IBLCE Eksamensmanual for førstegangsansøgere

Denne IBLCE eksamensmanual er for personer, der:

• aldrig har bestået eksamen til IBLCE-certifikat
• ansøger om at tage IBLCE-eksamen igen
• tidligere har været i besiddelse af IBCLC-certifikatet, men ikke længere er

certificerede
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Præsentation
Denne IBLCE eksamensmanual er for de personer, der:
•

aldrig har bestået eksamen til IBLCE-certifikat

•

ansøger om at tage IBLCE-eksamen igen

•

tidligere har været i besiddelse af IBCLC-certifikatet, men ikke længere er certificerede

Det er en fornøjelse for IBLCE at udsende denne manual, så du kan blive bekendt med dens online
eksamenssystem. IBCLE eksamenssystemet er web-baseret med sikker database leveret af Pearson
Credential Manager, tidligere Integral 7.

Som du bevæger dig gennem IBLCE eksamensmanualen, vil hovedparten af de udtryk og det sprog, du
møder, være særligt relateret til IBLCE. Af og til vil du imidlertid kunne finde referencer til Pearson
Credential Manager eller Integral 7. Pearson Credential Manager er det nuværende navn på den online,
databaserede software, mens Integral 7 er det tidligere navn.

Venligst notér, at skærmbillederne i denne manual repræsenterer billeder inden for IBLCE
eksamensmanualsystemet på et bestemt tidspunkt og kun er medtaget med illustrative formål. Ændringer
i systemet kan opstå fra tid til anden, og derfor kan teksten på blanketter og skærme være noget
anderledes end teksten, som er vist i denne manual.

Oprettelse af konto
Hvis du nogensinde er blevet certificeret som IBCLC, eller hvis du nogensinde tidligere har ansøgt om
eksamen til IBLCE-certifikat, har du måske allerede en konto i IBLCE eksamensmanualsystemet. Du kan
logge på ved at bruge ”Forgot Password”-rubrikken på login-siden. Venligst brug den mailadresse, du har
på din fil hos IBLCE.
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Hvis du aldrig har ansøgt om eksamen til IBLCE-certifikat, har du brug for at åbne en konto i IBLCE
eksamensmanualsystemet. Linket til IBLCE eksamensmanualsystemet kan findes på IBLCE hjemmesiden
på http://www.iblce.org/certify/certification-application-information. Når du har åbnet IBLCE Credential
Manager login-siden, venligst klik på ”New or First Time User”-linket, som findes under den blå login-knap
(figur 1). Det er en fordel for dig at åbne en konto så snart som muligt, fordi det vil tillade dig at begynde
at modtage information om certificering fra IBLCE.

Figur 1: IBLCE Login-side

Når du har åbnet en konto, kan du få adgang til og lukke systemet, så ofte du
ønsker. Det er muligt at begynde på et ansøgningsskema og klikke på “Save
for Later”, så du kan gå tilbage til det på et andet tidspunkt.
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Efter at have klikket på ”New or First Time User”-linket (figur 1) skal du acceptere brugsbetingelserne og åbne
en ny konto i systemet ved at udfylde ”The Personal Information New Candidate Record”-skema (figur 2)

Figur 2: IBLCE Side med personlige oplysninger
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Kandidatoplysninger
Felter markeret med en * skal udfyldes.
Generel information
ID Name
ID
Last Updated
Registrerings ID L-00000
10/08/2015
iblceID
00000000 10/08/2015

Senest bekræftet af kandidaten den:

Lås navn
Titel

* Fornavn
(fulde
fornavn
som på ID)
*Mellemnavn (fulde
mellemnavn
som på ID)
* Efternavn
(fulde
efternavn
som på ID)
Suffiks (Jr.
Sr….)
*Fødselsdag

(mm/dd/åååå)

Firmanavn

Postadresse Adresse
Gældende adresse:
* Land:
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*Mailadresse:
* By og postnummer:
Telefonnumre
Landekode, nummer, lokal
* Hjemmenummer
Landekode, nummer, lokal
Arbejdsnummer
Landekode, nummer, lokal
Mobilnummer
Landekode, nummer, lokal
Faxnummer
Emailadresser
Foretrukket kommunikationsadresse
Primær e-mailadresse
Alternativ e-mailadresse
Gældende e-mailadresse:
*Primær e-mailadresse
*Bekræft e-mailadresse
Gældende e-mailadresse:
Anden e-mailadresse
Bekræft e-mailadresse
Almindelige spørgsmål
Anden stat eller
provins

* Fulde navn
(som på ID)
Køn
Mand
Kvinde
Andre navne, du
måtte have
Foretrukket
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kaldenavn eller
kælenavn

I hvilken rækkefølge foretrækker
du, at dit navn bliver vist
Fornavn, efternavn
Efternavn, fornavn
Navn i
primærsprog (kun
hvis ikke-latinske
bogstaver
anvendes)

Adresse i
primærsprog som
vist på en adresselabel

Primært sprog

Afrikaans
Albansk
Arabisk
Bosnisk
Bulgarsk
Dansk
Engelsk
Estisk
Filippinsk
Finsk
Fransk
Græsk
Hebraisk
Hindi
Hollandsk
Indonesisk
Islandsk

Italiensk
Japansk
Kinesisk
Kinesisk kanton
Kinesisk mandarin
Koreansk
Kroatisk
Lettisk
Litauisk
Luxemburgsk
Makedonsk
Malajisk
Maltesisk
Mongolsk
Norsk
Persisk
Polsk

Portugisisk
Russisk
Serbisk
Slovakisk
Slovensk
Spansk
Svensk
Tahitisk
Taiwanesisk
Tjekkisk
Tyrkisk
Tysk
Ukrainsk
Ungarsk
Vietnamesisk
Andet
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Primærsprog andet
*Nationalitet
Bopælsland

