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Ansøgning om grønlandsk autorisation som sygeplejerske. 
Vejledning til svenske sygeplejersker 

  
I medfør af Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og 
virke §1 har en person kun ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske og betegne sig som 
sygeplejerske, såfremt personen har modtaget grønlandsk autorisation som sygeplejerske. 
Landsstyret kan jævnfør §3, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 22. april 1998, efter 
ansøgning meddele autorisation som sygeplejerske til personer, der udenfor Grønland har 
gennemgået en uddannelse, som kan sidestilles med den grønlandske sygeplejerskeuddannelse. 
Bemærk, at autorisationen ikke automatisk giver ret til ansættelse i det grønlandske sundhedsvæ-
sen, jævnfør Departementet for Sundheds krav til udenlandske ansøgere. 
 
Landsstyret kan meddele grønlandsk autorisation til svensk uddannede sygeplejersker, der har 
 
  Legitimation som sjuksköterska, der er meddelt på grundlag af en uddannelse, der 

har omfattet inriktning mot allmän hälso- och sjukvård eller tilsvarende. 
 

Fremgangsmåde for ansøgning: 
1. Dokumentation for autorisation som sygeplejerske i Sverige fremsendes i form af 

originalbeviser eller attesterede kopier. Med attesteret menes en kopi, hvor to personer 
ved underskrift samt stilling og adresse bekræfter, at de har set originalen. De to personer 
må ikke være ægtefælle eller nært beslægtede. 

Der fremsendes: 
- Utbildningsbevis med legitimation som sjuksköterska i Sverige med inriktning mot 

allmän hälso- och sjukvård dateret efter januar 1984, eller 
- Bevis for legitimation som sjuksköterska med inriktning mot allmän hälso- och 

sjukvård, eller 
- Utbildningsbevis med legitimation som sjuksköterska i Sverige dateret før 1984. 
 

2. Vedlagte ansøgningsskema udfyldes og fremsendes sammen med dokumentationen til: 
 Landslægeembedet, Postbox 120, 3900 Nuuk 

Postadresse bedes anført, hvis autorisationen ikke skal sendes til folkeregisteradressen, da 
Landslægeembedet fremsender autorisationen direkte til ansøger.   
 

For at forenkle ansættelsesproceduren fremsender Landslægeembedet kopi af den grønlandske 
autorisation til ansættelsesmyndigheden, hvis der er søgt ansættelse indenfor sundhedsvæsenet. 
Først derefter kan ansættelsesbrev udfærdiges. 
Ansøger skal selv fremsende en attesteret kopi af den grønlandske autorisation til pågældende 
kommune, hvis der er søgt ansættelse i kommunalt regi.  
 
Den originale autorisation skal fremvises til den ledende sygeplejerske ved ankomsten til 
arbejdsstedet i Grønland. 
Meddelelse af grønlandsk autorisation koster på nuværende tidspunkt ikke noget for svenske 
sygeplejersker.  
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