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Oversigt over praktikantordning 

 

Opholdstilladelse som praktikant meddeles efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1. 

De nærmere betingelser for at udstede opholdstilladelse som praktikant fremgår 

af bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter 

og volontører (Praktikantbekendtgørelsen), som trådte i kraft den 1. januar 2015. 

 

Før bekendtgørelsen trådte i kraft, var området i det store hele reguleret gennem 

praksis. Bekendtgørelsen er en nedskrivning af praksis i kombination med de æn-

dringer, som Folketingets partier, på nær Enhedslisten, aftalte i 2014. 

 

Ingen brancher er i princippet udelukket fra at få udenlandske praktikanter. Prak-

tikantområdet er inddelt i følgende 4 kategorier, idet betingelserne af forskellige 

grunde adskiller sig fra hinanden: 1) praktikanter inden for det grønne område, 2) 

arkitektpraktikanter, 3) sundhedspraktikanter og 4) øvrige praktikanter. 

 

Herunder følger en oversigt over betingelserne inden for de fire forskellige kate-

gorier: 

 

1) Praktikanter inden for det grønne område (landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, 

skovbrugs- eller gartneriområdet) 

 

1) Udlændingen er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 30 år på ansøgnings-

tidspunktet. 

2) Udlændingen er under relevant uddannelse. 

3) Udlændingen kan dokumentere sprogkundskaber på grundlag af en be-

stået sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på 

A2-niveau eller derover, jf. Common European Framework of Reference 

(CEFR). 

4) Udlændingen får løn efter gældende overenskomst under praktikophol-

det. 

5) Praktikstedet er i uddannelsesmæssig henseende egnet til at modtage en 

eller flere praktikanter. 

6) Opholdstilladelsen kan gives for højst 1 år. 

 

Ad 2) Praktikopholdet skal supplere udlændingens påbegyndte uddannelse. Ud-

dannelsen skal altså være relevant i forhold til det tilbudte praktikophold. Inden 

for landbrugsområdet skelner SIRI i hovedreglen mellem dyreavl og planteavl.  

 

Hvis udlændingens arbejdsopgaver er inden for dyreavl, skal uddannelsen være 

relevant for dette, tilsvarende hvis arbejdsopgaverne er inden for planteavl. Hvis 

udlændingen har arbejdsopgaver både inden for dyre- og planteavl, skal uddan-

nelsen være relevant for mindst en af delene. 

 

Det er altid en konkret vurdering, om udlændingens uddannelse er relevant i for-

hold til praktikopholdet. SIRI kigger blandt andet på, hvilke fag udlændingen har 

bestået, om udlændingen har bestået fag, der mindst svarer til et semester, hvor-
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når uddannelsen blev påbegyndt, hvornår uddannelsen forventes afsluttet, og 

hvilke fag udlændingen forventes at tage i den resterende del af uddannelsen. 

 

Der skal være tale om en egentlig uddannelse og ikke bare et kursus af kortere 

varighed. Det betyder, at der som udgangspunkt stilles krav om, at ansøgeren har 

været under uddannelse i mindst et semester/6 måneder. 

 

Ad 3) Sprogtesten skal figurere på den liste, der er offentliggjort af Association of 

Language Testers in Europe (ALTE), eller i Bilag 1 af Praktikantbekendtgørelsen. 

 

De fleste af de sprogtest, der er aktuelle for hovedparten af ansøgerne, kan verifi-

ceres online. Hvis en sprogtest kan verificeres online, skal SIRI have de oplysninger 

fra udlændingen, som gør dem i stand til at verificere testen. 

 

Ad 4) Løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter de til enhver tid gæl-

dende overenskomster for praktikanter. 

 

SIRI har på nuværende tidspunkt identificeret to overenskomster for praktikanter. 

Jordbrugsoverenskomsten mellem 3F og GLS-A og overenskomsten mellem Ar-

bejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus. 

 

De fleste arbejdsgivere er ikke organiserede, og de ikke-organiserede arbejdsgive-

re skal følge Jordbrugsoverenskomsten, da den samlet set stiller praktikanten 

bedst. 

 

Ad 5) Praktikstedet skal have en praktikpladsgodkendelse inden for det relevante 

område for at være egnet til at modtage en praktikant. Praktikpladser inden for 

det grønne område godkendes af de faglige udvalg tilknyttet Jordbrugets Uddan-

nelser. Jordbrugets Uddannelser er nedsat af repræsentanter fra Landbrug & Fø-

devarer, 3F og GLS-A. Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus er ikke en del 

af Jordbrugets Uddannelser. 