Højest opnåede
uddannelsesgrad
Ingen
Kursus
Diplom
Bachelor
Master
Doktorgrad
Nuværende
praksisniveau
Offentlig klinik
Uddannelsesinstitution/-organisation
Regeringskontor
Hospital
Uafhængig/privat praksis
Medicinsk praksis/lægepraksis
Other
Nuværende
praksisniveau
andet (hvis valgt
ovenfor)
Yderligere
eksamener
Laktation
Eksamener andre
end IBCLC
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Vælg den sundhedsprofession,
du primært udøver
(andet end laktationsrådgivning)
Tandlæge
Diætist
Jordemoder
Sygeplejerske
Ergoterapeut

Farmaceut
Fysioterapeut
Læge
Taleterapeut
Andet

Kræver din arbejdsgiver,
at du er IBCLC?
Ja
Nej
Anden
sundhedsprofession
(hvis valgt “anden”
ovenfor

Pensioneret
Ja
Nej
Første års mest sammenhængende certificering

Send

Annuller
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En skærm vil fremkomme med bekræftelse på, at din konto er blevet etableret, og at en e-mail er blevet sendt med
oplysning om, hvordan du aktiverer din konto (figur 3).

Figur 3: IBLCE kandidat-ID-side
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For at aktivere din konto i IBLCE eksamensmanualsystemet vil du modtage en e-mail, der ligner (figur 4)

Figur 4: IBLCE bekræftelses e-mail

Your user login to the IBLCE Credential Manager system has been created. To activate your
account, please go to www.---.com
Your IBLCE ID is: L-####
Please note that the account activation link will expire on ######
Once you click on the above link, you will be asked to verify your username and set your
password. The IBLCE ID listed above is your username. After activating your account, you will be
able to access your account immediately by:
•

Opening your web browser

•

Clicking on the IBLCE Credential Manager Login Page: www.----.com

•

Logging in
Please Note: Once you have reached the Login Page, you should bookmark the Login Page for
future use.
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Efter at have klikket på det aktuelle link i e-mailen, vil du blive dirigeret videre til en skærm
for at etablere dit kodeord til din konto (figur 5)

Figur 5: Ny kontoaktivering for at etablere et kodeord

Ny registrering
Indtast et brugernavn og et kodeord herunder:
Brugernavn
Kodeord
Bekræft kodeord

Brugernavn: Du kan indtaste hvilket som helst navn som brugernavn, men det skal være unikt. Såfremt du
indtaster et brugernavn, der allerede er i brug, vil du blive bedt om at indtaste et andet navn, ind til du
indtaster et brugernavn, der er unikt. Der ER IKKE forskel på små og store bogstaver.
Kodeord: Du kan skabe dit eget kodeord. Det skal leve op til følgende krav:
Kodeord skal mindst bestå af 6 tegn.
Mindst ét specielt tegn. Brugbare, specielle tegn er: (!@#$%&*()_’+-=;>?<,)
Mindst ét lille alfabetisk tegn og ét stort alfabetisk tegn.
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Efter at du har aktiveret din konto, må du enten angive eller bekræfte, hvis du allerede har angivet, din personlige og demografiske
oplysningsside og tilslutte dig ”End User License Agreement” som anført i figur 6.

Figur 6: Side med personlige oplysninger

Min
hjemmeside
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Når du har bekræftet dine personlige oplysninger, vil IBLCE eksamensmanualsystemet åbne
på “My Home Page” med en velkomstbesked, som vist i figur 7 herunder.

Figur 7: Min hjemmeside-velkomst-meddelelse
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Herefter kan du straks begynde ansøgningsprocessen. Hvis du imidlertid ønsker at vente, eller hvis
du har brug for at standse på noget tidspunkt i processen, kan du finde linket til IBLCE
eksamensmanualsystemet på IBLCEs hjemmeside på http://www.iblce.org/certify/certificationapplication-information

• Det er meget vigtigt, at du noterer dig, at såfremt du har spørgsmål om certificeringsbehovene,

bør du kontakte det IBLCE regionalkontor, der servicerer dig. Kontaktinformation på dit regionale kontor kan
findes i nederste, venstre område på hjemmesideskærmen.
• Såfremt du har spørgsmål om brugen af IBLCE eksamensmanualsystemet og/eller med at

udfylde din ansøgning, skal du sende dine spørgsmål ved at bruge “Contact Customer Service”linket, der kan findes på den venstre, gule navigationsbjælke.
Mens du er på “Min hjemmeside”-skærm”, venligst brug nogle få minutter på at vænne dig til navigationslinkene i den gule navigationsbjælke i venstre side.

• Kontaktinformationssiden er, hvor du kan redigere og opdatere dine kontaktoplysninger. Du

er personligt ansvarlig for at holde disse oplysninger opdaterede, således at IBLCE kan holde dig underrettet om
vigtige certificeringstemaer..
• Kommunikationspræference-linket tillader dig at bede systemet om ikke at sende dig notifikationer

(anbefales ikke).
• Aktivitetshistorik-linket viser din ansøgnings- og certificeringshistorik fra tidspunktet, hvor

