
Information til de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse om evalueringsansættelser for læger 
uddannet i lande uden for EU/Norden 
 
Sundhedsstyrelsen indførte pr. 1. januar 2011 en ny ordning for autorisation af læger uddannet udenfor 
EU/Norden. Ordningen er regelfastsat i Bekendtgørelse nr. 1372 af 9. december 2010, der kan findes på 
www.sst.dk. 

I korte træk betyder det, at læger omfattet af ordningen først skal bestå en sprogprøve i dansk og herefter 
bestå en skriftlig og mundtlig medicinsk fagprøve samt gennemføre Sundhedsstyrelsens kursus i dansk 
sundhedslovgivning før lægen kan få adgang til at arbejde på danske sygehuse/almen praksis 
(evalueringsansættelse). 

De første ansøgere har nu gennemført ovenstående prøver og har fået besked om, at de har mulighed for at 
søge evalueringsansættelse. Da det kan forventes, at lægerne kontakter de regionale råd om vejledning om, 
hvor lægerne kan få en evalueringsansættelse, har Sundhedsstyrelsen fundet det hensigtsmæssigt at sende 
denne orientering om, hvad der ligger i begrebet evalueringsansættelse og hvilke forventninger og 
forpligtelser, der er i forbindelse med evalueringsansættelser.  

Evalueringsansættelse 

En evalueringsansættelse har til formål at teste lægens kliniske færdigheder og sproglige/kommunikative 
evner i arbejdssituationen. Til brug for dette, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet evalueringsskemaer samt for 
visse specialer egentlige målbeskrivelser for de kliniske ophold, hvilket beskrives nedenfor. 

Inden lægen påbegynder en evalueringsansættelse, skal der søges en evalueringsautorisation (midlertidig 
autorisation) til pågældende ansættelse, der skal foreligge, inden ansættelsen påbegyndes. 

Der er forskellige krav til en evalueringsansættelse alt efter om lægen har gennemført en 
speciallægelægeuddannelse fra sit hjemland eller lægen ikke har en speciallægeanerkendelse.  

Læger uden speciallægeanerkendelse 

Læger uddannet i lande uden for EU/Norden, uden speciallægeanerkendelse i et speciale godkendt i 
Danmark, skal afprøves på baggrund af den eksisterende målbeskrivelse for læger i klinisk 
basisuddannelsesforløb. Evalueringsansættelsen skal foregå på afdelinger/almen praksis, der varetager den 
lægelige videreuddannelse på KBU niveau, og foregå på to ansættelsessteder af hver 6 måneders varighed.  

Udover den almindelige udfyldelse af logbog m.v. i KBU forløbet, skal lægens basale faglige kompetencer, 
herunder sproglige/kommunikative kvalifikationer, yderligere evalueres ved brug af evalueringsskemaer, som 
skal indsendes til Sundhedsstyrelsen efter 1, 3 og 12 måneders ansættelser, jf. Bekendtgørelse nr. 1372 af 
9. december 2010 § 5. stk. 2. Evalueringsskemaerne findes på styrelsens hjemmeside. 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Soeg%20autorisation%20udenlandsk%20uddannet/La
ege.aspx (scroll ned på siden til linket ”skemaer til brug for evalueringsansættelser” under overskriften 
”Skemaer til ny ordning”) 

Lægen skal i princippet selv skaffe sig de anførte ansættelser, der forinden ansættelsesstart, skal 
godkendes/registreres i det regionale videreuddannelsessekretariat, og regionerne er således ikke forpligtet 
til at anvise ansættelser. Regionen kan dog vælge at tilbyde ikke besatte KBU forløb eller etablere KBU 
lignende ansættelser. Lægen skal under ansættelserne deltage i de obligatoriske generelle kurser for den 
kliniske basisuddannelse. 

Læger med speciallægeanerkendelse 

Læger, der har gennemført en speciallægeuddannelse i deres hjemland i et speciale, der er godkendt i 
Danmark, skal gennemgå en af det regionale råd for lægers videreuddannelse godkendt seks måneders 
evalueringsansættelse på en afdeling eller i en almen praksis godkendt til hoveduddannelsesforløb inden for 
pågældende speciale.  

Lægens basale faglige kompetencer, herunder sproglige/kommunikative kvalifikationer skal evalueres ved 
brug af evalueringsskemaer, som skal indsendes til Sundhedsstyrelsen efter 1, 3 og 6 måneders ansættelser 
jf. Bekendtgørelse nr. 1372 af 9. december 2010 § 6, stk. 2. Evalueringsskemaerne findes på styrelsens 
hjemmeside, jf. ovenstående link.  
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I ansættelsen vurderes samtidig også lægens kompetencer indenfor specialet, enten ud fra specialets 
målbeskrivelse eller ud fra en af specialet udarbejdet målbeskrivelse for udenlandske læger. De specialer, 
hvor der er udarbejdet særlige målbeskrivelser for udenlandske læger er: almen medicin, anæstesiologi, 
intern medicin: kardiologi, urologi, klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, neurokirurgi, neurologi og pædiatri. 

Vurderingen af hvilke kompetencer lægen besidder indenfor specialet kan således indgå i en efterfølgende 
meritvurdering, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om merit i speciallægeuddannelsen. 

Lægen skal i princippet selv skaffe sig den anførte ansættelse, der inden ansættelsesstart 
godkendes/registreres i det regionale videreuddannelsessekretariat. Regionen kan dog også vælge at 
tilvejebringe en ledig del af et hoveduddannelsesforløb. 

Yderligere oplysninger kan fås på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til 
Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation. 

 




