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Praksisomfang for 
certificerede hos IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) 

 
Certificerede hos IBCLC® (International Board Certified Lactation Consultant®) har udvist særlig viden og 
klinisk ekspertise inden for amning og human laktation og er blevet certificeret af IBLCE® (International 
Board Certified Lactation Consultant®). 
 
Praksisomfanget omfatter de aktiviteter, som certificerede hos IBCLC er uddannet i, og som de har 
autorisation til at deltage i. Formålet med dette praksisomfang er at beskytte offentligheden ved at 
promovere, at alle certificerede hos IBCLC tilvejebringer sikker, kompetent og evidensbaseret pleje. 
Eftersom dette er en international kvalifikation, er dette praksisomfang gældende for alle lande eller 
situationer, hvor certificerede hos IBCLC praktiserer.  
 
Certificerede hos IBCLC er forpligtet til at opretholde IBCLC's faglige standarder ved at:  

• arbejde inden for de rammer, som er defineret af IBLCE's faglige adfærdskodeks samt de kliniske 
kompetencer for IBCLC's praksis  

• integrere viden og evidens fra de discipliner, der er defineret i IBLCE's eksamensvejledning  
• arbejde inden for den juridiske ramme tilhørende de pågældende geopolitiske områder eller 

situationer  
• holde viden og færdigheder opdateret igennem løbende uddannelse  

 
Certificerede hos IBCLC er forpligtet til at beskytte, fremme og støtte amning ved at: 

• uddanne kvinder, familier, sundhedsfagligt personale og samfundet i amning og human 
laktation  

• muliggøre udvikling af politikker, der beskytter, fremmer og støtter amning  
• agere som fortale for amning som normen for madning af børn   
• tilvejebringe holistisk, evidensbaseret støtte og pleje til amning – fra forudfattelse til fravænning 

– for kvinder og deres familier  
• gøre brug af principper inden for voksenundervisning ved undervisning af klienter, udbydere af 

sundhedsplejetjenester og øvrige i samfundet. 
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Certificerede hos IBCLC er forpligtet til at tilvejebringe kompetente tjenesteydelser for mødre og 
familier ved at:  

• gennemføre omfattende evalueringer af mødre, børn og madning relateret til human laktation  
• udvikle og implementere en individualiseret madningsplan i samråd med moderen  
• tilvejebringe evidensbaseret information vedr. en moders brug – under amning og human 

laktation – af medikamenter (håndkøb og receptpligtig), alkohol, tobak og narkotika samt disses 
potentielle indvirkning på mælkeproduktion og børnesikkerhed  

• tilvejebringe evidensbaseret information vedr. lovgivning vedr. behandlingsformer under 
laktation og disses indvirkning på mælkeproduktion og effekten på barnet  

• integrere kulturelle, psykologiske og ernæringsmæssige aspekter vedr. amning  
• tilvejebringe støtte og tilskyndelse med henblik på at lade mødrene imødekomme deres mål for 

amning  
• gøre brug af effektive rådgivningsfærdigheder ved interaktion med klienter og øvrige udbydere 

af sundhedstjenesteydelser  
• gøre brug af principperne bag familiecentreret pleje, mens der bevares en samarbejdsbaseret, 

støttende relation til klienterne.  
  
Certificerede hos IBCLC er forpligtet til sandfærdigt og fuldstændigt at foretage indberetninger til 
moderen og/eller spædbarnets primære udbyder af sundhedspleje samt til sundhedsplejesystemet 
ved at: 

• registrere alle relevante oplysninger vedr. tilvejebragt pleje og – når det er relevant – opbevare 
fortegnelser i det tidsrum, der stipuleres af den lokale lovgivning. 

 
Certificerede hos IBCLC er forpligtet til at bevare klienttillid ved at:  

• respektere mødres og familiers private oplysninger, værdighed og fortrolighed.  
 

Certificerede hos IBCLC er forpligtet til at agere med rettidig omhu ved at:  
• hjælpe familier og beslutninger vedr. madning af børn igennem tilvejebringelse af oplysninger, 

der er evidensbaserede og fri for interessekonflikter  
• tilvejebringe opfølgningstjenester efter behov  
• henvise til andre aktører inden for sundhedspleje samt til samfundets støtteressourcer  
• fungere og bidrage som medlem af sundhedsplejeteamet om at levere koordinerede 

tjenesteydelser til familier  
• arbejde sammen og i samhør med øvrige medlemmer af sundhedsplejeteamet  
• informere IBLCE, hvis de er blevet dømt skyldige for nogen strafferetslig overtrædelse i deres 

land  
• informere IBLCE om enhver anden IBCLC, der arbejder uden for sit praksisomfang.  

 