IBLCE eksamensmanualsystemet blev startet. [Historik før dette tidspunkt findes ikke i
systemet i øjeblikket.]
• Online-betalingshistorik-linket viser betalinger, som du har foretaget online med kreditkort.
• Skift-kodeord-linket er, hvor du kan ændre dit brugernavn eller kodeord.
• Log-af-linket vil afslutte din forbindelse til IBLCE eksamensmanualen.
• Ansøgningsskema-linket er, hvor du kan se alle skemaer, der kræver udfyldelse såvel som

skemaer, du har udfyldt samt de, der er under udfyldelse.
• Upload-dkoument-linket er, hvor du kan finde alle dokumenter, der er blevet uploadet til din konto. Dette

område er kun til kontorets brug; venligst se bort fra det..
• FAQ-linket giver svar på hyppigt stillede spørgsmål om IBLCE eksamensmanualsystemet og/eller IBLCE

ansøgningsproceduren.
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• Kontakt-kundeservice-linket giver dig mulighed for at sende en forespørgsel til IBLCE

personale om at kontakte dig med svar på dine spørgsmål eller anliggender. Dette er den rubrik,
du skal bruge, såfremt du har spørgsmål om brugen af IBLCE eksamensmanualsystemet eller for
at færdiggøre udfyldelsen af dine ansøgningsskemaer.
• Kundeservice-historik-linket viser en status på din kommunikation med IBLCE personale

gennem IBLCE eksamensmanualsystemet
• Genskabelse af kodeord eller brugernavn

Hvis du glemmer dit brugernavn eller kodeord, skal du gå til IBLCE eksamensmanual-login-siden
(figur 1) ved at klikke på linket på http://i7lp.integral7.com/iblce og klikke på linket, der hedder
“Forgot Username eller Forgot Password”.

En e-mail vil blive sendt til den aktuelle e-mailadresse, og du vil få tilladelse til at gendanne dit
brugernavn og/eller kodeord.
Før du påbegynder ansøgningsproceduren
Før du begynder med at udfylde ansøgningsskemaer, bør du notere dig, at du får brug for
oplysninger om følgende emner:

• Hvilken sti, du vil følge—Sti 1, 2 or 3
• Hvad enten du i de seneste fem år har eller ikke har fuldført de krævede 90 timers laktations-specifik-

uddannelse, som specificeret i Sti 1 eller Sti 3, eller om du har eller ikke har fuldført dit Sti 2akademiske program.
• Hvordan vil du demonstrere færdiggørelse af Sundhedsvidenskabs-uddannelsen
– Ved at demonstrere, at du er uddannet i en af de professioner, der er anført i Anerkendte
Sundhedsprofessioners-Listen
– Eller ved at fremlægge udskrifter og afslutningsbeviser, der viser færdiggørelse af kurser inden for

de 14 sundhedsvidenskabs-kurser
– Eller ved at fremlægge dokumentation, der viser, at du er anerkendt af din nationale, statslige,

provinsielle regering til at virke som klinisk sundhedsprofessionel.
• Hvor mange timers klinisk praksis i laktations- og ammerådgivning du har udført i de seneste fem år.
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– 1000 superviserede timer for Sti 1
– 300 direkte superviserede timer for Sti 2
– 500 direkte superviserede timer for Sti 3
• Ydermere skal du fremlægge personlige oplysninger så som fødselsdag, nationalitet og professionelle

baggrund samt oplysning om eksamenspræference som fx, om du behøver hjælpemidler i
eksamensforløbet og/eller, hvor du ønsker at gennemføre eksamen. Hvis du behøver hjælpemidler, skal
du fremlægge dokumentation, der understøtter dit behov for hjælpemidler.
• Ligeledes, såfremt du svarer ”Ja” til et eller flere af de Krævede Spørgsmål, skal du fremlægge

forklaringer på dine svar
Såfremt din ansøgning bliver udtaget til stikprøvekontrol, vil du blive bedt om at fremlægge
dokumentation, der bekræfter din færdiggørelse af følgende krav:

• Sundhedsvidenskabs-uddannelse
• Specifik laktations-uddannelse
• Klinisk praksis, der yder støtte til amnings-familier

Når du svarer på spørgsmål på ansøgningsskemaer, kan du gemme skemaet til senere brug ved at
klikke på “Gem til senere”-tasten. Denne belejlige rubrik tillader, at du kan komme og gå til og fra
systemet, som din tid tillader. Den eneste undtagelse til denne regel er ”Kontaktoplysningsskemaet”, der kræver visse, specifikke oplysninger og ikke kan gemmes til senere.

Venligst notér, at du skal opfylde alle krav på ansøgningstidspunktet.
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Ansøgningsprocedure
Ansøgningsskema-linket i venstre sides navigationsbjælke er, hvor ansøgere kan åbne de forskellige
skemaer, der skal udfyldes, eller se skemaer, der er blevet udfyldt. Notér, at denne skærm (figur 8) har t re
valgmuligheder: Nye skemaer, skemaer under udarbejdelse og færdiggjorte skemaer. Skemaer, der ikke har nogen
data registreret, kan findes under Nyt Skema-linket, skemaer, der ikke er påbegyndt og gemt for senere, kan findes
under Under Udarbejdelse-linket, og udfyldte skemaer kan findes under Udfyldte Skemaer-linket. Færdiggjorte
skemaer vil vise en bekræftelsesstatus.

Figur 8: IBLCE Ansøgningsskema
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Ansøgnings-Certificering via eksamen (Førstegangsansøger)
Første skridt, som alle ansøgere burde tage, er at udfylde Ansøgnings-Certificeringen via Eksamen
(Førstegangsansøger) figur 9.
Figur 9: IBLCE Certificering via Eksamen (Skema til førstegangsansøgere)
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Ansøgning – Certificering via Eksamen (Førstegangsansøger)
Venligst fremlæg alle foreliggende oplysninger herunder. Du SKAL opfylde alle IBLCEs kvalificerings-krav
på ansøgningstidspunktet. Hvis dette ikke er tilfældet, så venligst undlad at fortsætte med din ansøgning.

