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I.  Hvad er IBLCE?  
 
IBLCE®, eller International Board of Lactation Consultant Examiners®, er et uafhængigt, 
internationalt certificeringsorgan, som udsteder akkrediteringen som International Board 
Certified Lactation Consultant® (IBCLC®).  

 
A. Kontaktoplysninger 

 
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 
10301 Democracy Lane, Suite 400                                                                                                                                  
Fairfax, Virginia 22030-2545                                                                                                                                                          
USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Tel: +1 703-560-7330 
Fax: +1 703-560-7332   
www.iblce.org 
 
IBLCE har lokale kontorer i Østrig, Australien og USA. Certificerede konsulenter kan kontakte det 
kontor, der betjener deres bopælsland ved brug af de kontaktoplysninger, som fremgår af IBLCE's 
hjemmeside. 
 
II. Kurser i sundhed 
 
Jeg er ikke uddannet inden for sundhed, og jeg tager en række af de 14 sundhedsrelaterede 
kurser som onlinekurser. Kan kurser fra f.eks. EdX, Coursera eller Study.com indgå som en del 
af de 8 kurser, der skal være fra en akkrediteret uddannelsesinstitution? 
 
IBLCE kikker på, om kurset udbydes af en akkrediteret uddannelsesinstitution, så hvis udbyderen ikke 
er akkrediteret, skal du sikre dig, at du kan få kurset godkendt af en akkrediteret 
uddannelsesinstitution. Navnet på den akkrediterede uddannelsesinstitution skal fremgå af beviset på, 
at kurset er gennemført. 
 
I visse tilfælde skal den studerende på et onlinekursus betale et højere gebyr og/eller overholde 
yderligere krav (såsom en kort eksamen), for at det kan godkendes af en akkrediteret 
uddannelsesinstitution,  
 
Hvad har jeg brug for som bevis på, at jeg har gennemført et passende kursus online? 
 
Hvis din ansøgning udvælges til stikprøvekontrol, skal du kunne fremvise en kopi af bevis for, at du 
har gennemført dine kurser. Hvert bevis skal indeholde navn på den studerende, kursets titel, opnået 

http://www.iblce.org/
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karakter, færdiggørelsesdato og navnet på den akkrediterede uddannelsesinstitution. Afhængig af 
udbyderen skal du måske gennemføre yderligere opgaver/tests for at blive godkendt af institutionen.  
 
Hvis onlineudbyderen selv er akkrediteret, er en udskrift af karakterprotokollen eller et bevis fra 
udbyderen tilstrækkeligt. Hvis kurset udbydes af en akkrediteret institution men ikke afsluttes med 
nogen form for officiel dokumentation, såsom et bevis, skal du bede om en anden form for officiel 
dokumentation. Et screenshot kan være tilstrækkeligt, hvis du ikke har andre muligheder og hvis det 
indeholder den krævede information, som er den studerendes navn, kursets titel, opnået karakter, 
færdiggørelsesdato og navnet på den akkrediterede uddannelsesinstitution. 
 
III. Ammespecifik uddannelse 
 
Kan uddannelsesforløb, der giver E- eller R-CERP-point tælle med i kravet om 90 timers 
ammespecifik uddannelse? 
 
Kandidater, der skal tage eksamenen for første gang, forventes at have gennemført 90 timers 
ammespecifik uddannelse. Hvis du deltager i et forløb, hvor IBLCE har tildelt CERP-point, godtager 
vi alene timer, der er godkendt som L-CERP-point.  
 
E- og R-CERP-point optjenes ved uddannelsesforløb, der ikke er ammespecifikke, men som er 
relateret til praksis som ammekonsulent. Et kursus kan godt være fordelagtigt for en IBCLC’ers 
praksis uden specifikt at omhandle amning. Du skal finde uddannelsesforløb med fokus på 
ammespecifikke aspekter (f.eks. anatomi i forbindelse med ammepleje). 
 
