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1) MMI:  
- Hvad vil vi måle? Og beskrivelse af mål og case-typer for de enkelte stationer. 
 
MMI´en er god til at finde de bedste og de dårligste af ansøgerne, men har svært 
ved at adskille ansøgerne i midterfeltet. MMI´en skal måske nærmere ses som et 

værktøj til, retfærdigt at fordele stillingerne mellem de mange gode ansøgere 
der er. Langt de fleste er nemlig kvalificerede. 
 
Hvis man følger Fiona Pattersons oplæg skal vi måske træde et skridt 
yderligere tilbage og starte med at beskrive de egenskaber, vi gerne vil se hos 
”den gode praktiserende læge”, og så tilrettelægge vores cases derefter. Det er 
vigtigt at få beskrevet, hvad det er, vi gerne vil finde, hos ansøgerne. Fx 
hvordan finder vi dem, der har udviklingspotentiale, dem der kan reflektere, se 
begrænsninger og muligheder … En anden vigtig ting er at finde ud af, om det 
er de ”rigtige” der bliver dømt ude? 
 
Der er både de 7 lægeroller der kan tilpasses ”den gode praktiserende læge”, 
og Fiona Pattersons roller: 

• Kommunikation 
• professionel integritet 
• klinisk problemløsning (evnen til systematisk at angribe et klinisk 

problem) 
• coping under pres 
• empati 
• klinisk ekspertise (medicinsk ekspert).  
• Hertil lægges samarbejde 

 
Brainstorm over, hvilke elementer der karakteriserer rollerne, og hvilke cases 
der passer til: 

Dato 27. november 2015 

Rikke Horsted Bundgaard 

Tel. +45 7841 0774 

Rikke.bundgaard@stab.rm.dk 
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Roller 

Viden – Færdigheder – 
egnethed - personlige 
karakteristika  

 
Cases/stationer 

• Kommunikation 
 
• Professionel integritet 

 
• Klinisk problemløsning 
 
• Coping under pres 

 
• Empati 

 
• Klinisk ekspertise 

 
• Samarbejde 

 

• situationsfornemmelse 
• empati/lyttende/respekt 
• timing/effektivitet 
• refleksion 
• vejledningsparathed 
• konsultationsprocessen 

(lægelig analytisk tilgang) 
• motivation/engagement 
• etik 
• overblik/handlekraft 
• Ansvarlighed 
 

• Simulerede patienter 
• Undervisning/vejledning 
• Samarbejde/Sundhedsfremmer 
• Etisk kompleks problemstilling 
• Forberedt case om selvvalgt problemstilling  

(i stedet for station 1 – refleksion) 
 
 
Idébank:  
• Personlighedstest 
• SJT 
• Vidensøgning 

 
Der var generel enighed om at station 1 måske ikke giver så meget, men det kan være en ide at give 
lægerne mulighed for at uddybe CV´et i stedet for selve ansøgningen. 
 
Der bliver nedsat en gruppe på 4 mand, der laver cases til hele 2015: Anne, Joachim, Søren S og Anders. 
Dette for at få en ensartet og gennemtænkt case-pulje. 
 
2) Tutorkurser. (SP) Hvordan gør vi det? 
 
Det kommende fortsætterkursus i oktober er overtegnet, og der er mange tutorer der skal have læger til 
november. Derfor er der rejst forslag om at oprette et ekstra tutorkursus. (nov 2014).  
 
Søren P foreslår at koordinatorerne forsøger at udpege allerede nu, de tutorer der skal have læger til februar 
2015, så de kan komme på dette kursus, og at koordinatorerne tager kontakt til dem og opfordrer dem til at 
melde sig på kursus. Spørgsmålet er om der så er deltagere nok til et kursus i februar, men det kan jo slås 
op og aflyses, hvis der kommer for få deltagere (det sørger SP for).  
 
