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Forord
Jeg startede i august 2010 på den britiske
turnusuddannelse, Foundation Programme.
Ansøgningsprocessen strakte sig over et
år og i forløbet lærte jeg en del, jeg gerne
ville have vidst på forhånd.
Formålet med denne guide er derfor at
videreformidle disse erfaringer til danske
medicinstuderende, der overvejer at ansøge
om turnus i Storbritannien.

Guiden vil udelukkende omtale ansøgningsprocessen og således ikke selve arbejdet som turnuslæge i Storbritannien.
Endvidere er guiden udelukkende baseret
på egne erfaringer med ansøgningsprocessen 2010 og således ikke godkendt af nogen officiel instans.
Du opfordres derfor til selv at ajourføre
alle oplysninger med de relevante myndigheder.
Lykke til med ansøgningen.
Filip Castberg
Oxford, november 2010

Forord til 2. udgave
Rankingsystemet er ændret fra kvartiler
til centiler, og online-essayansøgningen er
erstattet af en adgangsprøve i ’professionel
adfærd som læge’, der aflægges i UK.
Desuden har jeg opdateret bestemmelserne om 5-årsreglen og tilføjet flere links
under ’yderligere information’.
Filip Castberg
København, juni 2014
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Foundation Programme - en introduktion
Den britiske turnusuddannelse, Foundation Programme, er en toårig uddannelse,
der starter hvert år i august.

ere fra uge til uge, og du kan arbejde op til
7 x 12 timer én uge og have stort set fri den
næste.

Turnusforløbene varierer, men består ofte
af 6x4 måneder i forskellige specialer, der
er fordelt på primær- og sekundærsektoren,
mindre sygehuse og universitetssygehuse
for at give bredest mulig erfaring.

Timelønnen er dårligere end den danske
– selv når du tager højde for den væsentligt
lavere britiske skat.

Du skal derfor ikke forvente at arbejde i
samme by i hele din turnustid, med mindre
du tager til London.
Typisk ligger de brede specialer som
kirurgi og medicin på første år, mens grenspecialer og akutspecialer er placeret på
andet år.
Der er turnuslæger i stort set alle specialer, så det er f.eks. muligt at få turnusforløb, der inkluderer pædiatri, gyn-obs, oftalmologi, ØNH, anæstesi eller akutmedicin.
Som turnuslæge arbejder du officielt gennemsnitligt 40-48 timer om ugen afhængig
af dit ansættelsesforhold, selvom du nogle
steder forventes at arbejde væsentligt mere
(ulønnet).
Endvidere kan arbejdsbelastningen vari-

Efter første turnusår, Foundation Year 1
(FY1), opnår du ’full license’.
FY1 ækvivalerer ifølge Sundhedsstyrelsen KBU og kan danne grundlag for ansøgning om dansk ret til selvstændigt virke,
skulle du vælge at afbryde den britiske
turnusuddannelse allerede efter første år
og vende tilbage til Danmark. (Se ”Britisk
turnus og 5-årsreglen” s. 15).
Academic Foundation Programme
Der er også mulighed for at ansøge det
særlige Academic Foundation Programme,
hvor ét af de kliniske ophold er erstattet af
et forskningsophold.
Her starter ansøgningsprocessen dog allerede i foråret, dvs. 1½ år før turnusstart.
Denne mulighed vil ikke blive omtalt
nærmere i denne guide.
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Ansøgningsprocessen
Ansøgningsprocessen starter i august
måned ét år før turnusstart, og er du EUstatsborger og læser medicin i Danmark, er
eneste ekstra krav i forhold til de britiske
medicinstuderende, at du består en sprogtest.
Modsat Danmark fordeles turnuspladserne ikke efter lodtrækning men efter et
pointsystem.
Du tildeles primært point efter, hvordan
du klarer en prøve i professional adfærd
som læge og i mindre grad efter dine karakterer og eventuelle øvrige akademiske
præstationer (f.eks. publicerede artikler).
Fordelingen af turnusforløb sker i to
runder, hvor du først vælger geografisk
turnusområde, Foundation School, og siden
turnusforløb, Foundation Programme.