 

Ad 6) Hvis udlændingen supplerer praktikopholdet med et ophold af mellem 6 og 

8 måneders varighed på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole, kan opholds-

tilladelse gives for op til 18 måneder. I praksis benyttes denne mulighed ikke. 

 

2) Arkitektpraktikanter 

 

1) Udlændingen er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 35 år på ansøgnings-

tidspunktet. 

2) Udlændingen er under relevant uddannelse. 

3) Praktikopholdet er lønnet eller ulønnet. 

4) Praktikstedet er i uddannelsesmæssig henseende egnet til at modtage en 

eller flere praktikanter. 

5) Opholdstilladelsen kan gives for højst 18 måneder. 
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Ad 2) Udlændingen må ikke være færdiguddannet arkitekt. I flere lande bliver 

en studerende ikke automatisk optaget på kandidatuddannelsen efter at have 

afsluttet sin bachelor. Det er normalt, at den studerende holder en pause fra 

studiet og får erhvervserfaring som for eksempel praktikant, inden vedkom-

mende tilmelder sig kandidatuddannelse. I Danmark skal man være kandidat i 

arkitektur for at være færdiguddannet arkitekt. I praksis kan en udlændig der-

for godt få opholdstilladelse som arkitektpraktikant efter at have afsluttet sin 

bachelor, men inden vedkommende er påbegyndt kandidatuddannelsen. 

 

Der skal være tale om en egentlig arkitektuddannelse. 

 

Ad 3) Løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter de til enhver tid 

gældende overenskomster for praktikanter. Hvis praktikopholdet er ulønnet, 

skal udlændingen godtgøre at råde over egne midler svarende til SU-taksten 

for udeboende på ansættelsestidspunktet. Dette kan være på en bankkonto i 

eget navn eller i form af stipendiemidler. 

 

Ad 4) Praktikværten skal anvende standardkontrakten ’Internship Agreement 

and Guidelines’, som er udarbejdet af DANSKE ARK (Danske Arkitektvirksom-

heder) og (FAD) Forbundet Arkitekter og Designere. 

 

Arkitektvirksomheder behøver ikke særskilt praktikpladsgodkendelse, men de 

skal i standardkontrakten oplyse antallet af uddannede arkitekter,  andre 

praktikanter og studerende i virksomheden. SIRI bruger disse oplysninger til at 

vurdere, om virksomheden er egnet som praktiksted. Udgangspunktet er, at 

der ikke må være flere praktikanter ansat end antallet af uddannede arkitek-

ter. 

 

Øvrige bemærkninger: Vurderingen af om en arkitektvirksomhed er egnet 

som praktiksted og den udenlandske praktikants løn- og ansættelsesvilkår 

sker på baggrund af en aftale om udenlandske praktikanter indgået mellem 

DANSKE ARK og FAD. Der blev opnået enighed om, at ulønnede praktikophold 

eller praktikophold med løn mindst svarende til SU-taksten for udeboende er 

normale for branchen, hvorimod det ikke er normalt at arbejde som prakti-

kant som færdiguddannet arkitekt.  

 

3) Sundhedspraktikanter 

 

1) Udlændingen er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 35 år på ansøgnings-

tidspunktet. Der er ingen øvre grænse for lægepraktikanter. 

2) Praktikopholdet har faglig og tidsmæssig sammenhæng med en ud-

dannelse, som udlændingen har påbegyndt eller afsluttet. 

3) Praktikopholdet er lønnet eller ulønnet. 

4) Praktikstedet er i uddannelsesmæssig henseende egnet til at modtage 

en eller flere praktikanter. 
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5) Den ansvarlige fagperson erklærer skriftligt, at der er tale om en faglig 

forsvarlig ansættelse, og at udlændingens arbejde udføres under den 

ansvarlige fagpersons ansvar. 

6) Opholdstilladelsen kan gives for højst 18 måneder. 

 

Ad 1) Lægeuddannelsen er længere end andre uddannelser. Efter uddannelsen 

følger turnus og evt. specialisering og fellowships. Der er derfor ingen øvre alders-

grænse for lægepraktikanter. 

