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Status som afgået IBCLC’er 
IBCLC Retired Status (Danish) 

 

Kunne du godt tænke dig at holde forbindelsen til IBCLC-fællesskabet, efter du er gået på 
pension? Statussen som afgået IBCLC’er er en ny status, som fra og med 2021 giver afgåede 
IBCLC’er mulighed for at bevare forbindelsen til IBLCE og nyde anerkendelsen for deres 
mangeårige virke som IBCLC'er.   

Information om status som afgået IBCLC’er 

• Denne status er alene tænkt som en anerkendelse af de personer, der ikke længere 
praktiserer aktivt som IBCLC’ere og ikke påtænker at vende tilbage til praksis. 

• Afgåede IBCLC’ere vil fortsat modtage nyhedsbreve og anden relevant information fra 
IBLCE. 

• Denne status er mod betaling af et engangsgebyr og er gældende i fem år. I løbet af disse 
fem år er det ikke muligt at praktisere som IBCLC’er.   

• Du må benytte titlen ”Afgået IBCLC’er” på dit CV eller under dit navn og titel på et 
visitkort, men ikke direkte efter dit navn eller din underskrift.   
 
Du kan f.eks. skrive: 
Dit navn 
Afgået IBCLC’er 

Men IKKE: 
Dit navn, Afgået IBCLC’er 
 

 
• Din eventuelle femårige status kan ikke fornyes. Når din periode med status som afgået 

IBCLC’er er udløbet, er det ikke længere muligt at benytte IBCLC-certificeringen eller 
status som afgået IBCLC’er. 

• Status som afgået IBCLC’er er for IBCLC’ere med et godt renommé, som ikke længere 
er certificerede, og som indvilliger i at overholde Kodeks for professionel adfærd for 
IBCLC’ere. 

• Bemærk, at dette ikke er til praktisering af IBCLC'er og er uden for IBCLC -programmet, 
der er akkrediteret af National Commission of Certifying Agencies. 
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• Se nedenfor for flere oplysninger om, hvordan du kan ansøge om denne status! 
 
 

Ansøgning om status som afgået IBCLC’er  

IBCLC’ere skal ansøge om status som afgået IBCLC’er i det år, hvor deres certificering udløber.  
 
Ansøgninger til nuværende IBCLC'er, hvis certificering udløber den 31. december i år, er åbne 
nu.  
 
Nuværende IBCLC'er, find ansøgningen i afsnittet "Formularer" på din sprogside.  
 
Ansøgningsgebyrer 
 
Du skal betale et engangsgebyr, når du indsender ansøgningen om status som afgået IBCLC’er: 

• 75 USD for niveau 1 
• 50 USD for niveau 2 
• 25 USD for niveau 3 

 

 

 

 

https://iblce.org/danish-2