Tidslinje for ansøgningsprocessen
Forår

Ansøg dit universitet om Dean’s
statement/ranking
August

Ansøg om eligibility status

Oktober

Onlineansøgning:
Angiv referencepersoner
Prioriter Foundation Schools

December
Januar

Adgangsprøve (SJT)

Marts

Besked om samlet score
Tildeling af Foundation School

April

Prioriter Foundation Programmes
inden for tildelt Foundation School
Tildeling af Foundation Programme

UK Foundation Programme
www.foundationprogramme.nhs.uk

Forår

Her kan du hente blanketter til ansøgning om eligibility og siden ansøge online om turnusplads.

Sommer*

Et godt sted at starte på sitet er
Rough Guide to the Foundation
Programme, som du finder under
key documents.

Tag sprogtest (IELTS)

Evt. jobsamtale
Evt. shadowing (følordning)

August

Ansøg om UK autorisation
Turnusstart

*Du kan søge, så snart du har dansk autorisation.
Vinterkandidater kan derfor søge længe før.
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Ansøgning om Eligibility
Før du kan deltage i den egentlige ansøgningsrunde i oktober, skal du først erklæres
eligible, dvs. kvalificeret eller berettiget til
at ansøge.
Du kan godt ansøge om britisk turnus,
mens du endnu er studerende, idet du anfører forventet gradueringstidspunkt.
Ansøgningsfristen for at søge om eligibility er i august måned, og du skal inden da
have:
•

bestået en engelsk sprogtest (IELTS)

•

fået udfyldt et Dean’s statement med
anført ranking fra dit universitet

(Som dansk medicinstuderende behøves
du ikke at tage PLAB, der er en medicinsk
adgangseksamen, som ansøgere uden for
EU skal aflægge).

Det kan kraftigt anbefales at øve sig på
tidligere eksamenssæt, så du er fortrolig
med eksamensformen.
De sælges hos bl.a. www.cambridge.org,
og en del kan også findes gratis på nettet.
IELTS udbydes i Danmark af EDU Danmark og koster kr. 1.800.
Da testdatoerne hurtigt bookes, kan det
være nødvendigt at tage IELTS-testen et
andet sted i Europa.
Du får først resultatet af din prøve 13
dage efter eksamen.
Du skal ved tilmelding til testen anføre
modtagerinstitutionens adresse (dvs. UKFPO Eligibility Office), så vil IELTS sende
dine testresultater direkte dertil.

IELTS
International English Language Testing
System er en sprogtest i engelsk, hvor du
testes i disciplinerne tale, lytte, læse og
skrive og bedømmes efter karakterskalaen
0-9.
For at ansøge om eligibility status skal du
forinden have aflagt IELTS Academic Module og opnået minimum 7,5 i hver af de
fire discipliner.
Det er altså ikke nok blot at have 7,5 i
gennemsnit.

IELTS
www.ielts.org
EDU Danmark
www.edu-danmark.dk
Salg af tidligere eksamenssæt
http://www.cambridge.org/dk/elt/
catalogue/subject/item382396/International-English-Language-TestingSystem-(IELTS)
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Dean’s statement og ranking
Dean’s statement er en blanket, hvor din
dekan formelt godkender, at du ansøger det
britiske turnusprogram.
Endvidere skal også din ranking anføres
på blanketten, dvs. din karaktermæssige
placering i forhold til de andre studerende
på din årgang.
Din ranking har ingen betydning for din
ansøgning om eligibility status, og du kan
godt ansøge det britiske turnusprogram
uden ranking.
Det kan dog ikke anbefales, da din
ranking indgår i din samlede score i den
senere ansøgningsproces og dermed påvirker dine muligheder for at få dit ønskede
turnusforløb.
UK Foundation Programme Office (UKFPO) tildeler point efter, hvilket centil, du
ligger i på din årgang, dvs. om du er blandt
de 10% bedste, blandt de 10-20% bedste
etc.