Du ansøger KUN om følgende eksamen:
En tekst, der angiver oplysninger om fremgangsmåde og datoer på den eksamen, du ansøger om, vil
komme frem.
•

3.-5. oktober 2016 – Venligst notér, at denne eksamen KUN vil blive tilbudt computertestbaseret (CBT) og på engelsk. Kandidater i USA med tilhørende områder kan kun deltage i
eksamen mandag, den 3. oktober 2016

Professionel- og Sundhedsvidenskabelig Uddannelse
* Hvordan har du opfyldt kravene om Sundhedsvidenskabelig Uddannelse?
Færdiggjort kursusarbejde i hvert af de 14 emner i overensstemmelse med SundhedsvidenskabsUddannelses-Guiden.
Uddannet i en klinisk sundheds-profession, som er anerkendt a f landet, staten eller provinsen, i
hvilken jeg udøver professionen.
* Venligst vælg den option, der BEDST beskriver din professionelle uddannelse.

Tandlæge
Diætist
Jordemoder
Sygeplejerske
Ergoterapeut

Farmaceut
Fysioterapeut
Læge
Taleterapeut
Andet
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Kvalificerings-Stier

Laktations-Specifik-Klinisk-Erfarings-Oplysninger

Venligst fremlæg følgende oplysninger om din kliniske, praktiske erfaring. Såfremt du behøver hjælp til at
beregne dine kliniske praksistimer, kan du måske hente hjælp fra den Laktations-Specifikke-KliniskePraksis-Beregner.

Hver Sti har forskellige kliniske praksistime-krav:
•

Sti 1: Fuldførelse af 1.000 superviserede, kliniske timer i passende rammer inden for de
seneste fem år

•

Sti 2: Fuldførelse af et IBLCE bekræftet Sti 2 akademisk program, som inkluderer 300
kliniske timer inden for de seneste fem år

•

Sti 3: Kræver afgivelse af en IBLCE forud-bekræftet Sti 3 plan for et vejledningsprogram, før
du ansøger om at komme til IBLCE eksamen; dette inkluderer 500 superviserede, kliniske
timer med en IBLCL vejleder inden for de seneste fem år

* Hvilken Sti ansøger du under?

Sti 1
Sti 2
Sti 3
KUN for Sti 3-ansøgere: Fremlæg din Sti 3 Plans bekræftelseskode her. Såfremt du ikke har en
bekræftelseskode, kontakt IBLCE, før du sender din eksamensansøgning.

* Hvad er det totale antal laktations- og ammeådgivningstimer, du har udført de seneste fem år?
Venligst undlad at inkludere kommaer i dit svar.
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* Jeg attesterer hermed, at jeg har gennemført det fornødne antal kliniske praksiserfaringer i laktation
og ammerådgivning inden for de seneste fem år i overensstemmelse med IBLCE krav.
Jeg attesterer

Laktations Specifikke Uddannelsesoplysninger

IBLCE kræver, at du har mindst 90 timers laktations-specifik uddannelse fuldført inden for de seneste fem
år. Venligst fremlæg følgende oplysninger om din laktations-specifikke uddannelse.
* Venligst anfør det totale antal uddannelsestimer i menneskelig laktation og ammegivning, du har
gennemført i de seneste fem år.

* Jeg attesterer hermed, at jeg har gennemført det fornødne antal uddannelsestimer i menneskelig
laktation og ammegivning.
Jeg attesterer.
KUN for Sti 2 Kandidater
I hvilket akademisk program på denne liste deltog du?

Birthingway College of Midwifery
Carolina Global Breastfeeding Institute
Drexel University
Portland Community College
Union Institute and University
University of California San Diego Extension
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Såfremt dit akademiske program ikke er på listen, tager du måske fejl i, at du er i stand til at kvalificere
dig gennem Sti 2. Venligst kontakt dit regionale kontor ved at anvende den e-mailadresse, der findes på
”Min Hjemmeside”-skærm.
Hvilken dato fuldførte/tog du eksamen fra Sti 2-programmet valgt ovenfor? Venligst notér, at det er i
følgende format (DD/MM/ÅÅÅÅ).
(DD/MM/ÅÅÅÅ)

Eksamenspræferencer

Venligst notér, at eksamenspræference-oplysningerne ikke vil blive taget i betragtning af IBLCE
personale, før det fulde ansøgningsgebyr er betalt. Det er kandidatens ansvar at fremlægge
understøttende dokumentation for ønskede eksamenshjælpemidler. Venligst husk, at forsinkelse i
fremlæggelse af understøttende dokumentation kan påvirke din mulighed for at få en aftale på CBTcentret, som du måtte ønske.

IBLCE eksamen tages primært via en computerbaseret test; i nogle dele af verden, hvor CBT ikke er til
rådighed, vil papir og blyant-tests imidlertid fortsat være nødvendige. Papir og blyant-eksamen tilbydes
KUN hvert år i oktober. For at assistere papir og blyant-eksamenscentre vil det være gavnligt for IBLCE at
vide, i hvilken hovedby og i hvilket land du planlægger at tage eksamen.

