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Om
Efteruddannelse – Egenevaluering
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Efteruddannelse – Egenevaluering er en ny metode til recertificering, som er 
tilgængelig for IBCLC’ere, der begynder i 2022. 
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• Background Information about the CE Self-Assessment

• What is the CE Self-Assessment?rofessional Development Plan

• When can I take the CE Self-Assessment?

• Resources

• Recertificeringskrav i 2022 og fremover

Denne præsentation omhandler:

• Baggrundsinformation om Efteruddannelse – Egenevaluering

• Hvad er Efteruddannelse – Egenevaluering?

• Fortolkning af den individuelle udviklingsplan

• Hvornår kan jeg tage Efteruddannelsen – Egenevalueringen?

• Ressourcer
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Recertificeringskrav
i 2022 og fremover

3

 

 

 

  



Page 4 of 28 
 

IBLCE® | Updated in July 2022 

 

Formålet med IBCLC-recertificeringen er at 
fremme efteruddannelse gennem professionel 

udvikling og livslang læring. 

IBCLC’ere skal recertificeres hvert femte år 
for at opretholde akkrediteringen.
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Alle IBCLC’ere, som skal recertificeres, 
skal opfylde tre krav i løbet af hver femårs 

recertificeringsperiode:

Krav 1: Grundlæggende førstehjælpsuddannelse

Krav 2: 250 timers ammerådgivningspraksis

Krav 3: Udvælgelse og gennemførelse af en recertificeringsmetode
For de IBCLC’ere, der står til recertificering i 2022 og fremadrettet, er det ikke længere et krav at 

skulle recertificeres via eksamen hvert 10. år. Der findes nu to recertificeringsmuligheder...

Mulighed 1: Recertificering via eksamen Mulighed 2: Recertificering med CERP-point via 
Efteruddannelse -Egenevaluering 5

 

 

Fra og med kandidater i 2022 har IBCLC’ere med Efteruddannelse – 
Egenevaluering mulighed for recertificering via eksamen eller med CERP-point. 
 
Uanset om man med Efteruddannelse – Egenevaluering vælger recertificering via 
eksamen eller med CERP-point, skal alle IBCLC’ere opfylde to andre 
recertificeringskrav. 1. Grundlæggende førstehjælpsuddannelse og 2. 250 timers 
klinisk praksis. 
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Mulighed 1: Recertificering via eksamen

Gennemførelse af
grundlæggende

førstehjælpsuddannelse

Gennemførelse af 250 
timers klinisk praksis

Ansøgning om 
IBCLCeksamen

Deltagelse i
IBCLCeksamen

6

 

 

 
For at recertificere via eksamen skal IBCLC’ere gennemføre: 
 
• Grundlæggende førstehjælp  
 
• 250 timers klinisk praksis, og, 
 
• Når alle krav er opfyldt, ansøge om og deltage i IBCLC-eksamenen. 
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Mulighed 2: Recertificering med CERP-point via 
Efteruddannelse -Egenevaluering

Gennemførelse af
Efteruddannelse -
Egenevaluering

Optjening af de 
krævede CERP-point

Gennemførelse af
grundlæggende

førstehjælpsuddannelse

Gennemførelse af
250 timers klinisk 

praksis

Recertificering med 
CERP-point

7

 

 

For at recertificere med CERP-point i Efteruddannelse – Egenevaluering skal 
IBCLC’erne gennemføre: 
 
• Efteruddannelse – Egenevaluering og optjene de krævede CERP-point 
 
• Grundlæggende førstehjælp 
 
• 250 timers klinisk praksis og, 
 
• Når alle krav er opfyldt, skal IBCLC’erne gennemføre recertificeringen via 

ansøgning med CERP-point. 
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Baggrundsinformation
om Efteruddannelse –

Egenevaluering
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Pilottest

Overgangsplan

Udvikling af emner ved
fageksperter

9

 

 

 
Som meddelt i orienteringen i juni 2019 vil IBCLC-eksamen, fra og med dem, der 
recertificeres i 2022, forblive en MULIGHED for recertificering, men den vil ikke 
længere være et KRAV. En egenevaluering og påkrævet fokuseret efteruddannelse 
vil være en mulighed i stedet for eksaminering for hver femårs 
recertificeringsperiode. 
 