IV. Procedure i forbindelse med stikprøvekontrol (for 

førstegangsansøgere) 
 
Jeg tror, min ansøgning er udvalgt til stikprøvekontrol, men jeg er ikke sikker. Hvad gør jeg? 
Ansøgningsfristen nærmer sig. 
  
Hvis du bliver udvalgt til stikprøvekontrol, kontakter IBLCE dig via e-mail. Hvis du allerede har 
udfyldt din ansøgning og betalt for deltagelse i eksamen, er der ikke mere, du skal gøre, medmindre 
du bliver kontaktet af IBLCE i forbindelse med en stikprøvekontrol eller andre spørgsmål i 
forbindelse med din ansøgning, som f.eks. hvis du har udtrykt ønske om indkvartering, Tidsfristen for 
indsendelse af kontroldokumentation er ikke den samme som ansøgningsfristen, og i så fald vil du få 
besked fra IBLCE via e-mail. 
 
Jeg ansøger om deltagelse i eksamen for første gang. Hvor lang tid har jeg til at reagere på en 
stikprøvekontrol og hvad skal jeg indsende? 
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Hvis du bliver udvalgt til stikprøvekontrol, kontakter IBLCE dig via e-mail. I e-mailen kan du læse, 
hvilken dokumentation, du skal indsende. Se også nedenfor. Du har 10 arbejdsdage fra datoen i e-
mailen til at indsende relevant dokumentation. Hvis vi ikke modtager din dokumentation inden for den 
angivne tidsfrist, kan din ansøgning blive afvist og 50 % af det indbetalte gebyr refunderet. Her kan 
du se, hvilken type dokumentation, IBLCE fokuserer på ved en stikprøvekontrol:  
 
1. Sundhedsvidenskab - bevis (f.eks. udskrift af karakterprotokol) på sundhedsvidenskabelige 
uddannelser, som er afsluttet ved eller før tidspunktet for indsendelse af eksamensansøgningen. Hvis 
du har en af de uddannelser, der er nævnt på Liste over anerkendte sundhedsfaglige professioner, er en 
kopi af din autorisation, dit diplom eller dit uddannelsesbevis tilstrækkeligt. 
  
2. Ammespecifik uddannelse - bevis (f.eks. afslutningsdiplom) på 90 timers ammespecifik uddannelse 
inden for en 5-års periode umiddelbart forud for indsendelse af ansøgningen. For Pathway                 
2-kandidater er det tilstrækkeligt at indsende bevis for, at den akkrediterede akademiske 
ammeuddannelse er gennemført. 
  
3. Timer med klinisk erfaring - udfyld dokumentet Beregning af ammespecifik klinisk praksis. For 
Pathway 2-kandidater er det tilstrækkeligt at indsende bevis for, at den akkrediterede akademiske 
ammeuddannelse er gennemført. 
 
Kan jeg bruge de 10 arbejdsdage, der er givet til fremskaffelse af dokumentation, til at opfylde 
de krav, der skal dokumenteres? 
 
Uddannelse eller timer optjent efter datoen for indsendelse af din ansøgning accepteres ikke. Alle de 
krav, der skal være opfyldt for deltagelse i eksamen, skal være opfyldt, før du indsender din 
ansøgning.  
 
V. Eksamen 
 
Kan jeg tage eksamenen på et sted i nærheden af mit hjem? 

IBLCE arbejder sammen med både udbyderen af computerbaserede testcentre (CBT) og 
eksamenskandidaterne om at tilbyde eksamen så tæt på hjemmet som muligt. Men vi kan ikke 
garantere, at du har mulighed for at deltage i en eksamen på en lokation tæt på dit hjem. Jo tidligere, 
du tilmelder dig en bestemt eksamensdato, jo flere muligheder har du. Selvom vi har CBT-centre over 
hele verden, kan man i enkelte tilfælde skulle rejse op mod 250 miles eller 402 km fra sit hjem til et 
testcenter. 
 
Hvornår er eksamensresultaterne klar? 