Venligst notér, at såfremt din eksamination bliver givet i papir og blyant-udgaven, vil du tage eksamen i
oktober, og IBLCE vil indskrive dig ved det papir og blyant-eksamencenter nærmest den by, som du
anfører herunder. Såfremt du tager eksamen via den computerbaserede test i april eller oktober, vil du
blive underrettet af IBLCE om at arrangere tidspunktet for din aftale direkte med Pearson VUE.
Hvilket er dit foretrukne prøvested?
* Hovedby, Stat/Provins

* Land

* Hvad er dit modersmål?
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Afrikaans
Albansk
Arabisk
Bosnisk
Bulgarsk
Dansk
Engelsk
Estisk
Filippinsk
Finsk
Fransk
Græsk
Hebraisk
Hindi
Hollandsk
Indonesisk
Islandsk
Italiensk
Japansk
Kinesisk
Kinesisk
kanton
Kinesisk
mandarin
Koreansk
Kroatisk
Lettisk

Litauisk
Luxemburgsk
Makedonsk
Malajisk
Maltesisk
Mongolsk
Norsk
Persisk
Polsk
Portugisisk
Russisk
Serbisk
Slovakisk
Slovensk
Spansk
Svensk
Tahitisk
Taiwanesisk
Tjekkisk
Tyrkisk
Tysk
Ukrainsk
Ungarsk
Vietnamesisk
Andet

Serbian
* I hvilket sprog vil du gerne tage din eksamen?

Dansk
Engelsk
Fransk
Græsk
Hollandsk
Indonesisk
Italiensk
Japansk
Koreansk
Kroatisk
Polsk
Portugisisk
Slovensk
Spansk

Taiwanesisk
Tysk

Ungarsk
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Eksamenshjælpemidler

Nogle kandidater vil have ønske om rimelige hjælpemidler (sundhed) i løbet af eksamensforløbet.
Eksempler på hjælpemidler inkluderer nødvendige sådanne til personer med et handicap eller en
sygdomstilstand . Andet kunne være en tosproget ordbog for kandidater, der tager eksamen i et ikkemodersmål-sprog. For at sikre tilstrækkelig tid til at arrangere rimelige hjælpemidler bedes du venligst
svare på spørgsmålene herunder.
* Har du ønske om et rimeligt hjælpemiddel i eksamensforløbet baseret på et handicap eller en
sygdomstilstand og har du dokumentation, der understøtter dit ønske for et rimeligt hjælpemiddel?
Nej
Ja
Venligst notér: Hvis du svarede “Ja” ovenfor, er det nødvendigt, at du inden for 10 arbejdsdage
fremlægger dokumentation fra din læge til støtte for din anmodning.
Venligst fremlæg dokumentation fra din læge til støtte for din anmodning.
Tilføj fil
15

Name
Ingen resultater blev fundet

Tosprogede ordbøger er kun til rådighed, såfremt eksamen ikke er oversat til dit primærsprog. Såfremt
eksamen tilbydes i dit primærsprog (se listen med sprog, som eksamen er oversat til i spørgsmålet
ovenfor), så vil en tosproget ordbog ikke være til rådighed.

Venligst notér, at når du tilkendegiver et “Ja”, så garanterer det ikke, at en tosproget ordbog vil blive
godkendt og stillet til rådighed. IBLCE personale vil overveje din anmodning og fremlægge en opdatering
på din anmodnings status.
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* Er du kvalificeret til og interesseret i at modtage en tosproget ordbog til anvendelse ved eksamen?
Nej
Ja
Såfremt du svarede “Ja” til anmodningen om en tosproget ordbog, venligst angiv i hvilke sprog, du
ønsker ordbogen stillet til rådighed.

Følgende spørgsmål er til kvindelige kandidater. Hvis du er mandlig kandidat, venligst vælg ”ikke
relevant”-optionen.

Såfremt du er gravid og venter et barn omkring eksamensperioden, venligst genlæs og forstå IBLCEs
Eksamens Annullerings/Tilbagetræknings Politik på hjemmesiden.
* Forventer du at blive mor til et ammebarn på eksamensdagen og ønsker du en ammepause i
eksamensforløbet?
Nej
Ja
Ikke relevant
Såfremt du ønsker en ammepause, skal du fremlægge dokumentation med dit barns fødselsdato inden
for 10 arbejdsdage. Hvis dit barn endnu ikke er født, må du fremlægge et brev fra din læge med forventet
fødselsdato for dit barn efterfulgt af dokumentation af dit barns fødselsdato.
Du kan uploade tredjeparts dokumentation for din ammegivning her
Tilføj fil
15

Name
Ingen resultater blev fundet
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Krævede Spørgsmål

Venligst besvar alle tre af følgende spørgsmål ved at markere svaret, der gælder for dig.

Såfremt svaret til et eller flere af disse spørgsmål er JA, venligst send til IBLCE inden for 10 arbejdsdage en
fuld og komplet forklaring af omstændighederne på underskrevne og daterede, separate ark sammen
med official dokumentation fra en tredjepart (fx retsreferater), der henviser til sagens udfald. (Venligst
udelad alle forseelser og mindre lovovertrædelser begået før din 18 års fødselsdag, men grove
forbrydelser skal indberettes). Placer forklaring(er) og den officielle dokumentation i en forseglet kuvert
mærket “Personlig og Fortrolig” og send denne til IBLCEs regionalkontors adresse, som kan findes på
“Min Hjemmeside”-skærm på din IBLCE eksamensmanual-konto.

Det er dit ansvar at fremlægge de ønskede forklaringer og den officielle dokumentation for “Ja”-svar
inden for 10 arbejdsdage. IBLCE personale vil ikke besvare Spørgsmåls-skemaet, før det fulde
ansøgningsgebyr er betalt, og alle forklaringer og officiel dokumentation for ”Ja”-svar er modtaget.
Manglende fremlæggelse af forklaring og officiel dokumentation samt aktuel status for “Ja”-svar vil
forsinke din ansøgningsprocedure.

