en mulighed for at gå til IBCLC eksamen. 

Du kan læse mere om uddannelsen på www.kompetencecenterforamning.dk og tilmelding til 

uddannelsen finder du her. 
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