Curriculum Vitæ
Navn Ragnhild Måstrup, født 1963.
Forsknings ID (ORCID): 0000-0001-8719-5717
Uddannelser
Uddannet sygeplejerske fra Ringsted sygeplejeskole 1990
IBCLC – internationalt certificeret ammekonsulent 2005
Ph.d./Doktor i medicinsk vetenskab fra Institutionen for hälsovetenskaper, Lund Universitet 2014
Ansættelser
• 1990 – 2005: Neonatalafdelingen, Hvidovre Hospital, fra 1995 klinisk udviklingssygeplejerske.
• September 2005 – august 2006: ca. 4 timer/uge: Videreførelse af projekt ”Amning og udmalkning”
Neonatalafdelingen, Hvidovre Hospital.
• Siden 2005: Leder af Videnscenter for amning af børn med specielle behov, Rigshospitalet.
De første 3 år med etablering af Videnscentret.
• Oktober 2010 – Maj 2014: Doktorand/ph.d. studerende ved Institutionen for hälsovetenskap, Lunds
Universitet, Sverige.
Forskningsfelt
Amning af præmature børn, hud-mod-hud-kontakt, forhold for amning og familier på neonatalafdelinger.
Mundtlige præsentationer på 24 Internationale kongresser (7 inviterede) 2000 – 2019.
Andet:
• Medlem af Speciel InteresseGruppe i neonatalsygepleje under FS7.
• Deltager i forskningsnetværk i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, Juliane Marie Centret,
Rigshospitalet, og Child, maternal and family health care, Institut for folkesundhed, sektion for
sygepleje, Aarhus Universitet.
Fondsbevillinger
• 2008: 35.000 kr. fra Rosalie Petersens Fond til forskningsprojektet "Ekstremt for tidligt fødte børns
reaktioner på hud-mod-hud-kontakt".
• 2009: 200.000 kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond og til forskningsprojektet "Ekstremt for tidligt
fødte børns reaktioner på hud-mod-hud-kontakt".
• 2010: 50.000 kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond og
29.600 kr. fra Søster Marie Dalgaards Fond til forskningsprojektet "Ammeundersøgelse
af for tidligt fødte børn på neonatalafdelinger i Danmark"
• 2015: 500.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden og 300.000 kr. fra Lundbeckfonden til
forskningsprojektet ”Effekt af evidensbaseret ammevejledning til familier med for tidligt
fødte børn – forskningsbaseret viden omsat til praksis”
• 2016: 252.000 kr. fra Rigshospitalets delestillinger til ”Analyse af antecendente data”
200.000 kr. fra Helsefonden til ”Effekt af evidensbaseret ammevejledning…”
• 2017: 260.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden til ”Effekt af evidensbaseret ammevejledning…”
Priser
• Riksforeningen för Barnsjuksköterskor’s jubileumspris för Bästa avhandling inom pediatrisk
omvårdnad 2014
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