Sundhedsminister Magnus Heunicke

Kære Magnus Heunicke
Vi glæder os over, at der på Finansloven er blevet afsat 11,3 mio. kr. i 2022
og 11,8 mio. kr. i 2023 til at nedbringe sagspuklen for ansøgninger til dansk
autorisation fra sundhedspersoner uddannet uden for Norden, EU eller
EØS. Det er bestemt et skridt i den rigtige retning, sådan at vi hurtigere kan
få ansat læger, der kan og vil bidrage til vores pressede sundhedsvæsen.

14. december 2021
Sagsnr: 2021-4380
Aktnr: 4091271

Imidlertid er sagspuklen ikke den eneste udfordring for at få flere læger og
andre kolleger hurtigere ud i det danske sundhedsvæsen. Der er stadig et
stort behov for at fremtidssikre såvel autorisationsprocessen som processen for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse, så de matcher arbejdsmarkedets behov. Vi foreslår derfor disse yderligere indsatser:
1.

En fasttrack-ordning for de læger, der har fået tilbudt ansættelse
eller som er uddannet i et speciale, som der er mangel på i Danmark. Det vil kræve en ændring af autorisationsloven, således at
der åbnes mulighed for, at Styrelsen for Patientsikkerhed fremadrettet kan prioritere – og sikre en særlig hurtig behandling – af ansøgninger om dansk autorisation fra læger, der besidder kompetencer, der er særligt efterspurgte i det danske sundhedsvæsen, eller som har tilbud om ansættelse i det danske sundhedsvæsen.

2.

Sammenhæng mellem positivlisten og det lægelige arbejdsmarked
skal sikres ved at indføre en tættere myndighedskoordinering mellem Danske Regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

3.

Udbud af kursus- og prøvekapacitet skal løbende afstemmes i forhold til antallet af godkendte ansøgere.
I trit med, at sagspuklen bliver afviklet og flere ansøgninger bliver
godkendt, er det væsentligt, at kursus- og prøvekapacitet for læger
løbende bliver justeret i forhold til antallet af ansøgere, der af Styrelsen for Patientsikkerhed har fået godkendt deres uddannelse
som egnet til afprøvning.

4.

Udbud af evalueringsansættelse skal afstemmes i forhold til udbudte prøver.
Manglende evalueringsansættelser og uklare procedurer kan ofte
forlænge autorisationsprocessen unødigt. Der er derfor behov for,
at regionerne som minimum kan tilbyde et overblik over de
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afdelinger, der har plads, tid og økonomi til at stå for evalueringsansættelserne. Hertil kommer, at der er behov for tydelige procedurer for godkendelse af evalueringsansættelse.
Endelig er der – som vi også gjorde opmærksom på i et fælles brev til
sundhedsministeren og udlændinge- og integrationsministeren den 18.
maj 2021 – behov for at sikre hurtig og prioriteret sagsbehandling af ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse fra læger i job eller under videreuddannelse i Danmark.
Som vi ser det, er der et stort behov for en tættere koordinering, vidensudveksling og behovsafklaring mellem Danske Regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Vi bidrager og deltager gerne i, at en tættere koordinering bliver iværksat.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
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