
 

 

  

  

  

 

US AARH   

 

Optagelsessamtaler på medicin-

studiet ved Aarhus Universitet 

  

En pilottest af et Multiple Mini Interview (MMI) 

Faglig rapport fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser  

2016 
 

Pernille Andreassen, Kamilla Pedersen, Rune Dall Jensen, Jane Ege Møller, 

Charlotte Green Carlsen, Lotte O’Neill 

 

Manie1
Maskinskrevet tekst
Bilag 25



2 

 

OPTAGELSESSAMTALER PÅ 

MEDICINSTUDIET VED AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

Optagelsessamtaler på medicinstudiet ved Aarhus Universitet 
En pilottest af et Multiple Mini Interview (MMI) 

Faglig rapport fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser 

 

2016 

 

  



3 

 

OPTAGELSESSAMTALER PÅ 

MEDICINSTUDIET VED AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Serietitel Faglig rapport fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser 

Titel Optagelsessamtaler på medicinstudiet ved Aarhus Universitet  

Undertitel En pilottest af et Multiple Mini Interview (MMI)En pilottest af et Multiple Mini Interview (MMI) 

Forfattere Pernille Andreassen, Kamilla Pedersen, Rune Dall Jensen, Jane Ege Møller, Charlotte Green 

Carlsen, Lotte O’Neill. 

Afdeling Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet 

Udgiver Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet 

  

Udgivelsesår Januar 2016 

Redaktion afsluttet Januar 2016 

  

Finansiel støtte Strategiske midler fra universitetsledelsen på Aarhus Universitet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Data 



4 

 

OPTAGELSESSAMTALER PÅ 

MEDICINSTUDIET VED AARHUS 

UNIVERSITET 

Indhold 

1.0 Indledning ................................................................................................................................................................... 6 
1.1/ Hvorfor lave optagelsesprøver? ............................................................................................................... 6 
1.2/ Ny kvote 2 optagelsesprocedure til medicin ved Aarhus Universitet fra 2016 .............. 7 
1.3/ Om Multiple Mini Interviews ........................................................................................................................ 8 
1.4/ Formål med pilottesten .............................................................................................................................. 10 
1.5/ Rapportens opbygning .............................................................................................................................. 10 

2.0 Evalueringsdesign .............................................................................................................................................. 11 
2.1/ Planlægning og organisering ................................................................................................................. 11 

2.1.1/ Deltagere i MMI-pilottesten ................................................................................................... 12 
2.1.2/ Materialer og lokaler ................................................................................................................. 14 

2.2/ Validering: Teoretisk ramme ................................................................................................................... 15 
2.2.1/ Scoringsprocessen ..................................................................................................................... 18 
2.2.2/ Generaliserbarheden af MMI prøven .............................................................................. 30 
2.2.3/ Extrapolering ................................................................................................................................. 32 
2.2.4/ Dataindsamling ........................................................................................................................... 33 

3.0 Resultater .............................................................................................................................................................. 35 
3.1/ Planlægning og organisering ................................................................................................................. 35 

3.1.1/ Deltagere i MMI-pilottesten ................................................................................................... 35 
3.1.2/ Materialer og lokaler ................................................................................................................. 38 

3.2/ Validering ........................................................................................................................................................... 40 
3.2.1/ Scoringsprocessen ..................................................................................................................... 40 
3.2.2/ Generalisering .............................................................................................................................. 43 
3.2.3/ Ekstrapolering ............................................................................................................................... 44 
3.2.4/ Beslutninger & konsekvenser ............................................................................................... 44 

4.0 Diskussion og anbefalinger ............................................................................................................................ 51 
4.1/ Planlægning og organisering ................................................................................................................. 51 

4.1.1/ Deltagere i MMI-pilottesten ................................................................................................... 51 
4.1.2/ Materialer og lokaler ................................................................................................................. 53 

4.2/ Validering ........................................................................................................................................................... 53 
4.2.1/ Scorings-processen ................................................................................................................... 53 
4.2.2/ Generalisering .............................................................................................................................. 57 
4.2.3/ Ekstrapolering ............................................................................................................................... 58 
4.2.4/ Beslutninger & konsekvenser ............................................................................................... 59 

5.0 Konklusion ............................................................................................................................................................. 61 
5.1/ Planlægning og organisering ................................................................................................................. 61 
5.2/ Validering ........................................................................................................................................................... 61 

6.0 Resumé ................................................................................................................................................................... 63 
6.1/ Planlægning og organisering ................................................................................................................. 63 
6.2/ Validering ........................................................................................................................................................... 64 
6.3/ Konklusion ......................................................................................................................................................... 64 

7.0 En stor tak… ........................................................................................................................................................... 65 



5 

 

OPTAGELSESSAMTALER PÅ 

MEDICINSTUDIET VED AARHUS 

UNIVERSITET 

8.0 Referencer ............................................................................................................................................................ 66 

9.0 Appendix ............................................................................................................................................................... 70 
9.1/ Appendix A. ...................................................................................................................................................... 70 
9.2/ Appendix B........................................................................................................................................................ 71 
9.3/ Appendix C. ...................................................................................................................................................... 72 
9.4/ Appendix D. ...................................................................................................................................................... 73 

 



6 

 

OPTAGELSESSAMTALER PÅ 

MEDICINSTUDIET VED AARHUS 

UNIVERSITET 

Denne rapport præsenterer evalueringsresultaterne fra en pilottest af Multiple Mini Interview-

optagelsessamtalerne, som fra foråret 2016 vil være en del af kvote 2 optagelsesproceduren 

til medicinstudiet ved Aarhus Universitet (AU). Formålet med evalueringen af pilottesten har 

været at kvalitetssikre en konkret ’high stakes’ test-situation på AU, som kan tjene som en vigtig 

erfarings- og inspirationskilde i forhold til kvalitetssikring af fremtidige optagelsessamtaler på 

AU. Rapporten fokuserer dels på den praktiske planlægning og udførelse af testen og dels på 

testens validitet. 