Din præcise placering inden for det enkelte centil har ingen pointmæssig betydning,
men skal ikke desto mindre anføres.
I Danmark er der ikke tradition for at
rangordne de studerende, hvorfor du kan
komme i klemme mellem dansk og britisk
uddannelsestradition.
Ved manglende ranking tildeles du nemlig
point svarende til en placering i dårligste
centil.
Københavns Universitet har derfor indført
en procedure for ranking af ansøgere til
Foundation Programme (senest opdateret
april 2014).
Ordningen administreres i København af
det internationale kontor på Panum.
Det tilrådes kraftigt, at du henvender dig
i god tid.
Er du studerende i Århus eller Odense,
opfordres du til at foreslå en lignende ordning der.
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Notat om ranking af studerende på Københavns Universitet, april 2014.
For studerende, der ønsker at tage KBU (FY1) i Storbritannien.
1. Der trækkes information fra KU STADS om, hvor mange studerende, der er
optaget på kandidaten på samme semester som ansøgeren (Total number of
applicants in the applicant year group in medical school).
2. Den studerendes gennemsnit fra 1. til 4. semester (kandidat) regnes ud. Hvis
den studerende er tidligere på studiet eller mangler aktivitet til og med 4.
semester (kandidat), må den studerende afvente udregningen af rangering,
indtil alle kurser og eksaminer er bestået til og med 4. semester (kandidat).
Der udregnes kun gennemsnit på kandidatdelen.
3. Der følges nedenstående estimering for karakterfordelingen for beståede
præsentationer, som er fordelt i centiler.
Centil Karaktergennemsnit uvægtet 1. - 4. sem. KA
1
11,1 – 12
2
9,9 – 11,0
3
9,1 – 9,8
4
8,0 – 9,0
5
6,8 – 7,9
6
5,8 – 6,7
7
4,8 – 5,7
8
3,9 – 4,7
9
2,9 – 3,8
10
10: 2,0 – 2,8
Den studerende vil således få tildelt en rangering, der svarer til det midterste af det
centil, som den studerende bliver placeret i. Der er 10 % studerende i hvert centil.

Ovenstående er en forkortet udgave KUs notat, idet opgørelsen over ECTS-point
for de enkelte eksaminer er udeladt (kan findes i studieordningen). Kontakt den
internationale studievejledning på Panum for nærmere information.
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Ansøgning til Foundation Programme
Når du har opnået eligibility status, kan
du søge turnus på www.foundationprogramme.nhs.uk i oktober.
I ansøgningen skal du:
•

anføre (eventuelle) andre akademiske
præstationer, f.eks. publicerede artikler eller akademiske grader i andre
fag.

•

prioritere Foundation Schools.

•

angive to referencepersoner.

Valg af Foundation School
Storbritannien er inddelt i 28 geografiske
områder, der kaldes Foundation Schools.
Du skal i ansøgningen opstille alle Foundation Schools efter præference.
For at tilgodese at flest mulige får deres
første prioritet, tildeles pladserne i første
runde til ansøgere, der har den pågældende
Foundation School som første prioritet. Er
der flere ansøgere end pladser, prioriteres
ansøgere efter deres samlede ansøgningsscore.
I anden fordelingsrunde indgår kun Foundation Schools med ledige pladser og ansøgere, der ikke fik deres førsteprioritet
opfyldt.
Er din score derfor for lav til din første
prioritet, kan du risikere at din 2., 3., 4. etc
prioritet er fyldt op med førsteprioritetsansøgere – også selvom de har en lavere
score end dig – hvorfor din tildelte Founda-

tion School i værste fald står langt nede på
din prioriteringsliste.
Referencepersoner
Du skal anføre to referencepersoner i din
ansøgning, der efterfølgende vil modtage
en mail fra UKFPO med et link til en onlineformular, der er tilknyttet din ansøgning.
Dine referencer har ingen betydning for
din score.
Adgangsprøve
Situational Judgement Test er en 2 timer
og 20 minutters skriftlig adgangsprøve i
’professionel adfærd som læge’ og består
af 70 ranking- eller multiple choice spørgsmål. Det er ikke en eksamen i medicin.
Pointsystem
De forskellige elementer i din ansøgning
og SJT scores, hvorved du opnår en samlet
score (max 100 points).
Pointfordelingen har varieret fra år til år,
men ved ansøgningen til FP 2014 fik du:
•

34-43 point afhængig af din ranking

•

op til 7 points for akademiske præstationer

•

op til 50 points for din besvarelse af
adgangsprøven, SJT.

Du kan altså maksimalt hente 9 points på
en ranking i 1. centil i forhold til en i 10.
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centil/ingen ranking, mens besvarelsen af
SJT vægtes højt.
Valg af Foundation Programme
I april får du oplyst din samlede score

samt tildelte Foundation School, og du
skal nu ansøge om Foundation Programme
(turnusforløb) inden for denne Foundation
School.
Igen gælder, at turnusforløbene fordeles
efter score.