Spørgsmål med rød * skal besvares.
* Er du nogen sinde blevet dømt for eller erkendt dig skyldig i eller bestridt en anklage om en
forbrydelse ved nogen domsret andet end en mindre trafikforseelse (eller ved militæret dømt ved en
krigsret)? Venligst inkluder fuld oplysning om alle lovovertrædelser og forbrydelser.
Nej
Ja
* Har du nogen sinde fået et professionelt medlemsskab, licens, registrering eller certificering afvist,
suspenderet eller tilbagekaldt (andet end af mangel på minimum kvalifikationer eller ikke-bestået
eksamen)?
Nej
Ja
* Er du nogen sinde blevet kritiseret eller irettesat af nogen professionel instans eller organisation?
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Nej
Ja
Ansøgningens næste skridt

Du er der næsten! Når du har sendt dette skema, skal du genlæse og sende Bekræftelser, Attestationer
og Betalingsskema, som findes i Ansøgningsskema-sektionen.
Gem til senere

Send Skema

Efter at have færdiggjort Ansøgning-Certificering-via Eksamen-Skemaet (Førstegangsansøger) bør
kandidater færdiggøre Bekræftelses-, Attestations- og Betalingsskemaet (Førstegangsansøger) (Figur 10).

Figure 10: IBLCEs Bekræftelses-, Attestations- og Betalingsskema
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Bekræftelser, Attestationer og Betaling (Førstegangsansøger)
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Ansøgnings-Stikprøvekontrol-Politik

Venligst læs følgende meddelelse om stikprøvekontrol-politik omhyggeligt og angiv din bekræftelse ved
at klikke på tjek-boksen.

Jeg forstår, anerkender og er enig i, at IBLCE tager stikprøver af førstegangsansøgninger og
recertificerings-ansøgninger. Sådanne stikprøver vil blive foretaget på en standardiseret og tilfældig basis.
Såfremt man bliver udvalgt til en sådan stikprøvekontrol, skal kandidaten eller certifikanten levere alle
ønskede oplysninger på en belejlig måde. Undladelse af dette kan medføre en forsinkelse eller afslag på
at gå til IBLCE-eksamen og/eller disciplinær handling. Ydermere i forhold til den tilfældige og
standardiserede stikprøve-procedure som anført ovenfor så forbeholder IBLCE sig specifikt retten til at
bede alle kandidater eller recertifikanter om at fremlægge bevis for uddannelse, beskæftigelse,
kursusarbejde eller bevis på alle førstegangskvalifikationer eller recertificeringskrav på en belejlig og
fuldstændig måde. Undladelse af dette kan medføre en forsinkelse eller afslag på at gå til IBLCE-eksamen
og/eller disciplinær handling. Såfremt IBLCE afgør, at den fremlagte dokumentation til støtte for en
ansøgning eller til støtte for en recertificering er upræcis eller falsk, forbeholder IBLCE sig specifikt ret til
at spærre en kandidat fra at gå til eksamen og/eller foretage disciplinær handling.
* Anfør herunder, at du har læst, accepteret og er forberedt på at opfylde IBCLEs krav om
stikprøvekontrol.
Jeg har læst meddelelsen om stikprøvekontrol-politikken og er klar til at opfylde IBLCEs krav om
stikprøvekontrol.

Attestationer og Bekræftelser
Venligst læs følgende udtalelser omhyggeligt, anfør din indforståelse og indsæt dit fulde navn.
Ved at sende en ansøgning til IBLCE til bedømmelse, gør du følgende:
•

Udtrykkeligt anerkender og accepterer, at du har læst IBLCEs Code of Professional Conduct
for International Board Certified Lactation Consultants og IBLCEs Disciplinary Procedures. Du
forstår, at du ved afsendelse af din ansøgning vil være underlagt The Code of Professional
Conduct for IBLCEs, IBLCEs Disciplinary Procedures, der inkluderer, men ikke er begrænset til,
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den rettidige betaling af alle relevante gebyrer og tilfredshed med alle certificerings- og
recertificeringskrav.
•

Forstår, at dette kun er en ansøgning, der ikke garanterer certificering. Accepterer at
underkaste mig en flervalgs skriftlig prøve og at fremlægge yderligere oplysninger som
fastsat af IBLCE.

•

Forstår, at alle dokumenter, kommunikationer og anden information modtaget af IBLCE
bliver IBLCEs ejendom og ikke vil blive returneret.

•

Udtrykkeligt forstår og anerkender, at en falsk udtalelse eller forkert fremstilling, som du
laver i løbet af ansøgnings- eller eksamensprocessen eller ellers i forbindelse med IBLCE
anliggender, kan resultere i en tilbagekaldelse af denne ansøgning, disciplinær handling i
medfør af Code of Professional Conduct for IBCLCs og/eller karantæne eller tilbagekaldelse
af muligheden for at genansøge om certificering.

•

Udtrykkeligt forstår og anerkender, at IBLCE i sin diskretion kan anmode dig eller andre om
oplysninger angående anliggender, der kan være relevante for din kvalifikation til
certificering eller recertificering.

•

Erklærer, at de oplysninger, du har fremlagt i denne ansøgning og i alle understøttende
dokumenter er præcise, sande og korrekte. Du anerkender og accepterer, at du vil rette dig
efter den politik og de procedurer fremsat og/eller ændret fra tid til anden af IBLCE
angående eksamensuregelmæssigheder, snyd og slettelse af din score.

•

Anerkender og accepterer, at det er forbudt at videregive oplysninger om IBLCEs
eksamensspørgsmål eller indhold i nogen form til nogen person eller enhed på noget
tidspunkt enten før, under eller efter eksamen, og at din undladelse af at følge dette
forbud, eller din undladelse af at rapportere alle oplysninger om mistanke om brud på
sådanne forbud eller ellers om alle eksamensuregelmæssigheder af dig selv eller andre, kan
resultere i, at din score bliver annulleret, eller at certificering bliver tilbagekaldt i
overensstemmelse med IBLCEs politik og procedurer og/eller i et sagsanlæg mod dig, der
inkluderer restforfølgelse.