 

1.1/ Hvorfor lave optagelsesprøver? 

Medicin ligger hvert år blandt de studier i Danmark, herunder også på AU, som kræver det hø-

jeste karaktergennemsnit for optagelse. I dag kommer 90 % af de medicinstuderende på AU 

ind på studiet på baggrund af et karaktergennemsnit på minimum 10,5, mens de sidste 10 % 

bliver optaget gennem kvote 2-systemet, hvor der lægges vægt på livs- og erhvervserfaring 

og andre egenskaber frem for karaktergennemsnit (Aarhus Universitet, u.å.). Det meget høje 

karaktergennemsnit betyder, at mange højt motiverede ansøgere ikke får mulighed for at få 

opfyldt drømmen om at blive læge, selvom de har både motivationen og kompetencerne til at 

gennemføre studiet og varetage jobbet. 

De adgangsgivende karakterer, som udgør optagelseskriteriet på kvote 1, er et mål for gene-

relle akademiske færdigheder og den stærkeste prædiktor for succes i videregående uddan-

nelse i Danmark og også for medicinsk uddannelse internationalt, som vi kender til (Eva et al. 

2012, Ferguson et al. 2002). Dog er generelle akademiske færdigheder i sig selv ikke nødven-

digvis et godt mål for motivation i forhold til et specifikt ansøgt universitetsstudium, som f.eks. 

medicinuddannelsen, og der er da også fra flere sider blevet rejst tvivl om, hvorvidt karakterer 

fra de gymnasiale uddannelser er det eneste kriterium for at skabe det bedste match mellem 

uddannelse og ansøger (O’Neill & Mørcke 2013).  

Der har de senere år fra politisk hold været stort fokus på optagelsessystemet til de videregå-

ende uddannelser generelt samt på, hvilken betydning dette system har for at sikre, at de 

bedst egnede og mest motiverede studerende kommer ind på de rette studiepladser. Det er 

blevet fremhævet, at optagelse via kvote 2 muliggør ”et supplerende optagelsesspor, hvor 

adgangskriterier mere specifikt matcher uddannelse, institution og profession” (Ibid., s. 3).  

Herudover har flere studier vist, at nye optagelsesprocedurer har virket frafaldsforebyggende 

på medicinstudier i Holland, Østrig og Danmark sammenlignet med fri optagelse og karakter-

baseret (kvote 1) optagelse (Reibnegger et al. 2011, Urlings-Strop et a.l 2009, Syddansk Uni-

versitet u.å.).  

 

1.0 Indledning 
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Dette er blandt årsagerne til, at Aarhus Universitet har besluttet fra 2016 at fordoble kvote 2-

optaget fra 10 til 20 % og at ændre kvote 2-optagelseskriterierne på medicinstudiet i et 5-årigt 

projekt.  De ændrede optagelseskriterier skal give højt motiverede og egnede ansøgere en 

ekstra chance, selvom de står uden det nødvendige karaktergennemsnit. Samtidig skal kriteri-

erne sikre det bedste match mellem studerende og studie samt mellem studerende og ar-

bejdsmarkedets behov (Danmarks Evalueringsinstitut 2015a).  

Ved medicinstudiet kræver en sådan ændring nye optagelsesprocedurer, som specifikt kan 

sikre det bedste match mellem ansøger, medicinstudiet og arbejdet som læge.   

 

1.2/ Ny kvote 2 optagelsesprocedure til medicin ved Aarhus Universitet fra 2016 

Fra 2016 bliver optagelsesproceduren for kvote 2-ansøgerne til medicin ved AU opdelt i tre 

trin: 

 

Trin 1: Udvælgelse ud fra en række minimumskrav, såsom karaktergennemsnit på 

minimum 6,0, krav til særlige fagniveauer og et halvt års erhvervserfaring. 

Trin 2: Vurdering af kognitive kompetencer gennem en skriftlig Multiple Choice Que-

stion (MCQ) prøve for de, der opfylder kravene i trin 1. MCQ testen omfatter ca. 100 

spørgsmål og varer sammenlagt 2 ½ time. Der testes inden for tre områder: Kvantita-

tivt, kritisk og sprogligt ræsonnement. Resultaterne fra MCQ testen afgør, hvilke ansø-

gere, der inviteres til Multiple Mini Interview (MMI). Ca. 200 ansøgere går videre fra 

MCQ til MMI-samtalerne.  

Trin 3: Selektion med afsæt i en vurdering af andre relevante menneskelige kompe-

tencer ud fra MMI-samtalerne. Ansøgere, som er gået videre fra trin 2, testes her for 

yderligere kompetencer, som er relevante for at udfylde rollen som læge, f.eks. sam-

arbejdsevner. Resultatet af MMI’en afgør, hvem der tilbydes optagelse i kvote 2 på 

medicinstudiet (Aarhus Universitet u.å.).  

