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Notat 
 
 
Redegørelse for Videreuddannelsessekretariatets involvering ved ansættelse af 

udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord 
 
 
 
Indledning 
Notatet beskriver hvordan Videreuddannelsessekretariatet er involveret i godkendelse af 
læger med universitets- og eventuel speciallægeuddannelse fra udlandet, samt hvordan 
Videreuddannelsessekretariatet kommunikerer til andre instanser i løbet af processen. 
 
Overordnet varetages godkendelse af lægers udenlandske universitets- og speciallæge-
uddannelse af Sundhedsstyrelsen, som også er den myndighed, der udsteder alle læge-
autorisationer i Danmark, dvs. udsteder ”autorisation som læge”, ”tilladelse til selvstæn-
digt virke” og speciallægeanerkendelsen.  
 
Videreuddannelsessekretariatet medvirker til speciallægeuddannelsen i Danmark for læ-
ger med udenlandsk universitetsuddannelse, ved at klassificere de uddannelsesansættel-
ser, der foregår i regionerne - samt ved at håndtere meritvurderinger, og udøve rådgiv-
ning til hospitaler, afdelinger og lægerne.  
 
 
Opbygning af autorisationssystemet 
Når en medicinstuderende i Danmark har bestået medicinsk embedseksamen og aflagt 
lægeløfte, udsteder Sundhedsstyrelsen på denne baggrund, ”autorisation som læge” til 
lægen. 
I Danmark er lægers speciallægeuddannelse efter universitetet bygget op af tre elemen-
ter; Klinisk Basisuddannelse (KBU) på to gange 6 måneders ansættelse, introduktionsstil-
ling som varer 12 måneder og hoveduddannelse som tager 4-5 år, afhængigt af speciale. 
Hoveduddannelsen er en sammenhængende ansættelse bestående af en række delan-
sættelser på forskellige afdelinger. Hvert af disse tre elementer har sin bestemte funkti-
on. En gennemført KBU er et krav for at lægen kan få tilladelse til selvstændigt virke. 
Introduktionsuddannelsen giver adgang til at søge hoveduddannelse, og en godkendt 
hoveduddannelse udløser speciallægeanerkendelse.  
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Ansættelse i uddannelsesstillinger 
KBU-stillinger tildeles af Videreuddannelsessekretariatet ved lodtrækning. Introduktions-
stillingerne opslås af afdelingerne, som selv varetager ansættelsesproceduren. Videreud-
dannelsessekretariatet er ikke involveret heri. Hvis der opstår problemer i en introdukti-
onsuddannelse, bliver Videreuddannelsessekretariatet derfor ikke automatisk involveret. 
Ved ansættelse til hoveduddannelser håndterer Videreuddannelsessekretariatet ansættel-
sesprocessen. Et samlet videreuddannelsesregionalt ansættelsesudvalg vurderer og prio-
riterer ansøgerne, og videreuddannelsessekretariatet involveres i løbet af uddannelses-
forløbet, såfremt der er behov for ændringer i forløbet, fx forlængelse af forløbet grundet 
barsel, sygdom eller manglende opnåelse af kompetencer.   
 
 
Godkendelse 
Præmissen for alle uddannelsesstillinger og alle uddannelsesforløb i speciallægeuddan-
nelsen er, at en læge under uddannelse skal opnå bestemte målbeskrevne kompetencer 
indenfor den aftalte tidsramme for en given uddannelses-delansættelse. 
Bedømmelsen af om den enkelte læge opnår de krævede kompetencer foregår på ud-
dannelsesafdelingerne og forudsætter, at både vejlederen og den uddannelsesansvarlige 
overlæge godkender, at lægen har opnået de krævede kompetencer. 
 
 
Udenlandske lægers ansættelse i Danmark 
Læger med udenlandsk universitetsuddannelse og eventuel speciallægeuddannelse, som 
endnu ikke har opnået dansk autorisation, kan ansættes på danske hospitaler som ”læ-
gens medhjælp”. Det vil sige, at afdelingens ledende overlæge har ansvaret for lægens 
arbejde på afdelingen. Der er bestemte funktioner som lægen ikke må udføre, fx udskri-
ve medicin og lave dødsattester, men derudover kan de arbejde svarende til deres kvali-
fikationer og kompetencer. Det er afdelingen, der vurderer lægens kvalifikations- og 
kompetenceniveau - og påtager sig ansvaret for, at lægens oplæring og opgaveløsning. 
Reglerne for lægens medhjælp er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning herom: 

  
 
Der er ikke opgørelser over omfang af hospitalernes brug af lægens medhjælp, Videre-
uddannelsessekretariatet involveres ikke ved ansætter af læger uden dansk autorisation 
(lægens medhjælp), men kan rådgive om Sundhedsstyrelsens regler på området.  
 