Eksamen i april: I slutningen af juni med certificeringsstart fra 1. juli 

http://www.iblce.org/
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Eksamen i september: I slutningen af december med certificeringsstart fra 1. januar 
 
 
 
Hvor finder eksamenen sted? 

Vi samarbejder med en stor testudbyder, som driver CBT-centre, og det er op til dig at træffe aftale 
om en plads på det testcenter, du ønsker. IBLCE er et af mange certificeringsorganer og 
organisationer, som vores CBT-udbyder samarbejder med på deres testcentre. Derfor vil der være 
åbent for IBCLC-eksamensaftaler inden for et bestemt tidsrum hvert år, og det er vigtigt, at 
kandidaterne selv tager ansvar for at få truffet aftaler. Vi sender information omkring tidsfrister for 
aftalebooking til dig i en e-mail. IBLCE arbejder både sammen med CBT-udbyderen og 
eksamenskandidaterne om at tilbyde eksamen så tæt på hjemmet som muligt. Men vi kan ikke 
garantere, at du har mulighed for at deltage i en eksamen på en lokation tæt på dit hjem. 

 
Hvad kan jeg forvente, når jeg ankommer til CBT-centeret? 

For at få adgang til eksamen, skal kandidater fremvise TO (2) slags id. Kandidatens navn, et nyere 
foto og en underskrift skal fremgå af det primære id, mens navn og underskrift eller navn og et nyere 
foto skal fremgå af det sekundære id. Se dokumentet Information til eksamenskandidater for 
yderligere oplysninger om disse krav. Navnene på id-dokumenterne skal stemme overens og være det 
samme navn, som er opgivet til IBLCE. Kandidater, som har brug for at opdatere eller foretage 
ændringer i deres navn, SKAL kontakte IBLCE og informere om disse opdateringer/ændringer. 
Ændringerne kan foretages indtil fem dage før den planlagte eksamen. Husk dog på, at id skal være 
gyldigt, ikke udløbet og stemme overens ved registrering på selve eksamensdagen.  
 
Når du ankommer til CBT-centeret, vil du blive bedt om at registrere dig hos 
testcenteradministratoren. Dit id vil blive kontrolleret, og du vil blive bedt om at indskrive dig. 
Derudover vil du blive bedt om at lægge dine ejendele (f.eks. smykker, ure, tasker) i et aflåseligt skab, 
som du får udleveret nøglen til. Du kan eventuelt overveje at lade værdigenstande eller andre vigtige 
ting blive hjemme, hvis du ikke er tryg ved at lægge dem i et skab. I lighed med i en lufthavn vil du 
skulle undersøges med en håndholdt scanner eller gå igennem en metaldetektor. Dette er en vigtig 
sikkerhedsforanstaltning, som vi benytter for at opretholde integriteten omkring vores eksamen og 
certificering. Med den håndholdte scanner er det muligt at påvise gemte og forbudte genstande, som 
kandidater eventuelt måtte have gemt på kroppen. Alle kandidater skal igennem scanningen, 
medmindre man har et medicinsk implantat, såsom en insulinpumpe eller pacemaker, som fremgår af 
et medicinkort. Du vil blive bedt om at vise, at dine lommer er tomme. Kandidater, som pga. et 
brækket ben eller en brækket arm har gips på, kan blive undersøgt nærmere og det samme gælder for 
personer med tatoveringer. Det er vigtigt at huske på, at disse foranstaltninger er en del af testcenterets 
almindelige sikkerhedsprocedure.  
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Bemærk: Ved ankomst til testcenteret vil alle kandidater blive bedt om at erklære sig indforstået med 
testcenterets regelsæt. Manglende overholdelse af regelsættet fører til bortvisning fra eksamenen, 
betalte eksamensgebyrer refunderes ikke, eksamensresultatet annulleres og/eller man risikerer et 
retligt efterspil. 

 
Hvorfor er der så stort fokus på sikkerhed? 

