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Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse til udlændinge med henblik på 

opnåelse af dansk autorisation som læge 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration indfører hermed fra og med den 1. ja-

nuar 2011 en ny praksis, hvorefter der kan meddeles opholdstilladelse til udenlandske læ-

ger, der er statsborgere i og/eller er uddannede i lande uden for EU/EØS, med henblik på 

opnåelse af dansk autorisation som læge.  

Opholdstilladelse efter den nye praksis gives således til det særlige formål, at en særlig 

gruppe udlændinge kan gennemføre en faglig og sproglig opkvalificering, så de pågældende 

kan opnå dansk autorisation som læge og derefter kan bidrage til det danske arbejdsmarked 

som højtkvalificeret arbejdskraft. 

 

Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 1372 af 9. december 2010 om autorisa-

tion af læger, der er statsborgere i og/eller er uddannede i lande uden for EU/EØS, som lige-

ledes træder i kraft den 1. januar 2011. 

 

Opholdstilladelsen meddeles efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, 1. pkt. Det er en betingel-

se for meddelelse af opholdstilladelse med henblik på opnåelse af dansk autorisation som 

læge, at Sundhedsstyrelsen forinden har vurderet, at udlændingens lægelige grunduddan-

nelse er egnet som grundlag til – efter opkvalificering – at opnå dansk autorisation som læ-

ge. 

 

Opholdstilladelsen skal endvidere betinges af, at udlændingens og dennes eventuelle med-

følgende families forsørgelse er sikret gennem egne midler under opholdet her i landet. 

 

I opholdstilladelsen tilkendegives det, at udlændingen ikke må arbejde i Danmark, herunder i 

en evalueringsansættelse, medmindre pågældende forinden er meddelt arbejdstilladelse 

hertil. En sådan arbejdstilladelse meddeles af Udlændingeservice efter ansøgning og kan 

alene gives, hvis der foreligger et konkret jobtilbud, jf. § 35 i bekendtgørelse nr. 270 af 22. 

marts 2010 om udlændinges adgang her til landet.  

 

Arbejdstilladelse med henblik på en evalueringsansættelse gives i overensstemmelse med 

ansættelseskontrakten for evalueringsansættelsen. 

 



 

Side 2 

 

 

 

Arbejdstilladelse til øvrigt arbejde ud over evalueringsansættelsen gives på betingelse af, at 

der er tale om sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, men det vil være uden betydning, om 

der er tilgængelig, kvalificeret arbejdskraft her i landet eller i EU-/EØS-landene.  

 

Opholdstilladelsen meddeles med henblik på midlertidigt ophold og første gang for to år. 

 

Opholdstilladelsen kan forlænges i yderligere to år, hvis udlændingen i forbindelse med an-

søgningen om forlængelse dokumenterer at have bestået den danske sprogtest, som er 

nødvendig for at opnå autorisation. Det er Sundhedsstyrelsen, der fastsætter niveauet for 

den danske sprogtest i medfør af ovennævnte bekendtgørelse om autorisation af læger, der 

er statsborgere i og/eller er uddannede i lande uden for EU/EØS. Kan udlændingen ikke do-

kumentere at have bestået den danske sprogtest, er der ikke den fornødne fremdrift i forhold 

til opnåelse af autorisation, og dermed er der ikke grundlag for at forlænge opholdstilladel-

sen.  

 

Det vil som absolut udgangspunkt ikke være muligt at få opholdstilladelsen forlænget ud 

over sammenlagt fire år.  

 

Opholdstilladelsen kan dog efter en konkret vurdering forlænges i yderligere et år, såfremt 

der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder, som har været årsagen til, at udlændin-

gen ikke allerede har opnået dansk autorisation som læge. Helt ekstraordinære omstændig-

heder kan eksempelvis være alvorlig sygdom hos udlændingen eller dennes nærmeste fami-

lie. 

 

Det vil endvidere være en betingelse for at forlænge opholdstilladelsen ud over sammenlagt 

fire år, at Sundhedsstyrelsen skønner det sandsynligt, at udlændingen kan opnå autorisation 

inden for det følgende år. Udlændingeservice kan om nødvendigt med ansøgerens samtykke 

indhente en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen herom. 

 

 