 

Formålene med kvote 2 optaget på medicinstudiet ved Aarhus Universitet er, at: 

1) give ansøgere uden kvote 1 karakterer en chance til (’second chance’)  

2) optage ansøgere med både kognitive og andre relevante kompetencer, der mat-

cher medicinstudiet på AU og professionen (’det bedste match’) 

3) optage ansøgere med høj motivation for medicinstudiet ved AU, tilstrækkelig tiltro 

til egne evner, samt en vis udholdenhed (frafaldsforebyggelse og fastholdelse) 

(O’Neill & Mørcke 2013). 

 

Det er vigtigt at understrege, at kvote 2 optagelse skal optage på andre kriterier end kvote 1, 

hvor man udelukkende optager på tidligere akademiske meritter. Kongstanken med kvote 2 

optagelsen blandt de politikere, som indførte adgangsbegrænsning først på medicinstudiet og 

siden på andre universitetsuddannelser i midten af 1970’erne, var nemlig, at denne vej til op-

tagelse skulle repræsentere ’en chance til’ for ansøgere, som ikke havde chancer via karakter-

baseret optagelse. Der var ifølge Jakob Lange fra den Koordinerede Tilmelding (KOT) en bred 

mistillid til adgangsgivende karakterer i Folketinget på dette tidspunkt (personlig kommunika-

tion, 2011). Den videnskabelige evidens understøtter imidlertid ikke denne mistillid (Ferguson 
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2002, Danmarks Evalueringsinstitut 2015b), men politikerne har naturligt nok også haft bredest 

mulig adgang til videregående uddannelser i Danmark for alle samfundsgrupper højt på 

dagsordenen, sandsynligvis for at skabe forhold, der i det mindste muliggør maksimal social 

mobilitet. Denne politiske historik og hensigten med kvote 2 betyder derfor noget for, hvad der 

med rimelighed kan defineres som optagelseskriterier på kvote 2. Med dette udgangspunkt 

(altså kvote 2 som ’en chance til’) er det således ikke rimeligt, at optage på de samme kriterier 

i kvote 2 som i kvote 1, dvs. på baggrund af højeste karakterer f.eks. i en fagrække. 

Den postgraduate lægeuddannelse i Danmark (alle speciallægeuddannelserne) har adopte-

ret de syv CanMEDS lægeroller, som blandt andet inkluderer medicinsk ekspert, kommunikator, 

samarbejder og leder. Man anser alle syv roller for at være relevante og nødvendige for at 

fungere tilfredsstillende som læge (Sundhedsstyrelsen 2013). På AU trænes de medicinstude-

rende i de syv lægeroller på kandidatuddannelsen, men den nye, ændrede optagelsesproce-

dure giver mulighed for allerede under optagelsesproceduren at have fokus på relevante 

kompetencer (O’Neill & Mørcke 2013).  

Der er således stadig større fokus på ikke-akademiske/’non-kognitive’/menneskelige kompe-

tencer, der ses som ønskelige eller ligefrem som forudsætninger for at blive en god læge; dvs. 

kompetencer som adgangsgivende karakterer ikke nødvendigvis er udtryk for. En moderne 

metode til at teste sådanne non-kognitive kompetencer i forbindelse med optagelsesprocedu-

rer er optagelsessamtaleformatet Multiple Mini Interviews (MMI). 

 

1.3/ Om Multiple Mini Interviews 

Multiple Mini Interview (MMI)-formatet er oprindeligt udviklet på Michael DeGroote School of 

Medicin på McMaster University i Canada i 2004 med henblik på at udvælge ansøgere til op-

tagelse på medicinstudiet (Eva et al. 2004a). MMI bygger på opfattelsen af, at ensidigt fokus 

på karaktergennemsnit ikke er den bedste måde at selektere ansøgere på. I stedet bør opta-

gelsesprocessen forsøge at danne et præcist billede af ansøgerens mangesidige (non-

kognitive) styrker og svagheder. Dette gøres dels ved at identificere et antal kompetencer, som 

vurderes at være centrale for den pågældende profession. Disse kaldes indholdsdomæner. 

Herudover opdeles interviewprocessen i flere korte og uafhængige interviews, som foregår på 

såkaldte stationer, der er fysisk adskilte, dvs. at de enten foregår i mindre lokaler eller i et større 

lokale adskilt af skillevægge (se Figur 1). Hver interviewstation har unikt opgaveindhold og 

bedømmere (Ibid.). 
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Figur 1. Prøve-stationer adskilt med skillevægge i et større lokale. 

 

 

I praksis består en MMI-test oftest af en serie af interviewstationer (sædvanligvis 6-10 stationer), 

der hver især typisk varer 8-10 minutter og hver er bemandet med én interviewer/bedømmer. 

Ansøgerne starter samtidigt ved hver sin station, og når interviewet eller opgaven ved én stati-

on er slut, roterer ansøgerne videre til den næste station, indtil de har været igennem alle stati-

onerne (Ibid.).  

Flere studier har vist, at MMI-testen er et bedre instrument end traditionelle optagelsessamtaler 

i forhold til at vurdere non-kognitive kompetencer (Cleland et al. 2012, Eva et al. 2004a, 

Lemay et al. 2007, Pau et al 2013, Reiter et al. 2007). Herudover har MMI-testen vist sig at fun-

gere med højere grad af reliabilitet end i mere traditionelle optagelsesinterviews, som ofte be-

står af én længere samtale med flere samtidige bedømmere (Pau et al. 2013). Brugen af flere 

stationer med unikke opgaver på hver minimerer risikoen for kontekstspecifikke præstationer, 

og brugen af uafhængige interviewere/bedømmere på hver station minimerer indflydelsen af 

bedømmerbias. Da alle ansøgere roterer gennem de samme stationer, der vurderes efter 

samme skala, anses MMI desuden for at være mere standardiseret og objektiv end ustrukture-

rede optagelsessamtaler (Eva et al. 2009, LeMay et al. 2007, Reiter et al., 2007, Roberts et al. 

