
 

 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 10. januar 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 

274 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Jane Heitmann (V). 

 

Spørgsmål nr. 274:  

”Vil ministeren oplyse, hvor lang ventetid der er hos Styrelsen for Patientsikkerhed 

for udenlandske tandlæger fra 3. lande, som søger om tilladelse/godkendelse til at ar-

bejde i Danmark – herunder ortodontister? Og vil ministeren i forlængelse heraf til-

kendegive, om ministeren er tilfreds med ventetidens længde henset til manglen på 

særligt ortodontister i mange provinskommuner?” 

 

Svar: 

Det lægges til grund, at spørgsmålet alene vedrører autorisation af udenlandske tand-

læger fra lande uden for EU/EØS. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der aktuelt går ca. 36 måneder fra en an-

søgning er modtaget til styrelsen begynder sagsbehandlingen. Styrelsen er således pt. 

i gang med at sagsbehandle ansøgninger fra tandlæger uddannet uden for EU/EØS 

modtaget i januar 2019. 

 

Der er i perioden fra 2016 til 2018 sket en næsten firedobling i antallet af nye ansøg-

ninger, og antallet af nye ansøgninger er faldet i 2021. Der er i samme periode årligt 

blevet meddelt dansk autorisation som tandlæge til 3-13 tandlæger fra lande uden 

for EU/EØS. I alt er der meddelt 49 autorisationer i årene 2016-2021. 

 

Sagspuklen er pr. 1. december 2021 opgjort til at omfatte ca. 620 ansøgninger fra 

tandlæger (dvs. ansøgninger modtaget i perioden januar 2019 til og med november 

2021). Den samlede sagspukkel består også af ansøgninger fra læger, sygeplejersker 

og andre faggrupper. 

 

Styrelsen har ikke i autorisationsansøgningssager registreret oplysninger om, 

hvorvidt ansøgerne har en udenlandsk specialtandlægeuddannelse. Styrelsen 

har derfor ikke mulighed for at oplyse, hvorvidt nogen – eller hvor mange – af 

ovenstående ansøgere, der måtte have en udenlandsk specialtandlægeuddannelse 

i ortodonti.  

 

Jeg kan tilføje, at jeg har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme 

med konkrete løsningsforslag til, hvordan vi fremadrettet indretter autorisationspro-

cessen for sundhedspersoner fra tredjelande, så vi sikrer en hurtigere og mere smidig 

proces. Jeg henviser i den forbindelse til mine svar på SUU alm. del spm. 238 og 267.  
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Side 2 

Med venlig hilsen 
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