 

Ad 2) Hvis udlændingen er under uddannelse, eller uddannelsen er afsluttet for 

højst halvandet år siden på ansøgningstidspunktet, finder SIRI, at der er tidsmæs-

sig sammenhæng mellem ansøgers uddannelse og praktikopholdet.  

 

Hvis der på ansøgningstidspunktet er gået mellem halvandet og fire år fra uddan-

nelsens afslutning, skal det oplyses og evt. dokumenteres, hvad udlændingen har 

foretaget sig siden uddannelsens afslutning. Hvis udlændingen har relevant ar-

bejdserfaring (det være sig lønnet eller frivilligt), har opkvalificeret sig med rele-

vante kurser eller lavet andet, der er relevant i forhold til uddannelsen og praktik-

opholdet, finder SIRI, at der er tidsmæssig sammenhæng. 

 

Hvis der på ansøgningstidspunktet er gået mere end fire år fra uddannelsens af-

slutning, finder SIRI som udgangspunkt ikke, at der er tidsmæssig sammenhæng 

mellem uddannelsen og praktikopholdet. 

 

For at vurdere om der er faglig sammenhæng, skal praktikstedet oplyse udlæn-

dingens arbejdsopgaver og udarbejde en uddannelsesplan, som sammenholdes 

med udlændingens uddannelsesdokumenter. 

 

De skal være tale om en egentlig sundhedsfaglig uddannelse. 

 

Ad 3) Løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter de til enhver tid gæl-

dende overenskomster for praktikanter. Hvis praktikopholdet er ulønnet skal ud-

lændingen godtgøre at råde over egne midler svarende til SU-taksten for udebo-

ende på ansættelsestidspunktet. Dette kan være på en bankkonto i eget navn 

eller i form af stipendiemidler. 

 

Ad 4) Alle offentlige danske sygehuse anses for at være godkendt som praktiksted. 

 

For øvrige praktiksteder gælder, at et praktiksted er egnet til at modtage en prak-

tikant, hvis der er udstedt en praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende 

erhvervsområde. Hvis der ikke på erhvervsområdet udstedes praktikpladsgodken-

delser, kan praktikstedet efter en konkret vurdering være egnet til at modtage en 

praktikant. Ved denne vurdering lægger SIRI vægt på oplysninger om det faglige 

forløb, som er tilrettelagt for praktikopholdet, hvem der har ansvar for udlændin-

gen under forløbet og oplysning om praktikstedets erfaring med praktikanter. 
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Ad 5) Gruppen af sundhedspraktikanter omfatter som udgangspunkt de fag, som 

er nævnt i Autorisationsloven. Dog kan udlændinge, som under deres praktikop-

hold udelukkende skal forske og ikke har patientkontakt, behandles som øvrige 

praktikanter. 

 

Det fremgår af Autorisationslovens § 17, at en autoriseret sundhedsperson under 

udøvelsen af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittigheds-

fuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemid-

ler m.v. 

 

I den forbindelse falder udenlandske praktikanter ind under kategorien medhjælp. 

 

Der er derfor i ansøgningsskemaet udarbejdet en erklæring på, at ansættelsen af 

udlændingen som praktikant er fagligt forsvarlig, og at udlændingens arbejde ud-

føres under den ansvarlige persons opsyn og ansvar. 

 

Denne erklæring skal underskrives af den ansvarlige fagperson. 

 

Øvrige bemærkninger: Det skal bemærkes, at der i Praktikantbekendtgørelsen 

henvises til lægelovens § 6. Lægeloven blev imidlertid pr. 1. januar 2007 afløst af 

autorisationsloven. 

 

4) Øvrige praktikanter 

 

1) Udlændingen er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 35 år på ansøgnings-

tidspunktet. 

2) Praktikopholdet har faglig og tidsmæssig sammenhæng med en ud-

dannelse, som udlændingen har påbegyndt eller afsluttet. 

3) Praktikopholdet er lønnet eller ulønnet. 

4) Praktikstedet er i uddannelsesmæssig henseende egnet til at modtage 

en eller flere praktikanter. 

5) Opholdstilladelsen kan gives i højst 18 måneder. 

 

Ad 2) Hvis udlændingen er under uddannelse, eller uddannelsen er afsluttet for 

højst halvandet år siden på ansøgningstidspunktet, finder SIRI, at der er tidsmæs-

sig sammenhæng mellem ansøgers uddannelse og praktikopholdet.  