SME-IBCLC’ere, der repræsenterer IBCLC’ere rundt om i verden, har udviklet 
spørgsmål. I maj og juni 2021 blev der søgt efter pilottestere og derefter 
gennemført en pilotundersøgelse. Efteruddannelse – Egenevaluering blev søsat i 
oktober 2021 og er tilgængelig på alle 17 IBLCE-sprog. 
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“Kombineret tilgang”: 
Obligatorisk vs. målrettet

efteruddannelse

10

 

 

Efteruddannelse – Egenevaluering anvender en “kombineret tilgang” til 
efteruddannelse. Det betyder, at en procentdel af de krævede CERP-point er 
baseret på resultaterne af Efteruddannelsen – Egenevalueringen, og de resterende 
CERP-point afgøres af IBCLC ud fra karrierevalg, praksismiljø eller 
interesseområder. 
 
Dette giver balance mellem forpligtelsen til at opretholde kompetencer – og 
fortsat udvikle sig for at følge faglige standarder inden for de emner, der beskrives 
i dokumentet IBCLC Detaljeret gennemgang af indholdet. 
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Hvad er Efteruddannelse
– Egenevaluering?
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Egenevalueringen er en gratis 120 
minutters computerbaseret evaluering, 

som består af 70 multiple choice-
spørgsmål. På baggrund af besvarelsen 
genereres en individuel udviklingsplan. 

12

 

 

• Efteruddannelse – Egenevaluering er en gratis og fjernbaseret evaluering via 
computer. 
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Gennemfør Efteruddannelse –
Egenevaluering, og tænk over dine 

styrker og svagheder

Få individuel udviklingsplan Optjen krævede CERP-point

13

 

 

• Egenevalueringer styrker selvrefleksion, idet den certificerende klarlægger sine 
styrker og svagheder, som så kan vise retningen for efteruddannelse. 
 

• Efteruddannelse – Egenevaluering klarlægger IBCLC’erens færdigheder ud fra 
det aktuelle dokument IBCLC Detaljeret gennemgang af indholdet. 
 

• Ud fra den individuelle udviklingsplan (resultater), der genereres af 
Efteruddannelsen – Egenevalueringen, skal IBCLC’ere derefter optjene 75 CERP-
point. 
 

• Efteruddannelse gør, at IBCLC’ere kan vise deres alsidige viden og færdigheder, 
som er nødvendige for at praktisere som IBCLC’er. 
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• 120-minutters (2-timers) tidsrum
• Valgfrit tidspunkt
• Tages én gang i løbet af en femårs recertificeringsperiode

Vigtigt at huske, når man tager
Efteruddannelsen – Egenevalueringen: 

14
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Fortolkning af den 
individuelle udviklingsplan
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Recertificerende IBCLC’ere modtager
omgående feedback efter at have 
gennemført Efteruddannelse –

Egenevaluering.

16

 

 

Når du har gennemført Efteruddannelse – Egenevaluering, modtager du 
omgående feedback i form af en individual udviklingsplan (dine resultater). 
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Den individuelle udviklingsplan

17

 

 

• Din plan viser emnerne i dokumentet IBCLC Detaljeret gennemgang af 
indholdet og din score for hvert emne. 

• 75 % er en acceptabel score.   
• Du skal optjene CERP-point i hvert emne, hvor du har scoret under 75 %. 
• Tjek i Detaljeret gennemgang af indholdet for at sikre, at kursusbeskrivelsen 

passer til det påkrævede efteruddannelsesområde. 
 
 

  



Page 18 of 28 
 

IBLCE® | Updated in July 2022 

 

IBCLC’ere skal optjene CERP-point ud fra deres
individuelle udviklingsplan

2022 markerer starten for vores overgangsperiode
For IBCLC’ere, der 
står til recertificering 
i...

Det samlede antal CERP-point på 75 hentes 
fra resultatet af deres Efteruddannelse -
Egenevaluering

2022 7 CERPs (10% af de samlede CERPs)

2023 20 CERPs (30% af de samlede CERPs)

2024 og efter 34 CERPs (50% af de samlede CERPs)
18

 

 

• IBLCE har udviklet en plan for overgangen til den nye Efteruddannelse – 
Egenevaluering, som begynder med 2022-kandidater. 

 
• 2022-kandidater, som vælger recertificering med CERP-point, skal optjene 7 

CERP-point på de områder, der er klarlagt i deres individuelle udviklingsplan 
(PPDP). 

