
 
 

 
 
 
 
 

IBLCE® Procedurer for amning under  
eksamen 

 
 
The International Board of Lactation Consultant Examiners®’ (IBLCE) arbejder for fremme 
af amning og sundhedsfaglig pleje. Derfor er det hensigtsmæssigt, at IBLCE tilbyder 
eksamenskandidater, der ammer, at amme eller malke ud under en IBCLC®-eksamen 
samtidig med, at sikkerheden i forhold til gennemførelse af eksamen opretholdes. Det er 
nødvendigt for udstedelsen af en sådan tilladelse at de krav, der er til opretholdelse af 
sikkerheden under en IBLCE-eksamen, overholdes, samtidig med at der tilbydes en rimelig 
løsning, som giver eksaminanden mulighed for at amme eller malke ud under eksamen. 
Derfor gives der tilladelse til en pause til amning eller udmalkning efter første del af 
eksaminationen, men der gives ikke ekstra tid til gennemførelse af testen. Desuden må ingen 
eksaminander, heller ikke dem der ammer eller malker ud, gå tilbage til første del af eksamen, 
når den er afsluttet. 
 
Følgende opsummerer proceduren for ammepauser: 

 
1. Kandidater, der har behov for at amme, kan træffe aftale om at forlade 

eksamenslokalet for at amme eller malke ud under en IBCLC-eksamen. 
2. Anmodning om en ammepause under eksamen skal finde sted forud i ansøgningen og 

være underbygget af dokumentation fra en tredjepart, f.eks. i form af dokumentation 
for barnets fødselsdato eller forventede fødselsdato. 

3. Kandidaten skal forlade eksamenslokalet og amme eller malke ud tilstrækkeligt langt 
væk fra eksamenslokalet til, at de andre eksaminander ikke forstyrres. 

4. IBLCE informerer kandidaten om tidspunktet for ammepausen, samt hvordan 
arrangementet aftales med testudbyderen. 

5. Hvis det er nødvendigt at amme eller malke ud til flere end ét barn, skal IBLCE 
underrettes. 

6. Det er barnets omsorgspersons ansvar at bringe barnet hen til det angivne pausested på 
det aftalte tidspunkt. Af sikkerhedsårsager er det ikke tilladt for kandidater at benytte 
mobiltelefon til at kommunikere med barnets omsorgsperson. Kun barnet og én 
omsorgsperson kan mødes med kandidaten på det aftalte tidspunkt og sted. Bemærk, at 
det ikke er tilladt for barnet og omsorgspersonen at opholde sig i eksamenslokalet. 

7. Ammepausen er fastsat til 30 minutter. 
8. Da vi forsøger at afholde eksamen tæt på kandidaten og samtidig give mulighed 

for ovenstående forhold, er det ikke sikkert, at eksamensstedet er det, der ligger 
tættest på kandidatens hjem. 
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