 
Godkendelse af læger der er uddannet i udlandet 
Læger med udenlandsk universitets- og eventuel speciallægeuddannelse kan, såfremt de 
søger herom, indplaceres i det danske autorisationssystem.  
Sundhedsstyrelsen har defineret tre grupper af udenlandske læger: EU-læger, Nordiske 
læger og tredjelandslæger. Nedenfor beskrives proceduren, som læger i hver af disse tre 
grupper skal følge, for at kunne få autorisation som læge, tilladelse til selvstændigt virke 
og speciallægeanerkendelse i Danmark. 
 
EU-læger  
Læger fra andre EU-lande skal indsende dokumentation for deres universitetsuddannelse 
og eventuelle speciallægeuddannelse til Sundhedsstyrelsen, som på baggrund heraf tilde-
ler selvstændigt virke og evt. speciallægeanerkendelse. Herefter kan lægerne søge an-
sættelse på hospitalerne på lige fod med danske læger. EU-lægers indplaceres altså di-
rekte i det danske autorisationssystem svarende til deres niveau i hjemlandet. Dette sker 
uagtet lægens sprogkundskaber og kendskab til det danske sundhedsvæsen i øvrigt. Det 
påhviler således hospitalerne at sikre, at EU-læger kan udføre deres arbejde i Danmark 
på et tilfredsstillende niveau, herunder at lægens sprogkundskaber er tilstrækkelige til at 
varetage arbejdet som læge. 
 
Nordiske læger 
De nordiske lande har indgået en aftale som muliggør, at lægers uddannelse kan overfø-
res direkte til andre nordiske lande. Dette giver lægerne samme vilkår som EU-læger. 
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Tredjelandslæger 
Når læger fra tredjelandslande ønsker at opnå autorisation i Danmark skal de først ind-
sende dokumentation for deres universitetsuddannelse til Sundhedsstyrelsen. Hvis do-
kumentationen godkendes, kan lægerne starte på Sundhedsstyrelsens kurser for tredje-
landslæger. Kurserne tager ca. to år at gennemføre og lægerne skal bestå prøver i 
dansk, medicin og sundhedslovgivning. Under dette forløb arbejder lægerne typisk ikke 
på hospitaler. Når alle prøver er bestået modtager lægerne et såkaldt ”tillykkebrev”, fra 
Sundhedsstyrelsen. Brevet beskriver hvad den enkelte læge skal gøre for at komme vide-
re i sin autorisationsproces. For alle læger på dette niveau er næste skridt dog, at indgå i 
en evalueringsansættelse som de selv skal søge i videreuddannelsesregionerne. Evalue-
ringsansættelsens længde og indhold, afhænger af om lægen er speciallæge i sit hjem-
land. Der er således to typer af evalueringsansættelser, en for ikke-speciallæger og en 
for speciallæger: 
 
Evalueringsansættelse for ikke-speciallæger fra tredjelandslande med henblik på opnåel-
se af selvstændigt virke i Danmark 
Evalueringsansættelsen består af to ansættelser af seks måneders varighed, hvorunder 
lægen opnår kompetencer svarende til den danske Kliniske Basisuddannelse (KBU). Læ-
gen skal selv søge evalueringsansættelse ved afdelinger, der er godkendt til at indgå i 
KBU. Evalueringsansættelsen skal påbegyndes senest 12 måneder efter at Sundhedssty-
relsens prøver er bestået og lægen har fået sit ”tillykkebrev”. Når lægen har indgået en 
aftale med en afdeling skal lægen søge om, at få klassificeret evalueringsansættelsen 
ved Videreuddannelsessekretariatet. Videreuddannelsessekretariatet modtager i den for-
bindelse følgende dokumentation; lægens ”tillykkebrev” fra Sundhedsstyrelsen og et be-
vis (fx ansættelsesbrev) fra afdelingen om, at den pågældende læge ansættes i evalue-
ringsansættelse.  
Videreuddannelsessekretariatet sikrer, at afdelingen er bekendt med kravene til evalue-
ringsansættelser, som er følgende: 

