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ARBEJDE I UDLANDET

HVORFOR, HVOR, HVORDAN?

SUSANNE RICHTER, SPECIALKONSULENT I DANSK SYGEPLEJERÅD



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

INDHOLD

1. Hvorfor udlandet?

Kompetencer, udvikling, ansvar

2. Hvor går turen hen?

Destinationer og erfaringer (beretninger fra Norge og Grønland)

3. Hvordan forbereder jeg mig? 

Sprog, autorisation, forsikring, bolig, pension mv

2



3

HVORFOR UDLANDET?

Kompetenceudvikling og faglig udvikling

Personlig udvikling

Blive en del af en anden kultur

Nye perspektiver på sundhedsvæsnet



Tekst med 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

INDHOLDSSIDE MED 

JOB I ET SKANDINAVISK LAND

Ingen specielle sprogkrav

Sammenligneligt med det danske sundhedsvæsen 

Søg autorisation

• Kopi af eksamenspapirer med attestation

• Kopi af pas med attestation

Søg arbejde direkte hos en arbejdsgiver

Søg arbejde via et vikarbureau

Meld dig ind i landets sygeplejerske fagforening og meld dig som 

passivt medlem i DSR

Kontakt SKAT, DSA og PKA

Bliv registreret i landet, bankkonto og socialservice osv.
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Tekst med 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

INDHOLDSSIDE MED 

JOB I ET EU LAND

Sprogkrav til landets modersmål

Et sundhedsvæsen der kan være meget forskelligt fra det 

danske

Søg autorisation

• Kontakt landet sundhedsmyndigheder, gerne via mail

• Udfyld ansøgningsformularer

• Bed Styrelsen for Patientsikkerhed om at sende bekræftelse på din 

danske autorisation til landets sundhedsmyndigheder

• Kopi af eksamenspapirer med attestation

• Kopi af pas med attestation
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Tekst med 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

INDHOLDSSIDE MED 

JOB I ET EU LAND (fortsat…)

Søg arbejde (evt. via Eures)

Meld dig ind i landets sygeplejerske fagforening og meld dig 

som passivt medlem i DSR

Kontakt skat, DSA og PKA

Der kræves ikke ophold- og arbejdstilladelse

Bliv registreret i landet, bankkonto og socialservice osv. 
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Tekst med 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

INDHOLDSSIDE MED 

JOB UDENFOR ET EU LAND

Sprogkrav til landets modersmål, evt. test

Et sundhedsvæsen der kan være meget forskelligt fra det 

danske

Søg autorisation

• Kontakt landet sundhedsmyndigheder, gerne via mail

• Udfyld ansøgningsformularer

• Bed Styrelsen for Patientsikkerhed om at sende 

bekræftelse på din danske autorisation til landets 

sundhedsmyndigheder

• Kopi af eksamenspapirer med attestation, evt. oversat af 

godkendt translatør
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Tekst med 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

INDHOLDSSIDE MED 

JOB UDEN FOR ET EU LAND 
(fortsat…)

Evt. eksamen, faglig og sproglig

Søg opholds-og arbejdstilladelse

Søg arbejde

Meld dig ind i landets sygeplejerske fagforening og meld dig 

som passivt medlem i DSR

Kontakt skat, DSA og PKA

Relevante forsikringer
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: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

HUMANITÆRE ORGANISATIONER
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• Eksempel på organisationer: Dansk Røde Kors, Folkekirkens 

Nødhjælp, Læger Uden Grænser, Mellemfolkeligt Samvirke, Red 

Barnet

• Andre hjælpeorganisationer uden overenskomst/ samarbejdsaftale

med DSR
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LÆS MERE

Læs mere på www.dsr.dk/jobiudlandet og find nyttige links til 

sygeplejeorganisationer og andre relevante sider i udlandet. 

http://www.dsr.dk/jobiudlandet