2009). Testen har også vist sig prædikativ i forhold til kliniske færdigheder og præstation ved 

OSCE-eksamen (Eva et al. 2009, LeMay et al. 2007, Roberts et al. 2009). Endelig er MMI også 

fleksibel, forstået på den måde, at den enkelte uddannelsesinstitution har mulighed for at 

vælge indholdsdomæner og udvikle stationsopgaver, der afspejler deres specifikke krav og 

dermed selektere ansøgere, hvis kompetencer bedst modsvarer disse (Eva et al. 2004a). MMI-

testen er da også blevet anvendt som optagelsesprocedure på en lang række højtestimerede 
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universiteter internationalt og i en dansk kontekst bl.a. på de sundhedsfaglige uddannelser på 

Syddansk Universitet siden 2008.   

Der er dog også blevet fremhævet, at MMI-formatet har potentielle begrænsninger. Det er 

f.eks. blevet fundet, at en af de største fejlkilder i MMI-testen vedrører bedømmersubjektivitet, 

fordi bedømmerne i høj grad varierer i forhold til, hvor hårde de er i deres bedømmelser, og at 

dette fordrer forbedring af bedømmeruddannelsen (Roberts et al. 2010, Roberts et al. 2014). I 

et systematisk review påpeger Pau et al. (2013) desuden, at der mangler yderligere evidens i 

forhold til MMI’ens prædiktive validitet. 

 

1.4/ Formål med pilottesten  

Pilottestens overordnede formål har været at optimere kvaliteten af kvote 2 MMI-

optagelsessamtalerne på medicin ved at undersøge aspekter af MMI’ens pålidelighed, validi-

tet, gennemførlighed og acceptabilitet. Disse forhold er hjørnesten i enhver prøve, men det 

gælder særligt i testsituationer, hvor meget står på spil for testtagerne, som det er tilfældet i se-

lektion for optagelse. Hensigten med pilotprojektet har således været kvalitetssikre en konkret 

’high stakes’ test situation og at belyse den praktiske gennemførlighed af MMI’en. 

 

1.5/ Rapportens opbygning 

Ud over dette indledende kapitel består rapporten af fire kapitler. I kapitel 2 retter vi fokus mod 

udviklingen af MMI-pilottesten og tilgangen til evalueringen. I kapitel 3 præsenter vi resultater-

ne af evalueringsundersøgelsen. Disse diskuteres i kapitel 4, hvor vi også præsenterer en ræk-

ke forslag til tiltag på baggrund af pilottesten. Endelig drager vi i kapitel 5 en kort konklusion 

for MMI-pilottesten. 

Rapporten er opbygget således, at hvert kapitel er delt op i først en del, der omhandler den 

praktiske gennemførlighed, dvs. planlægning og organisering, af testen og dernæst en del, der 

omhandler validitet.  
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EVALUERINGSDESIGN 

I dette kapitel beskrives først den praktiske planlægning og organisering af pilottesten og der-

efter den teoretiske og metodiske tilgang til valideringen af prøven. 

 

 

2.1/ Planlægning og organisering 

Pilottesten af MMI’en blev afholdt d. 13. november 2015 fra kl. 9-13 i personalekantinen på 

Skejby Sygehus. MMI’en bestod af en serie af otte på hinanden følgende stationer (to stationer 

for hvert af de fire indholdsdomæner, empati, kommunikation, samarbejde og robusthed, der 

beskrives uddybende senere). Vi kørte to parallelle, simultane spor fordelt på et A- og et B-spor 

med de samme otte stationer, i alt 16 stationer. Før prøven gik i gang fordeltes de første 16 

deltagere ud på de 16 stationer på A- og B-sporet. En automatiseret klokke (på en IPod tilkob-

let højtalere rundt i lokalet) styrede tiden. Da klokken ringede første gang startede testen. Her-

efter havde testtagerne otte minutter til at læse opgaveinstruksen og løse opgaven på den 

pågældende station. Klokken ringede så igen, hvorefter der var et to minutters interval, hvor 

bedømmerne havde tid til at afgive deres score for præstationen. Imens gik testtagerne videre 

og ventede udenfor næste station. Når klokken ringede igen, og de næste otte minutter be-

gyndte, gik testtageren ind på næste station, læste opgaveinstruksen og løste næste opgave. 

Testtagerne roterede på denne måde igennem de forskellige stationer, indtil de havde gen-

nemført alle otte. Et rul (dvs. gennemførelsen af alle otte stationer) tog således i alt 80 min. Vi 

kørte i denne pilottest to på hinanden følgende rul, således at i alt 32 simulerede testtagere 

kunne gennemføre stationerne (8 testtagere x 2 samtidige rul x 2 på hinanden følgende rul). 

I Tabel 1 ses en oversigt over et A-rul. Som det fremgår af tabellen skulle testtagere udføre sta-

tionerne 1-6 individuelt, mens stationerne 7 og 8 skulle udføres af to testtagere sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 Evalueringsdesign 
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Tabel 1. Eksempel på et A-rul for testtagere nr. 1- 8. 