Situational Judgement Test (SJT): Example Questions (2014)
Example Ranking Question
You are just finishing a busy shift on the Acute Assessment Unit (AAU). Your FY1 colleague who is due to
replace you for the evening shift leaves a message with the nurse in charge that she will be 15 to 30 minutes
late. There is only a 30 minute overlap between your timetables to handover to your colleague. You need to
leave on time as you have a social engagement to attend with your partner.
Rank in order the following actions in response to this situation (1= Most appropriate; 5= Least appropriate)
A. Make a list of the patients under your care on the AAU, detailing their outstanding issues, leaving this on
the doctor's office notice board when your shift ends and then leave at the end of your shift
B. Quickly go around each of the patients on the AAU, leaving an entry in the notes highlighting the major
outstanding issues relating to each patient and then leave at the end of your shift
C. Make a list of patients and outstanding investigations to give to your colleague as soon as she arrives
D. Ask your registrar if you can leave a list of your patients and their outstanding issues with him to give to
your colleague when she arrives and then leave at the end of your shift
E. Leave a message for your partner explaining that you will be 30 minutes late
Answer: ECDBA
Rationale: This question asks you to demonstrate your commitment to patient care. Although it is not appropriate for trainees to stay for an extensive period of time after their shift ends, or do this in a regular basis,
staying an extra 30 minutes on this occasion is important to ensure an effective handover (E). It is more appropriate to provide information directly to your colleague to ensure they receive it (C) and your specialty
trainee (registrar) could also be able to ensure that your colleague received the information (D). Leaving lists
of information on the end of a bed is less effective and leaving a list on the notice board is least effective as
your colleague is unlikely to know it is there (B, A).
Example Multiple Choice Question
You review a patient on the surgical ward who has had an appendicectomy done earlier on the day. You
write a prescription for strong painkillers. The staff nurse challenges your decision and refuses to give the
medication to the patient.
Choose the THREE most appropriate actions to take in this situation
A. Instruct the nurse to give the medication to the patient
B. Discuss with the nurse why she disagrees with the prescription
C. Ask a senior colleague for advice
D. Complete a clinical incident form
E. Cancel the prescription on the nurse's advice
F. Arrange to speak to the nurse later to discuss your working relationship
G. Write in the medical notes that the nurse has declined to give the medication
H. Review the case again
Answer: BCH
Rationale: Ensuring patient safety is key to this scenario. It is important to discuss the nurse's decision with
her as there may be something that you have missed when first reviewing the patient (B). Therefore it would
also be important to review the patient again (H). Also relating to this is the importance of respecting the
views of colleagues and maintaining working relationships, even if there is disagreement. As there has been
a disagreement regarding patient care, it is important to seek advice from a senior colleague (C).
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Ansøgning om britisk autorisation
Du kan søge britisk autorisation hos den
britiske sundhedsstyrelse, General Medical
Council (GMC), når du er cand.med. og
har fået dansk autorisation fra Sundhedsstyrelsen.
Ansøgningsprocessen forløber i fire trin.
1.

Du søger elektronisk via GMCs website og betaler £90 i gebyr.

2.

GMC sender dig en liste over de
dokumenter, du skal fremsende en
kopi af.

3.

GMC godkender dine dokumenter og
inviterer dig til et ID-check.

4.

Du skal personligt møde op hos
GMC i London eller Manchester og
fremvise originaler af de fremsendte
dokumenter.

Hvilke dokumenter, GMC efterspørger,
beror på en individuel vurdering.

Har du ikke arbejdet som læge i Danmark,
før du søger, er det sandsynligt, at de kun
vil efterspørge følgende dokumenter:
•

Pas

•

Eksamensbevis (European Primary
Qualification)

•

Dansk autorisation (restricted license
to pracise)

•

Certificate of Good Standing (også
kaldt Certificate of Current Professional Status) udstedt af Sundhedsstyrelsen.

Din danske autorisation får du per mail få
dage efter, du er blevet kandidat, hvorefter
du kan anmode Sundhedsstyrelsen om at
udstede et Certificate of Good Standing,
som de sender elektronisk direkte til GMC.
Du skal senest have modtaget britisk
autorisation samme dag, du starter i turnus.

