
 

 
 
 

IBLCE® Recertificering vha. CERPs – Retningslinjer for 
forlængelse 

 
IBCLC®’er, der skal recertificeres, bør grundigt overveje de konsekvenser, det har, såfremt man 
ikke lever op til kravene til recertificering, da man mister sin certificering, hvis man ikke 
recertificeres. Alene dokumenterede, ekstraordinære omstændigheder accepteres som en gyldig 
grund til, at IBLCE kan overveje en anmodning om at forlænge en certificering til det efterfølgende 
år. I den ulykkelige og sjældne situation at en recertificeringskandidat skulle afgå ved døden eller 
befinde sig på et sent stadie af en dødelig sygdom, refunderer IBLCE hele det indbetalte 
eksamensgebyr. 

 
Hvis du er en IBCLC’er, som ikke har opfyldt CERP-kravene pga. ekstraordinære omstændigheder:  
 
Hvis en IBCLC’er pga. ekstraordinære omstændigheder ikke lever op til alle krav i forbindelse 
med CERP-baseret recertificering, kan IBLCE overveje at forlænge certificeringen med ét år. 
Anmodning om en sådan forlængelse skal indsendes inden 30 dage efter deadline for CERP-
baseret recertificering. Indsendelse af anmodningen er ikke nogen garanti for, at den godkendes. 

 
En anmodning om forlængelse af certificeringen forudsætter betaling af recertificeringsgebyrer, 
indsendelse af dokumentation for færdiggørelse af videregående uddannelse svarende til mindst 15 
L-CERPS inden for et år før udløb af certificeringen samt dokumentation fra en tredjepart for de 
ekstraordinære omstændigheder. Hvis forlængelsen bevilges, skal den certificerede person bestå 
eksamen for at opretholde sin certificering. CERP-baseret recertificering i det følgende år er ikke 
mulig. 

 
Hvis du er en IBCLC’er, som lever op til CERP-kravene, men pga. ekstraordinære 
omstændigheder ikke fik ansøgt i tide: 
 
Hvis en IBCLC’er til fulde lever op til alle CERP-krav i forhold til recertificering inden for de 
oplyste deadlines, men pga. dokumenterede, ekstraordinære omstændigheder ikke fik indsendt sin 
ansøgning i tide, kan IBLCE overveje at forlænge ansøgningsfristen. 
Din anmodning skal være IBLCE i hænde inden 60 dage efter deadline for CERP-baseret 
recertificering og indeholde følgende: 

1. Dokumentation for fuld betaling af ansøgningsgebyr 
2. Dokumentation for ekstraordinære omstændigheder og 
3. Dokumentation for opfyldelse af krav til CERP-baseret recertificering 

  
Indsendelse af anmodningen er ikke en garanti for, at den godkendes. Såfremt anmodningen 
godkendes, kan betaling af et ekstra gebyr for sen tilmelding komme i betragtning afhængig af 
dit lands niveau. 

 
Hvis en forlængelse af certificeringen eller ansøgningsfristen ikke kan bevilges, refunderes en del 
af recertificeringsgebyret som beskrevet i IBLCE’s Gebyroversigt. 
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