SANKTIONER MOD IBCLC’ere
I medfør af IBLCE’s Disciplinære procedurer, forbeholder IBLCE sig retten til at offentliggøre
følgende sanktioner, som er blevet pålagt IBCLC’ere:
Permanent tilbagekaldelse af certificering: IBCLC-certificeringen er
permanent tilbagekaldt for disse personer, og de er for bestandigt udelukket fra
recertificering som IBCLC-konsulent.
Suspendering af certificering: IBCLC-certificeringen er suspenderet for disse
personer for en nærmere angivet periode.
Offentlig påtale: IBLCE offentliggør skriftlige påtaler til IBLCE-certificerede
personer.
Følgende sanktioner refererer til IBLCE Kodeks for professionel adfærd for IBCLC’er
gældende pr. den 1. november 2011, opdateret september 2015
Offentlig påtale i 2021: Xiaoting Tian 田晓婷 fra Shanghai, Kina. Gældende pr. 19. marts 2021.
IBLCE har konstateret, at Ms. Tian har handlet i strid med Kodeks for professionel adfærd for
IBCLC’er, princip 2.5 Respekt for intellektuel ejendomsret samt princip 6.1 Optræd ærligt og reelt
som sundhedsperson. IBLCE har konstateret, at Ms. Tian har videregivet oplysninger om flere
IBCLC-eksamensspørgsmål efter eksamen. IBLCE pålægger en sanktion bestående af en offentlig
påtale og et krav om, at respondenten skal gennemføre minimum fire (4) timers videreuddannelse
omhandlende Kodeks for professionel adfærd for IBCLC’er, etik og/eller intellektuel ejendomsret.
I henhold til IBLCE’s sikkerhedspolitik skal Ms. Tian desuden være udelukket fra at genansøge om
IBCLC-certificering i en nærmere angivet periode.
Offentlig påtale i 2019: Cassandra Romero-Schroeder fra Riverside, Californien. Gældende pr. 31.
december 2019.
IBLCE har konstateret, at Ms. Romero-Schroder har handlet i strid med Kodeks for professionel
adfærd for IBCLC’er, principper 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 6.1 og 7.4., idet Ms. Romero-Schroder via sin
ammestøttegruppe på Facebook har undladt at overholde en IBCLC’ers pligt til at sørge for at
imødekomme klienternes individuelle og kulturelt passende behov ud fra det bedst tilgængelige
grundlag; at handle inden for grænserne for praksis; at samarbejde med andre medlemmer af
sundhedsteamet om at tilbyde en samlet og fyldestgørende omsorg; at være ansvarlig for egen adfærd
og praksis; og at hun ikke har handlet i overensstemmelse med Politik vedr. brug af IBCLC's
varemærke. Ms. Romero-Schroeder pålægges at fjerne information fra sin ammestøttegruppe på
Facebook, som ikke er evidensbaseret og/eller ligger uden for Praksisomfang for IBCLC’er.
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Respondenten henvises til IBLCE’s vejledende udtalelse: Professionalisme i de sociale mediers
tidsalder for information om fagrelevant oplysning.
Suspendering af certificering i 2019: Brittany Maalona fra California, USA. Tidsubestemt
suspendering gældende pr. 19. april 2019. Ms. Maalona er dømt for bedrageri af retten i Californien
og har modtaget en dom på fem års betinget fængsel og tilbagebetaling af midler. Under sit arbejde
som leder og ammekonsulent og mens hun optjente superviserede ammespecifikke kliniske
praksistimer, som skulle optjenes i forhold til ansøgning om IBCLC Pathway 1, tilegnede Ms.
Maalona sig midler, der var blevet betalt for tjenester udført på vegne af det IBCLC-ejede
ammecenter. Ms. Maalona undlod i 2017 i strid med IBLCE Praksisomfang for IBCLC’er at oplyse
om sin dom. Ms. Maalonas IBLCE-akkreditering suspenderes på ubestemt tid, indtil hun er i stand til
at vise, at hun har udstået sin prøvetid, og at hun har tilbagebetalt det fulde beløb samt sagens
omkostninger og er kompetent til at returnere til sin praksis som ammekonsulent. Dette vil være op til
IBLCE’s vurdering. IBLCE’s etiske disciplinærudvalg har anbefalet tillægsuddannelse omkring
professionel etik. Såfremt Ms. Maalona på et tidspunkt, hvor hun ikke længere er suspenderet, ønsker
at søge akkrediteringen igen, skal hun vise, at hun lever op til alle aktuelle certificeringskrav. Ms.