IBCLC er en professionel akkreditering. Sikkerhed er vigtig for akkrediteringens integritet. 
IBCLC’ers arbejde har stor betydning for spædbørns og forældres sundhed, derfor er det vigtigt, at 
deres viden kan verificeres. Desuden kræver det stor ekspertise, lang tid og mange ressourcer at 
udarbejde eksamensspørgsmål og -indhold. Folk, der arbejder professionelt med certificering, 
vurderer, at værdien af de enkelte dele i en eksamen typisk ligger omkring 1.000$ til 2.000$. 
Sikkerhed er vigtig både i forhold til sundhed og sikkerhed for den almene befolkning, men også for 
de folk, der arbejder med udvikling af eksamensindholdet.   

Kan jeg ændre min aftale til et andet CBT-center? 

Så længe der er ledige pladser og inden en af IBLCE oplyst dato, er det muligt at ændre sin aftale. 
Man kan gratis ændre eller aflyse sin eksamensaftale indtil 30 dage før den planlagte eksamensdato. 
Hvis man vil foretage ændringer fra 5-29 dage før den planlagte eksamensdato, skal man betale et 
ændringsgebyr på 50$, som kandidaten skal betale direkte til testudbyderen. Det er ikke muligt at 
foretage ændringer, når der er 5 dage til den planlagte eksamensdato. Eksamensgebyret refunderes 
ikke, hvis kandidaten ikke dukker op til den planlagte aftale. 

Hvad kan jeg forvente, når jeg ankommer til CBT-centeret? 

Sørg altid for at ankomme i god tid til eksamensstedet. Du bedes møde op på testcenteret 30 minutter 
før den aftalte tid. Dermed skulle der være tilstrækkelig tid til at gennemføre den nødvendige 
registreringsprocedure. Hvis man ankommer mere end 30 minutter for sent til sin aftale, bliver man 
ikke lukket ind, og eksamensgebyret er tabt. 

 
Må jeg medbringe vand eller mad på testcenteret? 

Du må medbringe en flaske vand og/eller en lille snack på CBT-centeret, men det skal opbevares i dit 
tildelte skab sammen med din pung, taske, telefon og andre personlige ejendele. Spørg den 
tilsynsførende på stedet, om det er tilladt at drikke og spise. Væske kan beskadige tastaturet og andet 
computerudstyr, derfor er det ikke tilladt at have væsker stående ved sit eksamensbord. 
 
Må man gå toilettet under eksamen? 

Ja, man må gerne gå på toilettet under eksamen. Du får ikke ekstra tid til at færdiggøre din eksamen. 
Du kan også bruge den 5 minutters pause, der vil være mellem del 1 og del 2 af din eksamen. Når du 
kommer tilbage fra toilettet, skal du igennem check-in-proceduren igen, før testcenteradministratoren 
kan lukke dig ind i eksamenslokalet igen. 

http://www.iblce.org/
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Hvor lang tid har jeg til eksamen? 

En IBCLC-eksamen tager normalt 4 timer. Hvis man kan dokumentere særlige behov, kan der gives 
længere tid. Der gives 30 minutter ekstra i tilfælde, hvor eksamenen ikke kan tilbydes på 
eksaminandens primære sprog. 

 
Må jeg bruge min telefon, hvis jeg holder en pause i min eksamen? 

Du må ikke bruge din mobiltelefon eller andet elektronisk udstyr, hverken under eksamen eller under 
nogle planlagte eller uforudsete pauser i forbindelse med eksamensforløbet. Kandidater i besiddelse af 
og/eller i færd med at bruge sådant udstyr under eksamen eller i løbet af en pause bortvises og der 
gives ikke karakter for deres eksamen. Kandidater, som medbringer deres mobiltelefon eller andet 
elektronisk udstyr til eksamensstedet, skal slukke for udstyret (lydløs tilstand er ikke tilstrækkeligt) og 
opbevare det i det af testcenteradministratoren/IBLCE’s eksamensvagter anviste skab. Bemærk: 
Hverken testcenteradministrator/IBLCE’s eksamensvagter eller IBLCE er ansvarlige for kandidatens 
personlige ejendele. 
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