Minuttal\sted Station 

1A 

Station 

2A 

Station 

3A 

Station 

4A 

Station 

5A 

Station 

6A 

Station 

7A 

Station 

8A 

0 1 2 3 4 5 6 7+8  

10 7 1 2 3 4 5  8+6 

20 8 7 1 2 3 4 6+5  

30 6 8 7 1 2 3  4+5 

40 5 6 8 7 1 2 4+3  

50 4 5 6 8 7 1  2+3 

60 3 4 5 6 8 7 1+2  

70 2 3 4 5 6 8  1+7 

80 Slut Slut Slut Slut Slut Slut Slut Slut 

 

Der blev også udviklet en tidsplan for pilottesten, som ses i tabel 2. 

 

Tabel 2. Tidsplan for pilottesten d. 13. november 2015. 

Tid Aktivitet Sted 

9.00 

 

Bedømmerne ankommer og modtager 

praktisk information om dagen. 

Konferencerum 1  

9.10 Samtale med stations-udviklerne om statio-

nernes indhold 

Konferencerum 1  

9.25 Testtagerne til rul 1 ankommer og modtager 

praktisk information om dagen. 

Konferencerum 2  

9.40 Bedømmere går ud til deres respektive stati-

oner.  

Personalekantinen  

9.45 RUL 1  Personalekantinen 

10.55 Testtagerne til rul 2 ankommer og modtager 

praktisk information om dagen. 

Konferencerum 2 

11.05 10 min. pause for bedømmerne.  

Testtagerne fra rul 1 udfylder evaluerings-

skema. 

 

Konferencerum 2 

11.15 RUL 2  Personalekantinen, Skejby Sygehus. 

12.35 Frokost og evaluering for bedømmerne 

Testtagerne fra rul 2 udfylder evaluerings-

skema. 

Konferencerum 1 

Konferencerum 2 

 

13:00 Pilottesten slutter.  

 

2.1.1/ Deltagere i MMI-pilottesten  

 

2.1.1.1/ Bedømmere 

Vi havde brug for i alt 32 bedømmere, da vi gerne ville have to bedømmere per station på de i 

alt 16 stationer. 

I alt blev lige over 600 uddannelsesansvarlige overlæger, postgraduate kliniske lektorer, klini-

ske lektorer og kommunikationsundervisere i Region Midt kontaktet per mail med invitation til 

at deltage i pilottesten som bedømmere (se invitationen i Appendix A). Heraf gav 48 en positiv 

tilbagemelding. 

Op til pilottesten blev der udviklet skriftlig information til bedømmerne. Dels blev der udviklet 

praktisk information om selve pilottesten og om MMI-testens formål, og dels fik hver bedømmer 

tilsendt en indholdsbeskrivelse af opgaven ved deres station samt scoreankre (disse beskrives 

senere i rapporten). Denne information blev sendt til bedømmerne per mail ca. en uge, før pi-

lottesten fandt sted.    
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Bedømmerne fik umiddelbart før testen begyndte på testdagen også en kort mundtlig infor-

mation om testens formål og om, hvordan testen rent praktisk skulle foregå. Bedømmerne blev 

herunder instrueret i at bedømme ansøgerne individuelt og uafhængigt (dvs. uden at konfere-

re eller søge konsensus med deres med-bedømmer), idet pilottestens data skulle bruges til at 

undersøge reproducerbarheden med. Efter ovenstående korte information havde bedømmer-

ne en halv times sparring med den specifikke stationsudvikler (der havde været med til at ud-

vikle stationsopgaverne på de givne stationer, hvilket beskrives senere) for at få opklaret even-

tuelle tvivlsspørgsmål.  

 

2.1.1.2/ Simulerede testtagere 

Som testtagere ønskedes 32 medicinstuderende på 1.-6. semester. Grunden til, at vi valgte at 

bruge medicinstuderende som testtagere frem for eksempelvis gymnasieelever, var, at vi ikke 

ønskede at bruge testtagere, der kunne få en fordel ved allerede at have prøvet MMI-formatet, 

hvis de eventuelt senere søgte ind på medicinstudiet. Der blev derfor skrevet en invitation til de 

medicinstuderende om at deltage i pilottesten. Invitationen blev formidlet med hjælp fra tre 

chef-tutorer på medicinstudiet, som slog invitationen op på bachelorgrupperne på Facebook, 

da der tidligere har været held med at rekruttere medicinstuderende på denne måde. Denne 

tilgang havde da også umiddelbart god virkning, og der var hurtigt 27 frivillige tilmeldt. Dog 

var der brug for 32 testtagere i alt for at kunne gennemføre de ønskede 2 x2 rul, og der blev 

derfor efterfølgende sendt invitationer ud endnu to gange på Facebook, hvorved vi nåede op 

på 34 tilmeldte. Herefter var der dog enkelte afbud samt frafald på selve dagen, og der endte 

med at være 26 testtagere i alt.  

Der blev udviklet skriftlig information til testtagerne. Informationen var hovedsageligt af prak-

tisk karakter i forhold til mødetid og mødested. Herudover blev de informeret om formålet med 

MMI’en. Informationen blev sendt til testtagerne per mail en uge, før pilottesten fandt sted.    

Umiddelbart før teststart fik testtagerne 15 minutters mundtlig information om testens formål og 

om, hvordan testen rent praktisk skulle foregå. Her fik de også udleveret et chartek med kli-

stermærker med et nummer mellem 1 og 32 (uddelt tilfældigt for at sikre anonymitet). Et enkelt 

af klistermærke-numrene satte de på brystet, resten afleverede de til bedømmerne undervejs i 

prøven som id numre til påklistring på bedømmernes scoreark. Herudover fik testtagerne en 

oversigt over deres rul, der viste, i hvilken rækkefølge de skulle udføre stationsopgaverne (i stil 

med tabel 1). Som tak for hjælpen modtog testtagerne efter pilottesten et gavekort på 300 kr. 

til Stakbogladen. 