Maalona skal fremvise dokumentation, som bekræfter overholdelse af alle uddannelseskrav. IBLCE
vil kræve, at Ms. Maalona rettidigt kan fremlægge et samlet og nøjagtig overblik over bevis for
uddannelse, ansættelse, kurser og overholdelse af eventuelle egnethedskrav. I modsat fald kan det
resultere i, at hun nægtes adgang til IBCLC-eksamen og/eller pålægges en disciplinær handling i
overensstemmelse med vores adfærdskodeks. Ms. Maalona pålægges at fjerne IBCLCakkrediteringen fra hjemmesider, sociale medieplatforme og andre materialer, så længe
suspenderingen er gældende.
Suspendering af certificering i 2019: Ming-Zhu Dong 董明珠 fra Dalian, Kina. Et års suspendering
gældende pr. 2. marts 2019. IBLCE har konstateret, at Ming-Zhu Dongs brug af ikke-standardiseret
terminologi om brystmassage i forbindelse med uddrivelse af brystmælk fra dybtliggende kanaler ikke
er videnskabeligt understøttet og ikke lever op til IBCLC'eres forpligtelse til at følge standarden for
almindelig omsorg. IBLCE har også konstateret, at Ming-Zhu Dong i forbindelse med markedsføring
af sin brystmassagevirksomhed på sociale medier har undladt at udvise upartisk dømmekraft, undgå
interessekonflikter og opretholde personlig integritet. Det er endvidere konstateret, at Ming-Zhu Dong
ikke har opretholdt den professionelle standard, der forventes af en IBCLC’er, idet hun har benyttet
IBCLC-akkrediteringen til at fremme sin brystmassagevirksomhed. Ming-Zhu Dong pålægges at
fjerne IBCLC-akkrediteringen fra hjemmesider, sociale medieplatforme og andre materialer, så længe
suspenderingen er gældende, og det etiske disciplinærudvalg forbeholder sig retten til at idømme eller
ændre sanktionen, herunder tidsubestemt suspendering eller tilbagekaldelse af akkrediteringen,
såfremt kravene ikke overholdes. (Tillægsbemærkning: Denne persons certificering udløb den 31.
december 2019).
Tidsubestemt suspendering i 2019 og efterfølgende permanent tilbagekaldelse af certificering i
2020:
Robin Hunter Serro fra Virginia, USA, blev først idømt tidsubestemt suspendering gældende pr. 19.
januar 2019. IBLCE har konstateret, at Ms. Serro har handlet i strid med Kodeks for professionel
adfærd, princip 2.3 Vær ansvarlig for personlige kompetencer i sin praksis; princip 5.3 Trække sig
frivilligt fra professionel rådgivning, hvis IBCLC’eren rentt fysisk eller psykisk handicap, som kunne
være til skade for kvinderne; princip 6.2 Trække sig frivilligt fra professionel rådgivning, hvis
hun/han har misbrugsproblemer, som kunne påvirke IBCLC’erens virke; og princip 8.2.2.
Overtrædelsen af Kodeks for professionel adfærd inkluderer ethvert forhold, hvor IBCLC’eren har
fået en påtale af en myndighed, hvor mindst en af årsagerne til påtale eller sanktion er den samme
eller i indhold den samme som et princip i dette kodeks. Ms. Serro har indgået forlig med Virginia
Board of Nursing hvori Ms. Serro indrømmede, at hun havde overtrådt loven i Virginia samt havde et
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misbrugsproblem, hvilket førte til tidsubestemt suspendering af hendes autorisation som
sygeplejerske. Ms. Serro kan alene søge om IBLCE-certificering igen i fremtiden, såfremt hun
overholder de opstillede betingelser. Ms. Serro pålægges at fjerne IBCLC-akkrediteringen fra
hjemmesider, sociale medieplatforme og andre materialer, så længe suspenderingen er gældende.
Tillægsbemærkning: Gældende pr. 10. november 2020 er Ms. Serros certificering permanent
tilbagekaldt, og hun kan ikke længere komme i betragtning til IBCLC-certificeringen. Alle certifikater
eller andre materialer skal på opfordring fra IBLCE straks returneres til IBLCE. IBLCE har
konstateret, at Ms. Serro ikke har overholdt betingelserne for sanktionen om tidsubestemt
suspendering idømt af det etiske disciplinærudvalg. IBLCE har konstateret, at Ms. Serro har handlet i
strid med Kodeks for professionel adfærd for IBCLC’er, idet hun udbredte information, som udgjorde
en fare for folkesundheden og -sikkerheden, og ikke svarede på adskillige henvendelser som en del af
princip 8 i den etiske disciplinærprocedure: Overholdelse af IBLCE’s disciplinære retningslinjer.
