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Vedr.: autorisationsbestemmelser for ikke danske læger

)

Der har tilsyneladende i en periode været tvivl om, om læger fra andre lande end Danmark behøver en dansk autorisation for at arbejde som læge i Grønland.
Landslægeembedet kan oplyse, at den gældende lægeautorisationslov i Grønland er anordning
nr. 860af18. december 1991 for Grønland om ikraftsættelse aflov om udøvelse aflægegerning,
og at det er på dette grundlag Landslægeembedet udfører sit tilsyn.
For ikke dansk uddannede læger fra Norden og Europa gælder dels den nordiske aftale og dels
EU-Bekendtgørelse nr. 403af23. maj 2008 om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af
virksomhed som autoriseret sundhedsperson.
Vedr. den nordiske aftale: Alle nordiske læger med autorisation fra et andet nordisk land end
Danmark, kan på baggrund af sin uddannelse arbejde i det danske, færøske eller grønlandske
sundhedsvæsen, men skal forinden have udsted en dansk autorisation i den danske Sundhedsstyrelse.

)

Vedr. EU-Bekendtgørelsen: EU/EØS-borgere kan med baggrund i gennemgået uddannelse i et
EU/EØS-land ansøge den danske Sundhedsstyrelse om dansk autorisation samt tilladelse til at
betegne sig som speciallæge. Læger som ifølge denne bekendtgørelse meddeles autorisation,
tilladelse til selvstændigt virke eller tilladelse til at betagne sig som speciallæge, har adgang til at
udøve den pågældende sundhedsfaglige virksomhed på samme vilkår som personer, der har gennemgået den i autorisationsloven danske uddannelse, men personen skal dog tillige have sproglig
færdighed til at udøve virksomheden med den i autorisationslovens forudsatte omhu og samvittighedsfuldhed.
Bekendtgørelsen rummer også en mulighed for, at EU/EØS-borgere med uddannelse fra det pågældende EU/EØS-land, midlertidigt og lejlighedsvis kan udøve sundhedsfaglig virksomhed
omfattet af den danske autorisationslov under ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland uden
dansk autorisation. Forud for denne virksomhed skal der indhentes tilladelse fra den danske
Sundhedsstyrelse, og tilladelsen skal fornys hvert år. Denne bestemmelse bliver yderst sjældent
anvendt i Danmark.
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Landslægeembedet kan konkludere, at læger der ikke er uddannet i Darunark, og ikke har dansk
autorisation, forinden ansættelse i det grønlandske sundhedsvæsen skal forevise en dansk autorisation, eller at den danske Sundhedsstyrelse for inden har givet tilladelse til midlertidigt og lejlighedsvis udøvelse af sundhedsfaglig virksomhed. Det skal tillige sikres, at den pågældende er i
besiddelse af tilstrækkelige sprogkundskaber til at kunne udøve virksomheden med den i autorisationslovens forudsatte omhu og samvittighedsfuldhed.
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