
 

 

Praktiske oplysninger 

 
Kursussted: Fjeldsted Skov Hotel, Store Landevej 92, 5592 Ejby  
 
Pris inklusiv forplejning og overnatning: 
2.700 kr. for medlemmer af FS7 i enkeltværelse 
2.800 kr. for ikke medlemmer i dobbeltværelse 
3.200 kr. for ikke medlemmer i enkeltværelse 
 
Vi råder over 30 enkeltværelser og 20 dobbeltværelser (først til 
mølle). 
 
Tilmeldingsfrist:  27. marts 2023. 
 
Tilmelding til: Maiken Parsberg Jensen 
Maiken.Parsberg.Jensen@regionh.dk , Tlf.: 35 45 07 03 
    
Ved tilmelding oplyses: EAN-nummer, kontaktperson, 
deltagernavne, ønsker enkelt eller dobbeltværelse (med hvem?), 
evt. allergier samt medlemsnummer af DSR for dem, der er 
medlem af FS7. 
 
Hver afdeling bedes medbringe en poster (eller lignende) om 
afdelingens ammeundervisning/oplæring af nyansatte  
(og erfarne). 
 

 

Landskursus for neonatalsygeplejersker 
9. – 10. Maj 2023 

 
Invitation og program 

 

 

 
Amning 

Amning af børn på neonatalafdelingen  
 
 

 
 

Kurset er arrangeret af SIG-neonatal, Speciel InteresseGruppe i neonatalsygepleje 
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Program tirsdag d. 9. maj 
 
9.30   Check ind. Besøg på udstillinger 

Formiddagssnack, kaffe og te  
 
10.00 Velkommen 

10.15 Film ”The 9 stages of premature infants” af Kajsa 
Brimdyr, Healthy Children’s project og Renée Flacking. 

 
11.00  Pause og besøg på udstillinger 

11.30 Det præmature barns cerebrale udvikling og amning  

v. Kristina Garne Holm, spl, phd, lektor, Odense. 

12.00 Tidlig amning af præmature børn  

v. Ragnhild Måstrup, spl, IBCLC, phd, Rigshospitalet. 

12.45  Frokost og besøg på udstillinger 

13.45  Immediate and continuous skin-to-skin contact for  
preterm infants support pleasurable eating experiences  
v. Stinna Klemming, neonatolog, NIDCAP trainer, phd,  
Karolinska Stockholm 
 

14.45 Kaffe og besøg på udstillinger 
 
15.15 Valg af ernæring til nyfødte v. Annemi Frandsen, spl, 

IBCLC, MSA, phd-stud, Slagelse. 
 

16.00 NIDCAP: Ammestillinger og lejring 
v. Eva Jørgensen, spl, NIDCAP trainer, Aarhus. 

 
16.30  Indkvartering - Mulighed for fælles gåtur 
 
18.30  Middag efterfulgt af Erfaring og hygge 

Underholdende indslag er velkomne. 

Program onsdag d. 10. maj 
 
8.00  Morgenmad og check ud 
 
9.00 Løser suttebrikken problemet? Nye forskningsresultater v.  

Ragnhild Måstrup, spl, IBCLC, phd, Rigshospitalet. 
 
9.30 Ammeetablering af det mature barn. Det normale forløb er en  

forudsætning for vejledning i det specielle forløb  
v. Sisse Walløe, jdm, kandidat I jdm-videnskab, phd-stud, SDU. 
 

10.30 Danmark rundt. Præsentation af postere om afdelingernes 

ammeundervisning/oplæring af nyansatte (inkl. kaffe). 
 
12.00  Frokost  
 
13.00 Optimal udmalkning af modermælk  

v. Ragnhild Måstrup, spl, IBCLC, phd, Rigshospitalet. 
 
13.25 Fra udmalkning til amning – rejsen til moderskabet  

v. Mette Petersen, spl, MPH, Rigshospitalet. 
   

13.50  Kort hente-kaffe-pause 
 
14.00 Fototerapi og amning  

v. Helle Haslund, spl, phd, lektor,Aalborg 
 
14.25 Amning efter graviditet med diabetes  

v. Kristina Garne Holm, spl, phd, lektor, Odense. 
 
14.50 Opsamling og Evaluering 
 
15.15  Tak for i år og kom godt hjem 
 
 