 

2.1.1.3/ Skuespillere 

I en af stationsopgaverne skulle der bruges en skuespiller. Da der kørte to samtidige rul, skulle 

der derfor bookes to skuespillere. De blev først forsøgt rekrutteret via Den Danske Scenekunst-

skole Aarhus, som imidlertid havde en stor prøve næsten samtidig med pilottesten og derfor 

ikke kunne hjælpe. Derefter blev Aarhus Scenekunstcenter på Godsbanen i Aarhus kontaktet, 

og de var behjælpelige med at sende en invitation til deltagelse ud via Facebook. Dette gav 

enkelte henvendelser. Samtidig blev nogle af skuespillerne fra skuespillisten, der bruges i for-

bindelse med OSCE-eksamen på kandidatuddannelsen i medicin ved AU kontaktet via mail. 
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Herefter var der flere kvalificerede, der meldte sig, og to blev valgt ud i forhold til, hvem der 

bedømtes bedst at kunne agere den krævede rolle. 

 

To uger før pilottesten fandt sted, fik skuespillerne tilsendt information om stationsopgaven 

samt baggrundsinformation om MMI’en. De fik også tilsendt bedømmelsesarket/scoreankrene 

for deres station for at klargøre, hvilken ansøger-præstation, der udløste hvilke scorer. En uge 

før pilottesten fik skuespillerne desuden to timers instruktion af en stationsudvikler.  

 

2.1.1.4/ Observatører 

For at undersøge om indholdet i stationerne fungerede hensigtsmæssigt i praksis og for at 

kunne videreudvikle stationerne til den første egentlige optagelsesprøve i foråret 2016 blev fire 

stationsudviklere bedt om at agere observatører under pilottesten. Tanken bag dette var, at 

observatørerne skulle observere de relevante stationers gennemførelse kritisk, vurdere om prø-

veindholdet fungerede som tiltænkt og komme forslag til ændringer og evt. nyt indhold til sta-

tionerne. Observatørernes rolle beskrives uddybende i afsnittet om Dataindsamling (i afsnittet 

Observationer og interviews). 

 

2.1.1.5/ Test-afviklere 

Som praktiske test-afviklere på dagen medvirkede fuldmægtig projektkoordinator Mia Schou 

Johansen (fuldmægtig projektkoordinator, He Studier, AU), lektor Lotte O’Neill (lektor, CESU, 

AU) og projektmedarbejder Pernille Andreassen (CESU, AU). 

 

2.1.2/ Materialer og lokaler 

2.1.2.1/ Lokaler 

Skejby Personalekantine samt to tilstødende konferencerum blev booket fra d. 12. - 13. no-

vember 2015. 

 

2.1.2.2/ Posterboards 

Stationerne blev bygget op i Personalekantinen på Skejby Sygehus ved hjælp af posterboards, 

der fungerede som skillevægge (se figur 1). Disse blev booket ved Teknisk afde-

ling/Administrationscenter Arts, AU. Der blev booket transport af posterboards hos Møbeltrans-

port Danmark efter aftale med AU. Endelig blev det aftalt, at auditoriebetjentene på Skejby 

ville være behjælpelige med opstilling og nedtagning af posterboards. 

 

2.1.2.3/ Forplejning  

Der blev booket forplejning (morgenkaffe/te, frugt, vand, frokostsandwich til bedømmerne) 

hos Skejby Kantine. 

 

2.1.2.4/ Indkøb og lån af materialer 

Til fremvisning af videoklip blev der lånt to IPads hos Center for Sundhedsvidenskabelige Ud-

dannelser (CESU). Til tidtagning blev der lånt lyd set up (med en klokke, der ringede med 8 og 

2 minutters interval, installeret på en IPod) fra OSCE eksamensudstyret på AU. Gavekort til test-

http://arts.au.dk/om-arts/administrationscentret/
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tagerne som tak for hjælpen blev bestilt hos Stakbogladen. Øvrige materialer til stationerne 

blev lånt og indkøbt af PA.  

2.1.2.5/ Skilte 

Skilte, der blev hængt op på testdagen som vejvisere til Skejby Personalekantine samt konfe-

rencerum, blev udarbejdet af PA. 

 

2.2/ Validering: Teoretisk ramme 

I denne rapport er den teoretiske ramme moderne validitetsteori (Kane 2006). Moderne validi-

tetsteori anskuer validitet som et forenet begreb. Man snakker derfor ikke længere om forskel-

lige typer af validitet (indholds-validitet, kriterie-validitet, konstruktions- eller begrebs-validitet 

etc.), men anskuer alle evidenskilder som bidragende til begrebs-validiteten (Ibid.). I den mo-

derne ramme er evidens for reproducerbarhed for eksempel derfor at betragte som en form 

for begrebs-validitet. Man taler i stedet om evidensen for begrebs-validitet som stammende fra 

fire forskellige kategorier af antagelser, nemlig antagelser, der relaterer sig til: 

 

Scoringen (’from observation to score), 

generaliserbarheden (’from observed score to a universe score’),  

extrapoleringerne (’from universe score to level of skill’), 

beslutningerne (’ from conclusion about level of skill to decisions taken’). 