GMC - ansøgning om britisk autorisation
http://www.gmc-uk.org/doctors/applications.asp
GMC - dokumentationskrav til danske læger
http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/eea_evidence_denmark.asp
Sundhedsstyrelsen - Certificate of Good Standing
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/autorisation/soegautorisation-dansk-uddannet/attestationer-til-brug-i-udlandet
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Knaster i ansøgningsprocessen
Jeg stødte på to problemer i ansøgningsprocessen om britisk autorisation.
Eksamensbevis
GMC anerkendte først ikke mit eksamensbevis fra KU med titlen Kandidatgraden i Medicin/CANDIDATUS MEDICINAE, men kun den gamle danske titel
Lægevidenskabelig embedseksamen, da
kun sidstnævnte fremgår af EU direktiv
2005/36/EC Annex V, 5.1.1 (en liste over
godkendte medicinske eksamener), som
GMC følger.
Jeg har forstået, at Sundhedsstyrelsen vil
foranledige, at direktivet opdateres i henhold til den nuværende danske titel.
Indtil da kan løsningen – som i mit tilfælde – være, at Sundhedsstyrelsen skriver til
GMC og bekræfter, at den nye titel svarer
til den gamle.

Papirløs autorisation
Sundhedsstyrelsen i Danmark overgik 1.
januar 2010 til papirløs autorisation, hvorfor Sundhedsstyrelsen ved ansøgning om
britisk autorisation alene udsteder Certificate of Good Standing (hvoraf det fremgår,
at du har dansk autorisation).
I 2010 havde GMC ikke implementeret
denne procedureændring, hvorfor jeg blev
bedt om at fremsende en papirautorisation.
Jeg måtte derfor igen omkring Sundhedsstyrelsen og bede dem forklare den nye
procedure over for GMC.
Hvis du er sommerkandidat, kan du blive
tidsmæssigt presset fra graduering ultimo
juni til turnusstart primo august.
Søg derfor om britisk autorisation samme
dag, du modtager din danske.
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Før du starter
Shadowing
I foråret/sommermånederne før du starter,
anbefales typisk ”shadowing”, dvs. at du
tilbringer 1-2 uger på din første afdeling
(ulønnet!) og følger en turnuslæge.
Occupational Health
Du kan forvente at blive bedt om at fremsende dokumenation for din vaccinationsstatus samt afgive blodprøver til test for
hepatitis, HIV mv., før du må påbegynde
shadowing og din ansættelse.
Criminal Records Bureau
Ved ansættelse i NHS, skal du screenes
af Criminal Records Bureau (CRB), strafferegisteret.

National Insurance
National Insurance er den britiske sundhedsforsikring, som du betaler en særskilt
skat til.
Da NI også dækker arbejdsløshedsforsikring, kan du ikke samtidig være medlem af
en dansk A-kasse.
Har du været medlem af en dansk Akasse, før du rejser til England og bliver
medlem af NI, er du, hvis du vender tilbage
til Danmark, berettiget til at modtage dagpenge fra dag 1.
Det forudsætter dog, at du først melder
dig ud af A-kassen den dag, du er blevet
medlem af NI.

14

Løn
Lønnen varierer mellem turnusopholdene
afhængig af vagtbelastningen (banding).
Er du f.eks. i almen praksis, er dit job
unbanded (ingen vagtbelastning), og du får
kun grundlønnen, der i 2010 var £22.412
om året.
Er du derimod på en afdeling med vagtbelastning, vil det typisk være banded 1A
eller 1B, og du kan gange din grundløn
med henholdsvis 1,5 eller 1,4.
Ved sammenligning af britisk og dansk
løn, skal den væsentligt lavere britiske skat
haves in mente.
Derudover skal du betale til National Insurance (sygesygsikring) og valgfri NHS
pension (6%).
Det er svært at få officiel information om,
hvordan de enkelte jobs er bandet, da det
kan skifte fra år til år.
I praksis kan en god, mere uofficiel måde
at finde ud af, hvordan dine jobs er bandet,
være at kontakte en FY1, der har ”dit” job
nu (se evt. om du kan finde en FY1-gruppe
for det pågældende hospital på Facebook).
Tidligere fik turnuslæger (House Officers)
gratis bolig stillet til rådighed på hospita-

lerne, men efter vedtagelsen af European
Working Time Directive, hvor arbejdstiden
(på papireret) blev skåret ned til 48 timer
ugentligt, skal man betale for egen bolig.