• Afdelingen skal 3 gange i løbet af de 12 måneders samlede evalueringsansættelse 
indsende evalueringer til Sundhedsstyrelsen om lægens kompetencer og progres-
sion 

• Der skal foreligge en individuel uddannelsesplan for lægens uddannelse på afde-
lingen 

• Lægens skal have vejledning og supervision under hele evalueringsansættelsen 
• Lægen skal gennemføre de obligatoriske kurser for KBU 

 
Når disse forhold er på plads klassificerer Videreuddannelsessekretariatet evalueringsan-
sættelsen og giver besked herom til afdelingen, Sundhedsstyrelsen og lægen selv. Lægen 
kan nu søge om en særlig ”evalueringsautorisation” hos Sundhedsstyrelsen. Efter lægen 
har fået denne evalueringsautorisation kan lægen påbegynde evalueringsansættelserne. 
Der må højest være 6 måneder mellem de to evalueringsansættelser.  
 
Hvis Sundhedsstyrelsen i løbet af en evalueringsansættelse modtager en negativ evalue-
ring fra afdelingen, og det er afdelingens vurdering, at lægen ikke vil kunne forbedre sine 
kliniske og/eller kommunikative kompetencer, afbrydes ansættelsen. Sundhedsstyrelsen 
vil på baggrund af den negative evaluering tage stilling til det videre forløb – og meddele 
lægen dette. 
 
Når evalueringsansættelsen er gennemført og godkendt kan lægen søge ”tilladelse til 
selvstændigt virke” ved Sundhedsstyrelsen. Udenlandske læger der har opnået ”tilladelse 
til selvstændigt virke” på baggrund af evalueringsansættelse skal påbegynde deres ho-
veduddannelse fire år efter de har fået tilladelse til selvstændigt virke som læge. Denne 
regel svarer til femårsfristen for danske læger, hvor lægerne ligeledes har fire år efter 
deres KBU til at søge hoveduddannelse. 
 
 
Evalueringsansættelse for udenlandske speciallæger fra tredjelandslande med henblik på 
opnåelse af selvstændigt virke og eventuelt speciallægeanerkendelse i Danmark 
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For læger, der allerede er speciallæger i deres hjemland i et speciale, der også findes i 
Danmark er evalueringsansættelsen kun på 6 måneder. Evalueringsansættelsen for spe-
ciallæger kan have to funktioner, dels opnåelse af ”tilladelse til selvstændigt virke” og 
dels vurdering af om lægen kan speciallægeanerkendes i Danmark.  
Hvis lægen kun ønsker at opnå ”tilladelse til selvstændigt virke” kan evalueringsansæt-
telsen foregå på alle afdelinger, der er godkendt til at have klinisk basisuddannelse. An-
sættelsen vil da forløbe som beskrevet for ikke-speciallæger kun med den undtagelse, at 
ansættelsen er på samlet set 6 måneder for læger, der er speciallæger i deres hjemland 
(ikke-speciallæger skal gennemføre samlet set 12 måneders evalueringsansættelse).  
Hvis lægen ønsker både at opnå tilladelse til selvstændigt virke og blive afprøvet i forhold 
til at opnå speciallægeanerkendelse i sit speciale, skal ansættelsen foregå på en afdeling, 
der er godkendt til at have hoveduddannelse i det pågældende speciale. Afdelingen skal 
stadig udfylde evalueringer til Sundhedsstyrelsen med henblik på opnåelse af ”tilladelse 
til selvstændigt virke”, men samtidig afprøves lægen i de kompetencer, der er beskrevet 
i specialets målbeskrivelse. Hvis en læge vurderes at besidde nogle eller alle krævede 
kompetencer i specialets målbeskrivelse kan den uddannelsesansvarlige overlæge god-
kende disse. Når evalueringsansættelsen godkendes og afsluttes er lægen først og frem-
mest klar til at søge tilladelse til selvstændigt virke ved Sundhedsstyrelsen. Derudover vil 
lægen enten være klar til at søge speciallægeankerkendelse fordi alle specialets kompe-
tencer og teoretiske krav er opnået, eller også har afdelingens uddannelsesansvarlige 
overlæge vurderet, at lægen mangler yderligere kompetencer for at kunne blive special-
læge i Danmark. Såfremt det sidste er tilfældet kan lægen søge om at få sin sag merit-
vurderet ved videreuddannelsessekretariatet. 
 
