
Fellowship i Sydafrika 
Generel er ansøgningen meget tung, frustrerende og langsommelig men det kan lade sig gøre med 
god vilje. Vær i god tid og husk at når man har sine ansøgning så har man ”license to cut” som de 
siger i Sydafrika.  

1. Kontakt til hospital man ønsker at være fellow på. På det enkelte hospital er der som regel 
en consultant der har ansvaret for alle felleoships men ellers kan chefen altid kontaktes. 
Aktuelt har vi på Hvidovre kontakter til personer på Tygerberg Hospital og Groote Schuur 
Hospital begge i Cape Town.  

2. Begynde ansøgning om tilladelse til at arbejde som læge i Sydafrika (dvs opnå en HPCSA) 
Denne del tager ca 6 mdr. De fleste Sydafrikanse hospitaler har en person der kan hjælpe 
med praktiske forhold om ansøgningen.  

3. Ansøg om arbejdsvisum på Sydafrikansk ambassade ca. 2 mdr inden afrejse.  
4. Sikre økonomiske forhold da alle fellowships er ulønnet i Sydafrika. De udgifter man ca kan 

regne med er  
- Ca. 5.000-8.000 kr i forbindelse med HPCSA ansøgningen 
- Ca. 10.000 kr som fee til pågældende Universitet og hospital for at have dig som 

fellow. 
- Ca. 25.000kr for leje af lille bil i ca 6 mdr.  
- Ca. 10.000kr/mdr for leje af mindre 1-2 værelses lejlighed i Cape Town eller ca 

5.000-10.000 kr/mdr for leje af hus eller lejlighed uden for Cape Town.  
- Mad er generelt billigt i Sydafrika.  

 

Ansøgning om HPCSA og andre relevante dokumenter 

1. Man skal først og fremmest have styr på sine danske dokumenter. Dvs. 
- Original ”Medical Degree” fra universitetet på engelsk. Hvis man ikke har det 

kan universitetet kontaktes og de kan udstede et nyt 
- Originalt ”Karakter udskrift” fra universitetet på engelsk. Hvis man ikke har det 

kan universitetet kontaktes og de kan udstede et nyt 
- Original ”Medical License” (ret til selvstændigt virke) udstedt af 

sundhedsstyrelsen. Til trods for at dette dokument i Danmark også står på 
engelsk (i bunden) skal hele dokumentet oversættes af professionelt 
oversættelses firma (eksempelvis ved Straker Translation som accepteres). Har 
man ikke ”ret til selvstændigt virke” på papir ved jeg ikke hvad man skal gøre. 
Problemet er at den elektroniske dokumentation som vi alle har ikke accepteres 
ved ansøgningen og Sundhedsstyrrelsen synes ikke villige til at ville udstede et 
relevant dokument.  

2. Herefter skal ovennævnte dokumenter verificeres ved EICS (Educational Commission for 
Foreign Medical Graduates International Credential Services) ved at registrere sig og følge 



anvisningerne på denne hjemmeside http://www.ecfmgepic.org/. I forbindelse med at man 
oprettes på denne hjemmeside skal man indsende en kopi af ens pas med notar underskrift. 
Dette udføres lettest ved online notar som anvist på deres hjemmeside.  

3. Når dokumenterne er verificeret ved EICS sendes de elektronisk til HPCSA via EPIC 
hjemmesiden.  

4. Nu starter selve ansøgningen i Sydafrika som består af 2-3 dele 
- Registration at the Department of Health's Foreign Work Force Management 

Programme (DOH's FWMP) 
- Registration at the Health Professions Council of South Africa (HPCSA). 

HPCSA ansøgningen skal underskrives af ansøger og af to vidner ved notar 
(byretten) eller på Sydafrikansk ambassade (som nogle gange kan aftales med 
dem på forhånd) 

- Og eventuelt registrering på det pågældende universitet.  
5. Dokumenterne under punkt 4 sendes i papirform med post (courier forsendelse med UPS 

eller lignende anbefales da dokumenter i almindelig post i Sydafrika har tildens til at 
forsvinde.) Forsendelsen kan løbe op i 1.500 kr. Foruden ovennævnte dokumenter sendes 
også  

- Kopi af pas med notar stempel (fås i byretten) 
- Kopi af ”medical degree” på engelsk med notar stempel (fås i byretten)  
- Kopi af ”Karakter udskrift” på engelsk med notar stempel (fås i byretten)  
- Proof of funds (enten udskrift af bankkonto oversigt for sidste 30 dage med 

bankens underskift eller skriftelig dokument af din afdelingsledelse at de sikre 
”funding” 

- Kopi af ”Medical license” på engelsk.  
6. Sundhedsstyrrelsen skal udstede et ”Letter of good standing” som i Danmark hedder CCPS 

og som man får ved at kontakte sundhedsstyrrelsen. Sundhedsstyrrelsen vil desværre ikke 
udstede dette dokument direkte til en selv men kun med post direkte til relevant officiel 
instans i Sydafrika (i dette tilfælde HPCSA) dette tager nogle uger da posten er meget 
langsom.  

 

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte mig på ilija.ban@gmail.com 

 

Ilija Ban 

 

 