Offentlig påtale i 2016: Jennifer Tow fra Connecticut, USA og Frankrig. Gældende pr. 27. april
2016 for at have givet anbefalinger, som ikke var understøttet af det bedst tilgængelig grundlag
(princip 1.2 i Kodeks for professionel adfærd gældende pr. 1. november 2011), for at handle uden for
rammerne af almindelig praksis ved at foretage anbefalinger baseret på billeder uden hensyntagen til
historik eller gennemførelse af undersøgelse (princip 2.1 i Kodeks for professionel adfærd gældende
pr. 1. november 2011), for videregivelse af personlige oplysninger til personer uden for kredsen af
klientens behandlerteam (princip 3.1 i Kodeks for professionel adfærd gældende pr. 1. november
2011). Appeludvalget bekræfter sanktionen bestående af en offentlig påtale på baggrund af
foranstående og opfordrer på det kraftigste den certificerede til at optjene 5 CERP-point eller
gennemføre tilsvarende uddannelse, som relaterer sig til disse overtrædelser af Kodeks for
professionel adfærd og inden for et år fremsende dokumentation herfor til IBLCE.
Følgende sanktioner relaterer sig til IBLCE’s Kodeks for professionel adfærd for IBCLC’er
gældende pr. 1. december 2004.
Offentlig påtale i 2010: Christine Percy fra New South Wales Australien. Gældende pr. 20. marts,
2010 for gentagne gange at have handlet i strid med IBLCE’s disciplinære procedure. Ms. Percy har
konsekvent nægtet at fremlægge en skriftlig besvarelse på en klage rettet mod hende. Ms. Percys
IBCLC-certificering udløb i løbet af undersøgelsen af klagen. IBLCE’s etiske disciplinærudvalg har
besluttet, at Ms. Percy er berettiget til at søge om deltagelse i en eksamen med henblik på ny
certificering. Hvis hun vælger at søge om certificering på denne måde, skal hun dog samarbejde fuldt
ud med Det etiske disciplinærudvalg og besvare den klage, der er rettet mod hende. Det etiske
disciplinærudvalg kan ikke fortsætte undersøgelsen, før Ms. Percys svar er blevet modtaget. Hvis
udvalget i løbet af sin undersøgelse igen konstaterer, at der fortsat er formodet begrundelse for de
disciplinære handlinger, skal Ms. Percy udførligt rette sig efter de sanktioner, som udvalget
præciserer.
Offentlig påtale i 2009: Pamela Hirsch fra Illinois, USA. Gældende pr. 8. september 2009 for
gentagne gange at have handlet i strid med IBLCE’s disciplinære procedure. Ms. Hirsch har
konsekvent nægtet at fremlægge en skriftlig besvarelse på en klage rettet mod hende. Derfor er hendes
IBCLC-certificering suspenderet, indtil IBLCE’s etiske disciplinærudvalg modtager et skriftligt svar
fra respondenten, som adresserer indholdet af klagen og godtgør, at der er fundet en løsning på
anklagerne. Såfremt Ms. Hirsch frivilligt afleverer sin IBCLC-certificering og efterfølgende ansøger
om fornyet gyldighed af sin IBCLC-certificering, skal hun overholde betingelserne i paragraf XXVIII,
afsnit B i IBLCE’s Disciplinære procedurer dateret 1. januar 2007, dvs. hun skal udførligt rette sig
efter den disciplinære procedure ved at besvare klagen. Det etiske disciplinærudvalg kan ikke
fortsætte undersøgelsen, før de har modtaget et sådant svar. Hvis udvalget i løbet af sin undersøgelse
Sanktioner mod IBCLC’er
Opdateret juni 2021

www.iblce.org

Side 3 af 4

igen konstaterer, at der fortsat er formodet begrundelse for de disciplinære handlinger, skal
respondenten udførligt rette sig efter den disciplinære proces, der er beskrevet i IBLCE’s Disciplinære
procedurer dateret 1. januar 2007.
Permanent tilbagekaldelse af certificering i 2005: Heasook Kim fra Seoul Korea og Californien,
USA. Gældende pr. 24. februar 2005 for alvorlige og gentagne brud på sikkerheden i forbindelse med
IBLCE’s internationale eksamen. Ms. Kim indrømmede, at hun havde kopieret billeder benyttet ved
IBLCE’s eksamener i 1999, 2000 og 2001 og beholdt dem til eget brug.
Permanent tilbagekaldelse af certificering i 2002: Chris Haffner-Eaton fra Oregon, USA.
Gældende pr. 21. august 2002 for tyveri af genstande fra udstillere ved International Lactation
Consultant Associations konference i Acapulco, Mexico i juli 2001.
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