 

Hvis der på ansøgningstidspunktet er gået mellem halvandet og fire år fra uddan-

nelsens afslutning, skal det oplyses og evt. dokumenteres, hvad udlændingen har 

foretaget sig siden uddannelsens afslutning. Hvis udlændingen har relevant ar-

bejdserfaring (det være sig lønnet eller frivilligt), har opkvalificeret sig med rele-

vante kurser eller lavet andet, der er relevant i forhold til uddannelsen og praktik-

opholdet, finder SIRI, at der er tidsmæssig sammenhæng. 

 

Hvis der på ansøgningstidspunktet er gået mere end fire år fra uddannelsens af-

slutning, finder SIRI som udgangspunkt ikke, at der er tidsmæssig sammenhæng 

mellem uddannelsen og praktikopholdet. 
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For at vurdere, om der er faglig sammenhæng mellem uddannelsen og praktikop-

holdet, skal praktikstedet oplyse udlændingens arbejdsopgaver og udarbejde en 

uddannelsesplan. 

 

Der skal være tale om en egentlig uddannelse og ikke bare et kursus af kortere 

varighed. 

 

Ad 3) Løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter de til enhver tid gæl-

dende overenskomster for praktikanter. Hvis praktikopholdet er ulønnet skal ud-

lændingen godtgøre at råde over egne midler svarende til SU-taksten for udebo-

ende på ansættelsestidspunktet. Dette kan være på en bankkonto i eget navn 

eller i form af stipendiemidler. 

 

De gældende overenskomster i de fleste brancher tager ikke højde for udenland-

ske praktikanter. I praksis benytter SIRI derfor som udgangspunkt SU-taksten for 

udeboende på ansættelsestidspunktet. 

 

Det virker uproportionalt at give afslag på baggrund af løn- og ansættelsesvilkår, 

hvis udlændingen tilbydes en løn, der er lavere en SU-taksten for udeboende, når 

udlændingen og praktikstedet i stedet kunne vælge at gøre praktikopholdet uløn-

net. 

 

For øvrige praktikanter er det afgørende derfor, at udlændingen kan forsørge sig 

selv, og at en eventuel løn kan indgå som dokumentation for dette sammen med 

en bankkonto i udlændingens navn og stipendiemidler. 

 

Ad 4) Et praktiksted er egnet til at modtage en praktikant, hvis der er udstedt en 

praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende erhvervsområde. Hvis der ikke 

på erhvervsområdet udstedes praktikpladsgodkendelser, kan praktikstedet efter 

en konkret vurdering være egnet til at modtage en praktikant. Ved denne vurde-

ring lægger SIRI vægt på oplysninger om det faglige forløb, som er tilrettelagt for 

praktikopholdet, hvem der har ansvar for udlændingen under forløbet og oplys-

ning om praktikstedets erfaring med praktikanter. 

 

Uddannelsesinstitutioner anses som udgangspunkt for at være egnede praktikste-

der. 

 

Øvrige bemærkninger: Gruppen af øvrige praktikanter omfatter mange forskellige 

brancher, og der er forskelle fra branche til branche, som SIRI tager hensyn til i 

sagsbehandlingen. 

 

På kokkeområdet er det for eksempel sædvanligt, at ens egentlige uddannelse er 

af meget kort varighed, for eksempel 6 måneder, og at man derefter samler erfa-

ring hos forskellige arbejdsgivere og på den måde videreuddanner sig. 

 



 Side     7/7 

SIRI accepterer derfor disse korte uddannelser og giver tilladelse, selvom der er 

gået mere end 4 år fra afslutningen af udlændingens uddannelse til ansøgnings-

tidspunktet, hvis udlændingen efter sin uddannelse med få pauser har arbejdet 

som kok og opfylder de øvrige betingelser. 

 

Efter praksis skal udenlandske praktikanter, som er formidlet gennem de interna-

tionale studenterorganisationer AIESEC og IAESTE, sammen med deres del af an-

søgningsskemaet blot vedlægge deres bekræftelsesbrev fra pågældende organisa-

tion.  

 

Dette betyder i realiteten, at det er AIESEC og IAESTE, der sikrer, at der er faglig og 

tidsmæssig sammenhæng mellem udlændingens uddannelse og det tilbudte prak-

tikophold. 

 

 