For beregning af britisk skat, se
f.eks. www.listentotaxman.com.
Band 1A

For those working

50%

between 40 and 48 hours
per week on average,
most antisocially
Band 1B

For those working

40%

between 40 and 48 hours
per week on average,
moderately antisocially
Band 1C

For those working

20%

between 40 and 48 hours
per week on average,
least antisocially
No band

For those working no
more than 40 hours per
week on average,
between 7am and 7pm

0%
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Tilbage til Danmark
Britisk turnus og dansk ret til selvstændigt virke
Som udgangspunkt anerkender Sundhedsstyrelsen turnusordninger i andre EU-lande,
når blot disse gennemføres i deres fulde
længde.
Imidlertid meriterer Sundhedsstyrelsen
også ”ret til selvstændig virke” fra andre
EU-lande til dansk ret til selvstændigt
virke.
I Storbritannien varer turnus to år, men ret
til selvstændigt virke (full license) tildeles
allerede efter første år.
Sundhedsstyrelsen har derfor i dette tilfælde vurderet, at FY1 (første turnusår)
meriterer KBU, hvorfor der kan søges
om dansk ret til selvstændigt virke, også
selvom du kun gennemfører FY1 (jf bilag
næste side).
I slutningen af FY1 skal din Foundation
School udfylde et Certificate of Experience,
der skal indsendes til GMC for at opnå full
license. Du kan herefter søge om dansk ret
til selvstændigt virke.
Britisk turnus og 5-årsreglen
Et andet væsentligt aspekt ved turnus i
Storbritannien er 5-årsreglen.
Af Bekendtgørelse om uddannelse af
speciallæger fremgår, at du skal være påbegyndt hoveduddannelsen senest 4 år efter,
at Sundhedsstyrelsen har meddelt tilladelse

til selvstændigt virke som læge. 5-års reglen gælder altså ikke, hvis du tager en KBU
i udlandet.
Skulle du ønske det, kan du altså vælge
at arbejde et ubegrænset antal år i udlandet
uden at komme i konflikt med 5-årsreglen,
da uret først begynder at tikke, når du søger
og opnår dansk ret til selvstændigt virke.
Bekendtgørelse om uddannelse
af speciallæger ’5-årsreglen’
§ 9 Stk. 2. ”For læger, der opnår
tilladelse til selvstændigt virke som
læge på andet grundlag end klinisk
basisuddannelse, jf. § 3 og 5 i bekendtgørelse nr. 1247 af 24. oktober
2007 om tilladelse til selvstændigt
virke som læge, skal hoveduddannelsen være påbegyndt senest 4
år efter, at Sundhedsstyrelsen har
meddelt tilladelse til selvstændigt
virke som læge.”
Kilde: https://www.retsinformation.
dk/Forms/R0710.aspx?id=105100
og opdatering fra 4- til 5-årsreglen:
https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=162654
Sundhedsstyrelsens vejledning
om 5-årsreglen, pkt. 4:
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/
uddannelse-autorisation/special-ogvidereuddannelse/laege/femaarsfristen.aspx
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Yderligere information
UK Foundation Programme Office
www.foundationprogramme.nhs.uk
General Medical Council (GMC)
Den britiske sundhedsstyrelse.
www.gmc-uk.org
British Medical Association (BMA)
Den britiske lægeforening.
bma.org.uk
IELTS
www.ielts.org
www.edu-danmark.dk
Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk

Facebook
Find andre danske medicinstuderende/
læger, der vil søge/har søgt turnus i
Storbritannien i facebookgruppen KBU
i England: https://www.facebook.com/
groups/280627765453440/
Når du kender dit turnusforløb eller skal
vælge dette, kan du også søge efter
FY1-grupper for dit ønskede hospital
for at finde nogen, der har ”dit” job.
Oxford Handbook for The Foundation Programme
Oxford University Press.
Doctors.net.uk
Når du har fået UK autorisation, kan du
gratis oprette en profil på den britiske
lægeportal, doctors.net.uk.

Yngre Læger
www.laeger.dk

Lægeansvarsforsikringsselskaber
Medical Defense Union (MDU)
http://www.themdu.com

Den internationale studievejledning,
Panum

Medical Protection Society (MPS)
http://www.medicalprotection.org/uk

