
Ansættelsesprocedure for hoveduddannelsesforløb i Almen medicin   
 
Hoveduddannelsesforløb i Almen medicin i Region Midtjylland opslås 4 gange årligt på 
www.laegejob.dk, samt på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. Stillingerne søges via det 
elektroniske ansøgningsskema på www.videreuddannelsen.dk.  
 
For at komme i betragtning til ansættelse i et hoveduddannelsesforløb, skal ansøger være formelt 
kvalificeret ved ansættelsesstart. For at være formelt kvalificeret kræves det, at ansøger har: 

 
- opnået Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
- gennemført en 6 måneders introduktionsuddannelse i Almen medicin (12 mdr hvis du ikke har 

været ansat i almen praksis under basisuddannelsen) 
- gennemført det generelle obligatoriske kursus i Vejledning  

 
Ansøgere, der ikke har en afsluttet introduktionsuddannelsen på ansøgningstidspunktet, skal forud for 
ansøgningen have udfyldt et fagligt vurderingsskema under introduktionsuddannelsen. Skemaet skal 
udfyldes sammen med tutorlægen og kan tidligst udfyldes efter 3 måneders ansættelse i 
introduktionsstillingen. 
 
For de ansøgere der har afsluttet en introduktionsuddannelse, vedlægges kopi af logbog, Attestation 
for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement for introduktionsuddannelsen, samt 
vurderingsskema. For de ansøgere, der har påbegyndt introduktionsuddannelsen inden den 1. januar 
2004, vedlægges CS-bilag. 
 
Videreuddannelsessekretariaterne har udarbejdet et elektronisk ansøgningssystem med vejledning til 
hver ansættelsesrunde, hvoraf dokumentationskrav for ansøgningen vil fremgå. Ansøgningen skal som 
minimum indeholde følgende: 
 

- udfyldt elektronisk ansøgning med kronologisk CV, som beskrevet i vejledningen til 
ansættelsesrunden (findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside) 

- kopi af Tilladelse til selvstændigt virke 
- kopi af Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement, fra 

introduktionsuddannelsen,  samt kopi af korrekt attesteret logbog (for de ansøgere, der har 
påbegyndt introduktionsuddannelsen før 1. januar 2004 indsendes CS-bilag), alternativt kopi af 
fagligt vurderingsskema ved uafsluttet introduktionsuddannelse 

- kopi af kursusbevis for det generelle obligatoriske kursus i Vejledning (som ovenfor nævnt) 
 
Pr. 1.6.2015 skal ansøger ikke længere indsende motiveret ansøgning. 
 
Samtlige ansøgere der opfylder de formelle krav til ansættelse, skal gennemføre en MMI (Multiple 
Mini interview). Tidspunktet vil fremgå af stillingsopslagene. Afvikling af MMI varetages af 
Videreuddannelsessekretariatet og vil foregå samlet for hele regionen. 
 
Ved MMI deltager et antal personer fra det regionale ansættelsesudvalg, bestående af 
almenmedicinske uddannelseskoordinatorer i Region Midtjylland, som alle er praktiserende læger. 
Derudover består ansættelsesudvalget af yngre almenmedicinske uddannelseskoordinatorer, Yngre 
Læger-repræsentanter, hospitalsrepræsentanter, og medarbejdere fra videreuddannelses-
sekretariatet.  
 
MMI-testen resulterer i en score – og ansættelsesudvalget prioriterer ansøgerne udelukkende ud fra 
den samlede score. Samtlige ansøgere vil få oplyst egen samlede MMI-score ved svar på ansøgningen, 
og det meddeles desuden, hvor høj en score der var nødvendig for at blive indstillet til de forskellige 
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opslåede stillinger. Ansøgerne får skriftlig besked om resultatet af MMI, snarest efter afvikling af MMI-
dagen. 
 
Bemærk at hvis den samlede score for en station, eller for CV´et, er scoren 1, vurderes det at ansøgeren 
ikke er kvalificeret til at få et hoveduddannelsesforløb i Almen medicin i den pågældende 
ansættelsesrunde, og ansøgeren vil få afslag på sin ansøgning. Det samme gælder, hvis en ansøger får 
den samlede score 2 ved to stationer. I denne sammenhæng tæller et eventuelt 2-tal fra CV-scoren ikke 
med. 
 


