IBLCE® Recertificering vha. CERPs – Retningslinjer for forlængelse
IBLCE® Recertification by CERPs Extension Request Policy (Danish)

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 efterfølgendeår. 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.
Bemærk: Ekstraordinære omstændigheder kan alene være, hvis kandidaten/den certificerede
eller dennes nærmeste familie bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, hvis der sker
dødsfald i nærmeste familie, hvis der opstår en uundgåelig naturkatastrofe eller der sker
ændringer, som vedrører aktiv militær tjeneste. I 2021 inkluderer ekstraordinære
omstændigheder også problemstillinger i forbindelse med COVID-19, som hvis kandidaten eller
vedkommendes ægtefælle mister sit arbejde, hvis kandidaten eller kandidatens pårørende har
helbredsudfordringer som følge af COVID-19 og/eller hvis der er problemer ved at gå ud i
offentligheden på grund af COVID-19.
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 en etårig forlængelse af certificeringen.
Anmodning om en sådan forlængelse skal indsendes inden 30 dage efter deadline for CERPbaseret 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.
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I lyset af COVID-19 har IBLCE lavet en række ændringer i denne politik for kandidater, der skal
certificeres i 2021, så det er muligt at udsætte betalingen af gebyrer i op til to på hinanden følgende
år, såfremt der kan fremlægges dokumentation for 15 L-CERP-point optjent inden for året forud for
hver enkelt anmodning. Se IBLCE’s COVID-19 ressourcecenter for opdateringer vedrørende
mulighederne i 2021.
Hvis du er en IBCLC’er, som lever op til CERP-kravene, men pga.
ekstraordinæreomstændigheder 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.
2.
3.

Dokumentation for fuld betaling af ansøgningsgebyr
Dokumentation for ekstraordinære omstændigheder, og
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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