Der skal oprettes 4 fortsætter- og 2 begynderkurser i 2015. Det er vigtigt at tutorerne også introduceres for 
de nye regler for meritoverførsel, på kurserne. Tutorerne skal også undervises i, at det er det ydernummer 
der får en uddannelseslæge, der skal være vejleder undervejs i forløbet, og godkende kompetencerne. (se 
mere under Evt.) 
 
Begynderkurserne kører nu med 3+4 undervisere (1. og 2. dag), dette kunne evt skæres ned til 3+3 
undervisere. Det er op til underviserne at vurdere behovet.  
 
3) Procedure omkring tildeling af I-stillinger (Margit) 
 
FTR har kontaktet Margit og synes at der går for lang tid før I-ansøgerne får svar. Der er enighed om at der 
måske kan speedes lidt op i processen undervejs, det vil man prøve på. Men der kan ikke gives garantier for 
at tingene kan køre hurtigere end de gør nu.  
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Der var også snak om tildelingen af praksis. Kan praksis navngives på forhånd? På den måde slipper man 
for nogle der afviser tilbud om en stilling, ligesom praksis i yderområderne kan se, at der bliver tænkt på 
dem. På den anden side risikerer man at nogle stillinger slet ikke søges, så de må stå tomme. Det blev aftalt 
at afprøve ordningen med at opslå i-stillinger med praksisnavnet på opslaget. Ordningen bliver evalueret på 
næste uddannelsesudvalgsmøde. 
 
4) Procedurer vedr. aflønning barsel, ferie, fravær mm. I fase 2-3 (SS) 
 
Søren S tager fat i HE Vest (Inge.vesterbaek@stab.rm.dk) mhp at få lavet en en beskrivelse af, hvordan hele 
lønspørgsmålet håndteres fremover. En beskrivelse heraf skal lægges på praksis.dk. 
 
5) Evt: 

• Beskrivelse af arbejdsgang ved merit (Rikke) 
Rikke skriver en arbejdsgangsbeskrivelse af håndtering af ansøgning om merit. Den skal godkendes og 
rettes til ved koordinatorerne, og derefter kan det lægges på praksis.dk og videruddannelsen-nord.dk mm. 

• Tilknytning som tutor i logbog.net (Margit) 
Hvis en praksis har 2 ydernumre og én uddannelseslæge, er det vigtigt at det er den egentlige vejleder (af 
de to), der figurerer i logbogen. Uddannelseslægen skal bindes op på ét ydernummer og så skal praksis 
være skarp på at det er dét ydernummer, der er vejleder for uddannelseslægen. 

• Vagter for fase 2-3 (Kate) 
Uddannelseslæger tildeles lægevagter i fase 2 og 3 stillingen. Når uddannelseslægen har vagt fungerer 
tutorlæge som "bagvagt" (dog er aftalt at visitator/koordinator kan kontaktes ved behov for tlf. vejledning), og 
i tilfælde af uddannelseslægen har forfald er tutorlægen forpligtiget til selv at dække vagten eller finde 
afløser. Rådighedsvagten kan ikke bringes i anvendelse i disse tilfælde. 
 
De uddannelseslæger der ønsker at have flere vagter end de tildelte uddannelsesvagter, kan søge 
selvstændigt vagtydernummer. I de tilfælde følger uddannelseslægen de forpligtigelser og rettigheder jvf 
gældende vagtinstruks som øvrige vagtlæger, dvs. i tilfælde af forfald pga sygdom i samme vagtdøgn kan 
rådighedsvagten dække vagten. Ved forfald før det pågældende vagtdøgn er vagtlægen forpligtiget til selv at 
finde afløser. Vagter på selvstændigt vagtydernummer kan ikke træde i stedet for uddannelsesvagter (siden 
ultimo 2013 har man kan ikke kunnet opnå selvstændigt vagtydernummer hvis man ikke har 
uddannelsesvagter). 

• Skema til introduktion (til tutorerne), sendt ud af SP.  
Koordinatorerne havde et par rettelser, ellers er det taget til efterretning.  
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