•

Accepterer at underrette og frigive til IBLCE og deres udpegede agenter alle relevante
oplysninger om dine kvalifikationer eller om andre anliggender, der måtte opstå i
forbindelse med din ansøgning og/eller din efterfølgende certificering eller recertificering
hos IBLCE.
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•

Udtrykkeligt anerkender og accepterer, at IBLCE må kommunikere med stat, provins,
delstat, nationale eller andre autoriteter så vel som dine nuværende og tidligere
arbejdsgivere angående din kvalifikation til certificering eller recertificering.

•

Udtrykkeligt erklærer dig indforstået med den personlige myndighed af retten i staten
Virginia, USA i respekt for alle uenigheder i forbindelse med denne ansøgning eller din
certificering, såfremt du opnår den.

•

Udtrykkeligt forstår og accepterer, at IBLCE forbeholder sig ret til at revidere eller opdatere
denne ansøgning; og IBLCEs Code of Professional Conduct; og at det er dit ansvar at være
klar over og imødegå alle nuværende krav. Du forstår og accepterer endvidere, at du er
forpligtet til at meddele IBLCE om ændrede omstændigheder, der håndgribeligt kan påvirke
din ansøgning. Ydermere forstår du og udtrykkeligt anerkender, at det er dit ansvar at
fremlægge al krævet dokumentation i forbindelse med denne ansøgning.

•

Udtrykkeligt forstår og accepterer, at du straks vil underrette IBLCE om eventuel
adresseændring eller anden kontaktinformation. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt,
at det udelukkende er dit ansvar.

•

Udtrykkeligt forstår og accepterer, at såfremt du bliver certificeret i forhold til accept af
denne ansøgning og vellykket fuldførelse af eksamen, så indebærer denne certificering ikke
en berettigelse eller garanti af din egnethed eller kompetence til at praktisere som IBLCE.
Såfremt du bliver certificeret, autoriserer du IBLCE til at inkludere dit navn på en liste af
certificerede enkeltpersoner og accepterer kun at anvende IBCLC-benævnelse, RLCbenævnelse og/eller relaterede mærker, rettigheder og logoer som udtrykkeligt tilladt af
IBLCE. Ydermere forstår og accepterer du, at skulle din certificering som IBCLC og/eller RLC
bortfalde eller blive tilbagekaldt, vil du straks ophøre med at bruge benævnelserne IBCLC
og/eller RLC. Undladelse af dette vil udsætte dig for retsforfølgelse af IBLCE.

•

Forstår og accepterer, at IBLCE også må anvende anonyme og samlede ansøgnings- og
eksamensdata til statistiske og forskningsmæssige formål.

•

Attesterer, at du har fremlagt alle forseelser og handlinger som anført i KrævedeSpørgsmål-Sektionen i denne ansøgning og forstår, at du er forpligtet til at informere IBLCE
om alle eventuelle, fremtidige forseelser og handlinger.

•

Anerkender og accepterer at rette dig efter IBLCEs eksamensgebyrs-refusionspolitik.
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•

Udtrykkeligt forstår og accepterer, at IBLCE ,uden begrænsning , kan nægte, tilbagekalde,
suspendere eller i øvrigt handle i forhold til din kvalifikation til certificering eller
recertificering i tilfælde af: uregelmæssighed i forbindelse med alle IBLCE-eksamener;
uautoriseret besiddelse af, brug af eller adgang til IBLCE-eksamener, elementer,
dokumenter, materialer; håndgribelig forvanskning eller svindel: (i) angående IBLCEeksamen, eller (ii) i alle erklæringer til IBLCE, der inkluderer, men ikke er begrænset til,
erklæringer beregnet til at hjælpe ansøgeren, registranten eller fremtidige kandidater til at
ansøge om, modtage eller beholde certificering; tilbagekaldelse, suspendering eller anden
disciplinær handling af en bevillingsinstans, lokalt eller nationalt agentur eller national eller
international professionel organisation; domfældelse for, påstand om skyldig eller påstand
om ikke-gyldighed til al kriminalitet (forbrydelse eller forseelse) bortset fra en fart- eller
parkeringsforseelse; undladelse af samarbejde med IBLCE-undersøgelser af påståede
grunde til disciplin inklusive indsamling af relevant information.

•

Udtrykkeligt accepterer og forstår, at beslutningen om, hvad enten dine
eksamensresultater og andre kvalifikationskrav kvalificerer dig til certificering eller ej,
udelukkende og eksklusivt ligger hos IBLCE, og at deres afgørelse er endelig.

•

Sanktioner kan pålægges for alle brud på IBLCEs Code of Professional Conduct for IBCLCs,
og IBLCE kan offentliggøre oplysninger angående din sanktions-status; og hermed
udtrykkeligt acceptere at løse og fritage og skal erstatte og holde skadesfri, IBLCE og deres
embedsmænd, direktører, komitemedlemmer, ansatte, agenter og repræsentanter fra og
imod alle handlinger, søgsmål, forpligtelser, skader, fordringer eller krav, der måtte opstå
ud af eller i forbindelse med denne ansøgning, den givne score angående IBLCE-eksamen
eller nogen anden handling foretaget af IBLCE med hensyn til min certificering eller
recertificering, der inkluder, men ikke er begrænset til, alle handlinger relaterede til etiske
anliggender og sager.

