
  
 

The International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 
har valgt Prometric som global eksamensadministrator  

Partnerskab til forbedring af kundeoplevelsen 
 

FAIRFAX, VA, USA og BALTIMORE, MD, USA – 14. november 2019 – Det er os en fornøjelse 
hos International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) at kunne præsentere 
Prometric® som vores nye partner og globale administrator af akkrediteringen som 
International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®). Denne flerårige aftale giver 
IBCLC-kandidater adgang til Prometrics sikre, computerbaserede (CBT) testlokationer over 
hele verden, blandt andet et omfattende netværk af professionelle testlokationer i 
Nordamerika, Asien og på andre markeder. 

 
Kundedirektør hos Prometric, Alex Paladino, udtrykte for nylig sin begejstring for det nye 
partnerskab og udtalte: ‟Hos Prometric er vi glade for, at IBLCE har valgt os til at være deres 
partner på bedømmelsesområdet de næste par år. Gennem de sidste 34 år har IBCLC’er 
opbygget et klokkerent ry som en vigtig brik inden for mor-barn-sundhed, hvor de arbejder tæt 
sammen med forældre og familier, politiske beslutningstagere samt andre i forhold til at yde 
den bedst mulige ammepleje. Hos Prometric vil vi gøre vores til den fortsatte succes ved at 
udnytte vores globale indsats og investeringer i teknologi til at tilbyde testløsninger, som kan 
modsvare de stadigt større krav fra IBCLC-kandidater verden over.” 

 
Endvidere lægger Paladino vægt på, hvordan arbejdet med IBLCE har hjulpet Prometric til at 
gennemgå og forbedre hele administrationsprocessen og finde de bedste løsninger til 
ammende forældre, idet han udtaler ‟vi sætter stor pris på IBLCE’s vejledning, som har hjulpet 
os hos Prometric til at opdatere vores ammepolitik og dermed kunne tilbyde en positiv, 
kandidatfokuseret oplevelse for ammende eksamensdeltagere.” 

 
Prometric vil tilbyde IBLCE de samme fordelagtige testforhold, som mere end 300 førende 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og professionelle certificeringsorganisationer har nydt 
godt af hvert år. Prometric har fungeret som administrator på mere end 7 millioner eksamener 
om året i over 180 lande. Derudover har Prometric udviklet operationelle metoder og 
servicefunktioner, som er førende i branchen, og som betyder, at alle bliver testet i et sikkert, 
kontrolleret og stabilt miljø, uanset lokationen. Prometric arbejder tæt sammen med sine 
samarbejdspartnere, lige fra implementering af programmer til levering, for at sikre, at alle krav 
overholdes på tilfredsstillende vis. 



‟IBLCE glæder sig til at arbejde sammen med Prometric omkring global 
eksamensadministration”, siger formanden for IBLCE, Norma Escobar, IBCLC, RLC for 
IBLCE. ‟Vi har stor tillid til, at dette strategiske træk vil forbedre vores kandidaters 
oplevelse af eksamen over hele verden. Prometrics ry som en pålidelig og professionel 
partner, samt deres brancheførende sikkerhedsprocedurer og geografiske spredning 
udgør et stort aktiv for vores IBCLC’er og kandidater.” 

 
Om Prometric 
Prometric gør det muligt for testudbydere verden over at forbedre deres 
akkrediteringsprogrammer gennem udvikling og levering af løsninger, som sætter 
standarden for god kvalitet og service. Prometric tilbyder en fyldestgørende og pålidelig 
tilgang til rådgivning, udvikling, håndtering og levering af programmer i et integreret, 
teknologibaseret miljø i verdens sikreste testnetværk i over 180 lande. For yderligere 
information, se www.prometric.com eller følg os på Twitter på @PrometricGlobal og 
www.linkedin.com/company/prometric/. 

 

Om International Board of Lactation Consultant Examiners 
IBLCE er værdsat verden over som den mest pålidelige kilde til certificering af 
ammekonsulenter. IBLCE er global markedsleder og IBCLC’er yder den optimale ammepleje. 
Der er i øjeblikket mere end 31.000 IBCLC’er i 110 lande. For yderligere information, se 
www.iblce.org eller følg os på de sociale medier. 

 
 
 

Ansvarlig for sociale medier: 
 

Tom Warren for Sara Blair Lake, J.D., CAE for 
Prometric IBLCE 
+1 443.455.8652 +1 703.560.7330 
tom.warren@prometric.com international@iblce.org 
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