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International rekruttering og sprogkrav for udenlandske læger
I Region Midtjylland er international rekruttering af læger et supplement til den løbende uddannelse og rekruttering af sundhedspersonale. International rekruttering af læger sker i begrænset omfang og
som oftest kun i situationer, hvor det ikke er muligt at rekruttere på
anden vis. Gennem de seneste 5 år er der via målrettet international
rekruttering ansat i alt omkring 20 læger. Det er særligt HE Midt, HE
Vest og Regionspsykiatrien, der har haft behov for at rekruttere intenationalt.
Hvordan rekrutterer hospitalerne internationale læger og hvilke
sprogkrav stilles der i Region Midtjylland
Der er efter EU-udbud indgået rammeaftaler vedr. levering af internationale rekrutteringstjenester med tre rekrutteringsvirksomheder. I
rammeaftalen, er der et krav om, at alle kandidater skal bestå
Danskprøve 3, inden de starter som læge i afdelingen.
International rekruttering af læger til regionens hospitaler sker stort
set altid i samarbejde med en af de rekrutteringsvirksomheder Region
Midtjylland har indgået rammeaftaler med. Gennem de seneste år har
der været enkelte eksempler på, at enhederne har fået henvist en
kandidat via Region Midtjyllands samarbejde med Work In Denmark.
Uanset om kandidaterne findes via rekrutteringsvirksomhederne eller
Work in Denmark stilles der krav om, at de skal bestå Danskprøve 3.
I enkelte tilfælde kan enhederne/afdelingerne modtage ansøgninger
direkte fra internationale kandidater, eller der kan opstå dialog med
en kandidat på en lægekongres eller lignende. Også her vil det være
et lokalt ledelsesansvar at sikre sig, at lægen kan kommunikere på et
tilstrækkeligt godt niveau. Den lokale ledelse/hospitalet har mulighed
for at tilkøbe en "sprogpakke" via rammeaftalerne, der skal sikre beståelse af Danskprøve 3, benytte tilbud fra det lokale sprogcenter eller anden form for sprogundervisning, eksempelvis ved lokalt at ansætte en sproglærer i en periode.
Autorisation og sprogkrav generelt
Uanset hvordan den enkelte læge er rekrutteret er det Styrelsen for
Patientsikkerhed, der vurderer, om en udenlandsk uddannet kandidat
lever op til betingelserne for at opnå dansk autorisation. For udenlandsk uddannede sundhedspersoner gælder der i dag forskellige
krav for opnåelse af dansk autorisation afhængigt af, hvor den udenlandske sundhedsperson er uddannet, og vedkommendes statsborgerskab.
For personer, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for
EU/EØS, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed en vurdering af, om
ansøgerens uddannelse er egnet til afprøvning. Hvis ansøgerens ud-
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dannelse er egnet til afprøvning, skal vedkommende herefter bestå en prøve i Dansk 3 med
minimum karaktererne 10 i mundtlig kommunikation, 7 i læseforståelse og 7 i skriftlig fremstilling.
Centrale initiativer vedr. sprogkrav
Danske Regioner besluttede i foråret 2019 at nedsætte en arbejdsgruppe, som har til formål at
afdække indsatser i forbindelse med ansættelse af udenlandsk sundhedspersonale, specifikt
med fokus på at sikre rette sprogniveau. Region Midtjyllands deltagere har i den sammenhæng
anbefalet, at læger/sundhedspersonale med patientkontakt som minimum består Danskprøve
3, med henvisning til de krav vi allerede stiller i henhold til rammeaftalerne med rekrutteringsvirksomhederne. Der afholdes møde i Danske Regioner den 22. november, hvor input fra de
fem regioner drøftes.
Den tidligere regering sendte et lovforslag i høring, der præciserer, at det er regionernes ansvar, at de ansatte sundhedspersoner har de rette sproglige kompetencer. Dette lovforslag er
genoptaget og medtaget i en forestående revision af Sundhedsloven. Her fremgår det bl.a. at;


Det foreslås, at det i Sundhedsloven fastsættes, at det påhviler regionsråd, kommunalbestyrelser
og private virksomheder at sikre, at sundhedspersoner er i besiddelse af de sproglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne udøve den stilling, som de ansættes i



Den foreslåede pligt præciserer arbejdsgiverens driftsherreansvar for at sikre de kompetencer,
der er nødvendige for at kunne tilbyde borgere i hele landet en god behandling af høj kvalitet



Der foreslås ikke med lovforslaget, et givent niveau af sprogkvalifikationer som betingelse for at
kunne arbejde i det danske sundhedsvæsen. Bestemmelsen stiller alene krav om, at niveauet
skal være forsvarligt og sikre, at sundhedspersonen har mulighed for at udføre sine opgaver fagligt forsvarligt.
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