 
• Hvis IBCLC’eren allerede har optjent CERP-point på de områder, der er klarlagt i 

personens PPDP, kan disse CERP-point anvendes i relation til de krævede 7 
CERP-point. 

 
• De tre nedenstående eksempler gælder kun for 2022-kandidater, som ud fra 

Egenuddannelsen – Egenevalueringen skal optjene 7 CERP-point. 
 
• Yderligere specifikke eksempler vil blive givet af IBLCE senere. Tjek IBLCE’s 

website for at se flere oplysninger. 
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Eksempel 1: IBCLC’er, der recertificeres i 2022, scorer under 75 % i ét emne

19

 

 

• På områder, hvor du scorer under 75 %, skal du optjene CERP-point.  
 
• Når du vælger et kursus inden for et af dine påkrævede 

efteruddannelsesområder, skal du tjekke dokumentet Detaljeret gennemgang 
af indholdet (DCO) for at sikre, at kursusbeskrivelsen passer til det område, der 
er påkrævet iht. DCO. 

 
 

  



Page 20 of 28 
 

IBLCE® | Updated in July 2022 

 

Eksempel 2: IBCLC’er, der recertificeres i 2022, scorer under 75 % i tre emner

Eksempel 
#1

Eksempel 
#2

Eksempel 
#3

1 2 6

3 4 1

3 1 0

= 7

20

 

 

• Du skal optjene mindst ét CERP-point på hvert af dine påkrævede områder. 
 
• Du kan optjene CERP-point i enhver kombination, der giver 7 tilsammen, med 

minimum 1 CERP-point på hvert påkrævet område. 
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Eksempel 3: IBCLC’er, der recertificeres i 2022, scorer over 75 % i alle emner

21

 

 

• Hvis du scorer over 75 % i alle emner, kan du aktuelt vælge ethvert af disse 
emner til at optjene dine 7 CERP-point. 
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Hvornår kan en kandidat tage
Efteruddannelsen –
Egenevalueringen?

22

 

 

• Hvis du er 2022-kandidat, bør du allerede have modtaget en e-mail med 
instruktioner. Du kan tage Efteruddannelsen – Egenevalueringen, når som helst 
du ønsker det i 5-års recertificeringsperioden, før du udfylder 
recertificeringsansøgningen. 
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IBCLC’ere, der recertificeres i 2022, 
har adgang til Efteruddannelse –

Egenevaluering nu!

23

 

 

Fra og med 1. december 2021 har alle kandidater inden for alle sprog, som skal 
recertificeres i 2022, fået adgang til dashboardet for Efteruddannelse – 
Egenevaluering. 
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Fremtidig adgang til Efteruddannelse – Egenevaluering

• Kandidater, der skal recertificeres i 2023 – 2026, får adgang i 2022
• Yderligere informationer vil blive udsendt i de kommende måneder

24

 

 

• Den 10. december 2021 blev der informeret om en ny detaljeret gennemgang 
af indhold, som vil gælde for 2023-kandidater og fremover. På grund af disse 
ændringer kan der blive foretaget justeringer af Egenuddannelse – 
Egenevaluering for at afspejle revisionerne i detaljerede gennemgange af 
indhold.  

 
• Kandidater, der skal recertificeres i 2023, forventes at få adgang til den 

opdaterede Egenuddannelse – Egenevaluering i 2022. 
 

• Kandidater i 2024 – 2026 forventes at få adgang til Egenuddannelse – 
Egenevaluering inden udgangen af 2022. 
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Ressourcer

25
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www.iblce.org

Få mere at vide på vores website

26

 

 

Se flere oplysninger på recertificeringssiden på alle sprog på IBLCE’s website. 
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IBLCE i Nord-, 
Syd- og 
Mellemamerika
& Israel
iblce@iblce.org

IBLCE i Europa,  
Mellemøsten & 
Nordafrika
eume@iblce.org

IBLCE i Asien-
Stillehavsom-
rådet & Afrika
apa@iblce.org

www.iblce.org/contact-2

Spørgsmål? Kontakt os!

27

 

 

Har du andre spørgsmål, bedes du kontakte IBLCE i din region. 
 
Vedr. EUME-regionen: eume@iblce.org 
 
Vedr. AMS-regionen: iblce@iblce.org 
 
Vedr. APA-regionen: apa@iblce.org 
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Tak for din interesse i 
Efteruddannelse –
Egenevaluering!

Produceret af IBLCE® 2022
28

 

 

 

 