 

I forhold til MMI-optagelsessamtalerne for kvote-2 optagelsen på medicin (og i de fleste andre 

prøver eller eksamener) gør man sig typisk en serie af antagelser fra alle fire kategorier. Vi fo-

reslår, at følgende fortolkende argument for de vigtigste antagelser i forbindelse med MMI som 

optagelsesprøve kunne være: 

 

1. Vedrørende scoringen:  

 Score-skalaer/ankre er egnede til at afspejle testtagernes præstationer. 

 Score-skalaer/ankre anvendes som specificeret/påtænkt. 

 Scoringen er fri for bedømmer-bias. 

2. Vedrørende generaliserbarheden:  

 Stikprøven af MMI stationer er repræsentativ for generaliserings-universet. 

 Stikprøven af MMI stationer er stor nok til at kontrollere for tilfældig fejl. 

3. Vedrørende ekstrapoleringerne: 

 MMI stationernes opgaver tester de træk/domæner, vi udviklede dem til at 

teste (empati, kommunikation, samarbejde og robusthed), og vi kan ekstra-

polere ekspertiseniveauet i disse domæner ud fra testscorerne. 

 Der er ingen systematiske fejl, som underminerer ekstrapoleringen af ek-

spertiseniveauet. 
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 De, der optages med MMI, er mere motiverede og udholdende medicinstu-

derende, som matcher studiets og professionens behov bedre, end de der 

ikke blev optaget på denne måde. 

4. Vedrørende beslutningerne: 

 Testens implikationer er rimelige/forsvarlige, herunder: 

 Acceptabiliteten af prøven er tilstrækkelig blandt testdeltagerne 

(bedømmere og testtagere). 

 Der er ingen alvorlig bias i forhold til demografiske grupper (f.eks. 

køn, etnicitet, socialklasse). 

I pilottesten af den planlagte MMI kan vi undersøge flere af disse antagelser, omend på et 

præliminært grundlag. En pilottest er dog først og fremmest er en form for afprøvning med 

henblik på kvalitetssikring af en prøve, som kan give anledning til korrektion og ændringer i 

både indhold og procedurer, sådan at der i praksis ikke længere er tale om den sammen prø-

ve. Det er også vigtigt at huske på, at planen fremover er kontinuerligt at udvikle nyt ind-

hold/opgaver til MMI prøvens individuelle stationer, og at prøvevaliditet grundlæggende er 

kontekstafhængigt, og derfor ikke kan antages at være den samme fra prøve til prøve. 

Tabel 3 giver et overblik over de kategorier af validitetsrelaterede antagelser, vi vil se nærme-

re på i denne rapport. Kategorierne uddybes nedenfor. 
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Tabel 3. Antagelser vi undersøger i pilottesten og tilhørende delstudier - en oversigt. 

Validitets domæne 

(Kane 2006) 

 

Antagelser Metode 

Scorings-processen 

 

1. Scoreark/ankre er egnede 

 

En beskrivelse af valg af test-

domæner og stationsudviklings-

processen 

Et survey: Bedømmer evaluerin-

ger af ankres anvendelighed og 

relevans i praksis 

2. Scoreark/ankre anvendes 

som specificeret 

Survey & interview af de fire 

domæne observatører 

(=stationsudvikler repræsentan-

ter) 

En beskrivelse af bedømmer ud-

vælgelse og træning 

3. Scoringen er fri for be-

dømmer-bias 

Et multivariat generaliserbar-

heds-studie med et p
●
 x r° design 

vil give en inter-rater G-

koefficient stationsvis og samlet 

Generalisering 

 

4. Stikprøven af stationer er 

repræsentativ for generalise-

rings-universet 

 

 

Et univariat G-studie med et ran-

dom p x r:s design 5. Stikprøven af stationer er 

stor nok til at kontrollere for 

tilfældig fejl 

Ekstrapolering 

 

6. Universe/true scoren er 

associeret med de definere-

de effekt mål 

Et korrelations-studie: Scorerne 

mellem stationer (domæner) 

undersøges for associationer  

7. Der er ingen systematiske 

fejl som underminerer eks-

trapolering 

 

Et korrelations-studie: Sammen-

hængen mellem adgangsgi-

vende karakterer (en konkurre-

rende forklarende variabel) og 

MMI scorer undersøges 

Beslutninger & konsekven-

ser 

 

8. Testens implikationer er 

rimelige/forsvarlige 

 

Et survey: Deltagernes oplevelse 

af testens acceptabilitet 

Statistiske analyser af prøvesco-

rer: Præstationer i forhold til køn 

og alder undersøges 
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2.2.1/ Scoringsprocessen 

2.2.1.1/ Aftagere  

Den langsigtede gennemførelse af kvote 2 projektet på medicin ved AU er i høj grad af-

hængig både af aftagernes acceptabilitet og af deres aktive deltagelse i afviklingen af prø-

verne. Vi betragter de vigtigste aftagere som værende: de danske patienter, regionens ledere 

og sundhedspersonale, universitetets ansatte og ansøgerne til medicinstudiet. Heldigvis er af-

tagerinvolvering ikke et ensidigt ønske fra AUs side. Danske regioner skrev om rekruttering til 

lægeuddannelsen i deres uddannelsespolitiske oplæg i 2012 følgende: 

 

”Optagelsesmetoderne til lægestudiet skal moderniseres. Karaktergennemsnit alene 

fortæller ikke om ansøgeren vil blive en god læge. Derfor skal der anvendes mere 

nuancerede optagelseskriterier, f.eks. med brug af samtaler med ansøgerne.” 

