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Udbydere: Optjening af CERP-point anerkendes ikke for uddannelser, der tilbydes af eller kan 
sættes i forbindelse med organisationer, som ikke overholder WHO’s internationale kodeks for 
markedsføring af modermælkserstatninger samt efterfølgende resolutioner, herunder 
uddannelser hvor en underviser har oplyst om en relation til en organisation, som falder uden 
for disse rammer. Det er uddannelsesudbyderens ansvar at distribuere, indsamle og opbevare 
udfyldte erklæringer vedr. oplysninger om undervisers habilitet og interessekonflikter fra hver 
enkelt underviser på uddannelsen. Endvidere er det uddannelsesudbyderens ansvar at vedlægge 
en kopi af udfyldt erklæring vedr. oplysninger om undervisers habilitet og interessekonflikter 
fra hver enkelt underviser i STP-ansøgningen som kortidsudbyder (Short-Term Provider, STP). 

 
Udbyders navn:     
 
 

Uddannelsens navn: Uddannelsesdato(er):     
 

Det er IBLCE’s politik at tilstræbe balance, uafhængighed, objektivitet og videnskabelig 
robusthed i alle de uddannelsesaktiviteter, der er godkendt til optjening af CERP-point. Det 
forventes af alle undervisere og lign., som deltager i uddannelser, der er godkendt til 
optjening af IBLCE CERP-point, at de oplyser alle elever/deltagere om tilhørsforhold, som 
kan have betydning for emnet i deres undervisning. Sådanne tilhørsforhold kan f.eks. være, 
men er ikke begrænset til: 

• Virksomheder og kommercielle organisationer som defineret i IBLCE’s politik vedr. 
minimering af kommerciel indflydelse i relation til uddannelse (IBLCE Minimising 
Commercial Influence on Education  Policy) 

• Andre personer eller organisationer med relation til emnet for præsentationen 
eller uddannelsens generelle emne. 

 
Såfremt der opstår en interessekonflikt, hvor konflikten relaterer sig til en organisation, som 
falder uden for rammerne af WHO’s kodeks, er det CERP-udbyderens ansvar omhyggeligt at 
overveje det pågældende tilhørsforhold forud for ansøgning om CERP-udbyderstatus. IBLCE 
gennemgår alle de konflikter, der kommer til deres kendskab, og vurderer dem individuelt fra 
sag til sag. IBLCE forbeholder sig retten til at træffe endelig beslutning om, hvorvidt den 
enkelte underviser er egnet til at undervise på en given CERP-uddannelse.  
 
Eksempler på interessekonflikter eller uhensigtsmæssige tilhørsforhold kan være, men er ikke 
begrænset til:  
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• modtagelse af stipendier/forskningsstøtte,  

• modtagelse af honorar, rejser eller andre goder,  

• funktion som konsulent/selvstændig, medarbejder, embedsmand eller ledende 
medarbejder eller på anden måde med økonomisk interesse, deltagelse som kollega 
eller lign. i undervisers virksomhed eller regelmæssig bidragsyder til en 
publikation,  

• ven eller familierelation, som er embedsmand eller ledende medarbejder, ansat 
eller en person, som har en økonomisk interesse samt enhver anden form for 
økonomisk eller materiel støtte. 

 
Undervisers individuelle erklæring  

vedr. interessekonflikt eller tilhørsforhold 
 

Undervisere: Læs ovenstående retningslinjer og oplys venligst herom nedenfor. Returnér den 
udfyldte formular til uddannelsesudbyderen så hurtigt som muligt. 

 
 
Navn:    

 
 

Jeg har ingen aktuelle eller potentielle yderligere oplysninger i relation til denne uddannelse. 
Jeg har en interessekonflikt eller et tilhørsforhold, som kan ses som værende 

afsmittende på min undervisning. Jeg har oplyst om alle mine interessekonflikter og 
tilhørsforhold nedenfor. 

 
Interessekonflikt eller 
tilhørsforhold* 

Navn på person/organisation 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



IBLCE’s erklæring vedr. undervisers habilitet og interessekonflikter 
 

Copyright © 2017-2022, 
International Board of Lactation Consultant Examiners. 

Alle rettigheder forbeholdes. www.iblce.org 
29. december 2021 

Undervisers habilitetserklæring      Side 3 af 3 
 

 
 
 

 

 
Jeg accepterer hermed, at IBLCE behandler oplysninger om mig, herunder oplysninger indhentet 
fra CERP-udbyderen, med det formål at efterprøve min habilitet og mine tilhørsforhold i forhold 
til min undervisning. 
 

Underskrift: Dato:    
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