IBLCE® vejledende udtalelse om uddannelse samt IBCLCegnethed og recertificering
IBLCE® Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification (Danish)

Baggrund
I augustudgaven af IBLCE® Briefing bekræftede IBLCE sin støtte til
Verdenssundhedsorganisationens (WHO) målsætninger i den internationale kodeks for
markedsføring af modermælkserstatninger (1981) og Verdenssundhedsforsamlingens (WHA)
efterfølgende resolutioner.
Som en del af den meddelelse udtalte IBLCE følgende:
Fra 2022 vil IBLCE ikke acceptere nogen former for uddannelsesmerit i forbindelse
med certificering/recertificering fra virksomheder, hvis produkter henhører under den
internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger (f.eks.
modermælkserstatninger, flasker og sutter), brystpumpeproducenter,
lægemiddelproducenter, iværksættere, som markedsfører ammeprodukter og
babyprodukter, såsom brystvortecremer, babyslynger, klapvogne, ammepuder eller
ammestole.
Efterfølgende modtog IBLCE en række henvendelser fra IBCLC'ere og
ammerådgivningsorganisationer angående politikkens inddragelse af enheder, som ikke
udgør en overtrædelse af forpligtelserne i henhold til WHO's internationale kodeks for
markedsføring af modermælkserstatninger og de efterfølgende resolutioner, og som
markedsfører artikler såsom brystvortecremer, babyslynger, klapvogne, ammepuder eller
ammestole, dvs. artikler, som kan bruges til at fremme eller supplere ammestøtte og beskyttelse.
Som det er almen praksis for certificeringsorganer at gøre, når det gælder vigtige anliggender,
udsender IBLCE hermed en vejledende udtalelse om emnet. Formålet med denne vejledende
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udtalelse er at fastsætte retningslinjer for de kandidater, der er igang med ammespecifik
uddannelse med henblik på IBCLC-certificering og for de IBCLC'ere, der er i gang med
løbende uddannelse med henblik på recertificering som IBCLC'er.

Vejledende udtalelse
IBLCE har gennemgået henvendelserne og kommentarerne vedrørende udtalelsen fra august
2020 vedrørende uddannelse i forbindelse med IBCLC-certificering og recertificering som
IBCLC'er, og taget en række af dem til efterretning. Politikken, som blev fremlagt i IBLCEbriefingen fra august 2020, revideres som følger:
Fra 2022 og fremadrettet vil IBLCE ikke acceptere nogen former for uddannelsesmerit
for ammespecifik uddannelse i forbindelse med IBCLC-certificering eller løbende
uddannelse i forbindelse med IBCLC-recertificering fra virksomheder, hvis produkter
henhører under den internationale kodeks for markedsføring af
modermælkserstatninger (f.eks. modermælkserstatninger, flasker og sutter). Dette
inkluderer producenter, distributører og sælgere af sådanne produkter.
Det er IBLCE’s intention at støtte op om målsætningerne i WHO-kodeksen i vores egne
politikker, men vi anerkender dog, at produkter såsom brystvortecremer, babyslynger,
klapvogne, ammepuder eller ammestole ikke er strid med målsætningerne i den
internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger og de efterfølgende
resolutioner, og at disse kan bruges til at støtte og fremme amning.
IBLCE advarer dog om, at virksomheder, som ikke lever op til forpligtelserne i henhold til
WHO-kodeksen og/eller de efterfølgende resolutioner, og virksomheder, der har
kommercielle interesser, som potentielt kan udnytte sårbare familier, til tider bruger stadigt
mere kreative taktikker for at markedsføre deres produkter, såsom gennem brugen af
tilknyttede "uddannelsesinstitutioner", forskningslegater og komplekse retlige strukturer.
IBLCE opfordrer alle uddannelsesleverandører til at gennemgå deres kommercielle forhold
grundigt og sikre fuld åbenhed over for deres studerende/deltagere om omfanget af og
strukturen i de kommercielle forhold, som de har med producenter eller distributører af
enhver vare, som hører ind under WHO-kodeksen og efterfølgende resolutioner.
Enkeltpersoner, som arbejder hen imod IBCLC-certificering, og personer, som allerede har
IBCLC-certificering, opfordres til at rette henvendelse til uddannelsesleverandører og i
tvivlstilfælde at indhente yderligere oplysninger fra arrangører og/eller sponsorer af
uddannelsesaktiviteter.
Nedenstående tillæg til den vejledende udtalelse giver eksempler på hvordan den vejledende
udtalelse skal implementeres.
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Tillæg til IBLCE® vejledende udtalelse om uddannelse samt IBCLCegnethed og recertificering
Eksempel 1: En lille ammesammenslutning med et begrænset budget arrangerer et
uddannelsesarrangement, der sponsoreres af en brystpumpevirksomhed, som også sælger
modermælkserstatning. Sammenslutningen har ikke råd til at betale foredragsholderne eller
afholde udgifterne til arrangementet uden dette sponsorat.
Uddannelsestimer fra denne aktivitet kan IKKE bruges til at kvalificere sig til IBCLCcertificering eller recertificering, eftersom de subsidieres af en virksomhed, som ikke lever op
til WHO-kodeksen.
Eksempel 2: En IBCLC'er driver en privat praksis, hvor der sælges ammestøtteprodukter,
såsom brystvortecremer og ammepuder, som fremstilles og markedsføres af virksomheder,
som lever op til deres forpligtelser i henhold til WHO-kodeksen og de efterfølgende
resolutioner. Den privatpraktiserende tilbyder også uddannelse til IBCLC'ere.
I dette tilfælde kan uddannelsen bruges til at opfylde egnethedskravene for IBCLCcertificering eller recertificering, da markedsføringen og salget af sådanne produkter ikke
overtræder WHO-kodeksen; dog bør IBCLC'eren redegøre for eventuelle kommercielle
forhold før uddannelsesarrangementet og ved indledningen af arrangementet. Ydermere bør
den privatpraktiserende, for at ammefamilier ikke føler købetvang, skriftligt meddele, at
produkterne er tilgængelige, men at det ikke er et krav at købe dem, og at de kan erhverves
andetsteds.
Eksempel 3: Et gratis undervisningsarrangement på et hospital sponsoreres af et
uddannelsesinstitut med tilknytning til en virksomhed, som ikke lever op til forpligtelserne i
henhold til WHO-kodeksen og de efterfølgende resolutioner.
Denne type uddannelse kan ikke bruges til at kvalificere sig til IBCLC-egnethed eller
recertificering.
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