* Jeg accepterer, at mit klik her fungerer som min underskrift, der bekræfter, at jeg har læst, forstået
og accepteret at være bundet af disse Attestationer og Anerkendelser.
JEG ACCEPTERER
* Underskrift: Anfør dit fulde navn.
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Gem til senere

Send skema

Betalingsinformation

Betalingsbetingelser
Fuld online betaling kan kun foretages i US dollars og med kreditkort. IBLCE accepterer ikke betaling med
checks og ej heller bankoverførsel. Såfremt du har spørgsmål, klik på ”Kontakt Kundeservice” og bed
IBLCE-personale om at assistere dig.
* Venligst angiv, at du har læst og vil rette dig efter Betalingsbetingelserne.
Jeg har læst og vil rette mig efter betalingsbetingelserne.
Betaling Næste Skridt

Når du har sendt dette skema, vil du blive viderestillet til en betalingsside, hvor du vil anføre din
betalingsinformation. Venligst sørg for, at du ”Bekræfter” din betaling, efter at du har sendt din
betalingsinformation..
Gem til senere

Send skema

Såfremt du er MILCC-kandidat eller har særlige omstændigheder, kan du blive bedt om at anføre en
Kuponkode (Figur 11) som betaling. Venligst henvend dig til IBLCE-kontoret i din region, hvis du har
spørgsmål angående din kvalifikation til at ansøge om en Kuponkode.
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Figur 11: IBLCE Betalingsskema

Betalingsbesked
VENLIGST NOTER: IBLCE-eksamensmanualsystemet er designet til at acceptere betaling online. Venligst notér,
at online-betaling kun er i US dollars; ingen anden valuta accepteres. Betaling kan foretages med kreditkort,
debetkort og forudbetalte kreditkort.
Såfremt du ikke kan betale online, er det nødvendigt, at du kontakter IBLCE tidligt i ansøgningsprocessen ved at
klikke på ”Kontakt Kundeservice”-linket for at oplyse IBLCE-personale om, at du gerne vil betale på anden måde. Venligst notér, at
betaling på anden måde end online betaling skal være modtaget på IBLCE-kontoret senest på deadline for ansøgningen. Der vil
ikke være undtagelser til denne regel. Derfor, venligst planlæg i god tid.

Venligst notér: Når betaling er foretaget, vil du blive ført til en ny skærm, der beder dig om at
bekræfte betalingen (Figur 12).
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Figur 12: IBLCE Bekræft Betaling

Når betaling er fuldført, er du færdig med ansøgningsprocessen, og din “Min Hjemmeside” vil
informere dig om din ansøgningsstatus (accepteret til eksamen eller udvalgt til stikprøvekontrol).
Venligst notér, at din “Min Hjemmeside” også viser, hvilket IBLCE-kontor, der servicerer dig, såvel
som et resumé af dine personlige oplysninger.

Ansøgnings-Stikprøvekontrol
Såfremt din ansøgning bliver tilfældigt udvalgt til stikprøvekontrol, vil du blive underrettet af en besked på
”Min Hjemmeside” (Figur 13).
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Figur 13: IBLCE Hjemmeside- Beskeder

For at sende den krævede, understøttende dokumentation anvender du Understøttende Dokumentations-Skemaet (Figur 14)
for at uploade dine dokumenter til din IBLCE Eksamensmanual-Konto.
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Figure 14: IBLCE Understøttende Dokumentations-Skema

Venligst notér: Når du sender din understøttende dokumentation, skal du uploade hvert dokument og derpå klikke på
“Gem til senere”-tasten, så du kan fortsætte med at bruge skemaet.. Når du har uploadet alle de dokumenter, du mener, du
behøver, venligst klik IKKE på ”Send skema”. Klik i stedet på ”Kontakt Kundeservice” og lad din IBLCE-personale-støtteperson
vide, at du er klar til at få din stikprøvekontrol klaret. Ved at følge disse instrukser, såfremt yderligere dokumentation
behøves, vil du være i stand til at fortsætte med at anvende dit Understøttende Dokumentations-Skema.

Understøttende Dokumentations-Afgivelse
Kandidater, hvis ansøgninger er udvalgt til stikprøvekontrol, skal fremlægge bevis for deres færdiggørelse
af IBLCE-kravene. Dette skema kan også bruges af kandidater, som har brug for at fremlægge
understøttende dokumentation af andre grunde end en stikprøvekontrol af deres ansøgning.

* Venligst send dokumenter, der understøtter din ansøgning, som krævet af IBLCE
Gem til senere

Send skema

Kvalifikationsmeddelelse
Efter at alle ansøgningsskemaer, betaling og/eller stikprøvekontrol-krav er fuldført, vil din kvalifikation
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til IBLCE-eksamen blive vist på “Min Hjemmeside”-skærm på din IBLCE Eksamensmanual-konto. (Figur
15).

Figure 15: IBLCE Accepteret til Eksamensbesked

Eksamens-Test-Center
IBLCE-personale vil underrette dig om, hvordan du skal registrere dig hos et computerbaseret
testcenter, eller til hvilket papir og blyant-eksamenssted, du er blevet henvist..
Når betaling er fuldført, er du færdig med ansøgningsprocessen, og din “Min Hjemmeside” vil
underrette dig om din ansøgningsstatus. Venligst notér, at din “Min Hjemmeside” også viser det IBLCE-kontor,
der servicerer dig, såvel som et resumé af dine personlige oplysninger (Figur 6).

• Det er meget vigtigt at notere sig, at såfremt du har spørgsmål om eksamens-kvalifikations-kravene, bør

du kontakte det regionale IBLCE-kontor, der servicerer dig.
• Såfremt du har spørgsmål om brugen af IBLCE Eksamensmanual-systemet og/eller udfyldelse af dine

ansøgningsskemaer, skal du sende dine spørgsmål ved at bruge “Kontakt Kundeservice”-linket, der
findes på venstre sides, gule navigationsbjælke.
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