 
Meritvurdering af delvise eller hele speciallægeuddannelser fra udlandet  
Både nordiske læger, EU-læger og tredjelandslæger kan søge om merit på baggrund af 
delvise eller hele speciallægeuddannelser fra udlandet. Tredjelandslæger (både special-
læger og ikke-speciallæger) kan søge om merit i slutningen af deres evalueringsansæt-
telser. 
 
Ved ansøgning om merit indsender lægen en ansøgning til Videreuddannelsessekretaria-
tet med dokumentation for de stillinger i udlandet som skal indgå i meritvurderingen. 
Videreuddannelsessekretariatet vil bede specialets postgraduate kliniske lektor, som er 
den, der udfører lægefaglige vurderinger for Videreuddannelsessekretariatet, om at vur-
dere hvilke dele af den danske speciallægeuddannelse lægen kan få merit for. Hvis lægen 
er speciallæge fra et tredjelandsland og har været i evalueringsansættelse på en højtspe-
cialiseret afdeling indenfor specialet, kan Videreuddannelsessekretariatet også bede den 
uddannelsesansvarlige overlæge om en udtalelse om evalueringsansættelsen og lægens 
kompetencer i forhold til specialets målbeskrivelse.  
På baggrund heraf udfærdiger Videreuddannelsessekretariatet en meritafgørelse, som 
beskriver præcist, hvilke kompetencer i den danske speciallægeuddannelse (introdukti-
ons- og hoveduddannelse) som lægen får merit for, hvor meget den danske speciallæge-
uddannelse som følge heraf skal forkortes - samt hvilke kurser og forskningstræning i 
den danske speciallægeuddannelse som lægen eventuelt får merit for.  
Det beskrives også præcist hvilke ansættelser og kurser lægen skal gennemføre for at 
kunne blive godkendt som introduktionslæge eller anerkendt som speciallæge alt efter 
meritvurderings ordlyd. Meritvurderingen sendes af Videreuddannelsessekretariatet til 
Sundhedsstyrelsen, lægen selv og specialets postgraduate kliniske lektor. Lægen skal 
selv skaffe sig de beskrevne ansættelser og kurser. Videreuddannelsessekretariatet klas-
sificerer ansættelserne undervejs.  
 
 
Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 
Præmissen for alle uddannelsesansættelser er, at en læge under speciallægeuddannelse 
skal opnå bestemte målbeskrevne kompetencer indenfor den tidsramme som det pågæl-
dende uddannelses-delansætttelse har. Hvis en uddannelse ikke kan godkendes i henhold 
til ovenstående præmisser betegnes uddannelsesforløbet som uhensigtsmæssigt. Et 
uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb kan skyldes flere faktorer, fx: 

• Dårlige kommunikative evner 



 

 
5

www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/21.-maj-

• Dårlige samarbejdsevner 
• Utilstrækkelig medicinsk viden 
• Dårligt håndelag 
• Utilstrækkeligt overblik og manglende lederevner 

 
Alle uhensigtsmæssige uddannelsesforløb håndteres ens, uanset om lægen er universi-
tetsuddannet i udlandet eller i Danmark.  
 
Videreuddannelsessekretariatets involveres ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, 
der opstår i KBU og under hoveduddannelser, og kan have en rådgivende funktion ved 
uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i introduktionsuddannelser. Videreuddannelsesse-
kretariatet har for nyligt revideret et notat om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, der 
beskriver hvordan uhensigtsmæssige uddannelsesforløb håndteres og hvem der involve-
res og informeres undervejs. Notatet kan ses i den dagsorden, der er sendt ud til det 
kommende møde d. 21. maj 2015 i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
Notatet er på dagsordenen til godkendelse. Link til dagsordenen ses her 

2015/  

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/21.-maj-2015/