(Danske regioner 2012) 

 

Det var derfor naturligt for os at involvere relevante aftagere (fraset ansøgerne) både i proces-

sen med at identificere hvilke domæner eller karaktertræk, der skulle testes, samt i processen 

med at udvikle og afprøve optagelsessamtalerne. 

 

2.2.1.2/ Identifikation af testdomæner 

Det er ganske velbelyst, at det er en fordel at have gode akademiske/boglige kompetencer, 

hvis man vil klare sig godt på medicinstudiet og måske i de første 1-2 år i den lægelige vide-

reuddannelse (Ferguson 2002, Hamdy et al. 2006, Harfmann & Zirwas 2010, Kenny et al. 

2013). Der eksisterer derimod ingen ’guld-standarder’ for, hvilke øvrige kompetencer den gode 

læge har. Der er tværtimod en tradition i visse lande (f.eks. Canada, USA og Storbritannien) for 

at bede aftagerne (f.eks. patienterne) om deres hjælp til at identificere disse kompetencer.  

Et kendt eksempel på fornuftig anvendelse af aftagere i forbindelse med uddannelsesudvik-

ling for lægeuddannelser fandt sted i provinsen Ontario i Canada. I 1987 strejkede Ontarios 

læger over ydelsessystemet, men den offentlige opinion støttede ikke denne aktion. Det blev 

således åbenlyst for alle, at der var uoverensstemmelse mellem professionens selvopfattelse 

og offentlighedens opfattelse af professionen. I 1990 indledte Ontarios fem medicinuddannel-

ser derfor et samarbejde med det formål at afdække, hvilke forventninger befolkningen i On-

tario (de primære aftagere) havde til lægerne, og hvordan man kunne tilpasse uddannelserne 

til disse forventninger. Forbrugergrupper blev konsulteret og bedt om at beskrive deres syn på 

lægernes aktuelle rolle, de ønskede ændringer af lægerollen, samt forslag til ændringer i læ-

geuddannelsen. Interessant nok blev den medicinske ekspert (dvs. reelt ’den gode læge’) de-

fineret af aftagerne til ikke blot at dreje sig om lægen som akademiker (scholar), men også til i 

lige så høj grad at handle om at kunne samarbejde (collaborator), kommunikere (communica-

tor), forebygge/være fortaler for sundhed (health advocate), lede (leader) og at være profes-

sionel (professional) – det vil sige også en række ’ikke-akademiske’, ’non-kognitive’ eller ’men-

neskelige’ nøgle-kompetencer (Neufeld et al. 1998, Frank 2004).  

I USA har man ligeledes defineret seks kernekompetencer for lægelig videreuddannelse 

(ACGME 1999). I England har man etableret det uafhængige råd, General Medical Council 
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(GMC), hvis formål det er at autorisere læger og registrere autoriserede læger, fremme god 

medicinsk praksis og høje standarder for medicinsk uddannelse. Rådet består af 24 medlem-

mer, hvoraf de 12 er lægmænd. GMC står bl.a. bag udgivelser, der stipulerer deciderede krav 

til lægeuddannelsens kompetence-profil (GMC 2009a). GMC konsulterer kontinuerligt ekster-

ne aktører (offentligheden) i aktuelle spørgsmål. Alle borgere kan således deltage i de aktuelle 

konsultationer elektronisk via GMC’s hjemmeside og få indflydelse på og forme eksempelvis 

krav til den medicinske uddannelse. GMC har ydermere beskrevet, hvordan patienter og of-

fentligheden skal og kan involveres i den prægraduate medicinske uddannelse (GMC 2009a 

& b).  

Eksterne aktører kan således involveres direkte i forbindelse med både optagelse/selektion af 

studerende, undervisning, eksamen og feedback, udvikling af curriculum og prøver, kvalitets-

sikringsprocesser inklusiv ledelse af sidstnævnte på medicinstudierne i England (GMC 2009b). I 

Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de 7 CanMEDS lægeroller, som egentlig er udviklet 

på baggrund af Ontarios aftagere, danner rammen om den lægelige videreuddannelse 

(Sundhedsstyrelsen 2013). Disse kompetencer er illustreret i figur 2. 

 

 
Figur 2. De 7 lægeroller i Danmark visualiseret (Sundhedsstyrelsen 2013).  
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Faktabox 

 

Der eksisterer allerede konkrete krav til, hvilke menneskelige 

kompetencer en speciallæge i Danmark skal have udover 

de rent akademiske kompetencer (f.eks. kompetencer inden 

for samarbejde og kommunikation). I den engelsksprogede 

verden lader man aftagerne få medindflydelse på kompe-

tencekravene til lægerne. 

 

 

 

Udover at der gerne skulle være et vist overlap mellem en læges kompetencer og fremtidige 

arbejdsgiveres/kollegers/patienters behov, så er det også væsentligt, at de kompetencer der 

optages for også repræsenterer kompetencer, som er relevante på selve medicinuddannel-

sen. Kandidatuddannelsen for medicin på AU har et professionsspor, som per 2015 sammen-

lagt udgør 30 ECTS. I dette professionsspor er der kompetencekrav, der har berøringsflader 

med de fire domæner samarbejde, kommunikation, empati og etik. 

Det var derfor vigtigt for AU, at aftagerne også overvejede, vurderede og prioriterede vigtig-

heden af disse fire domæner som relevante domæner for optagelsessamtalerne i tillæg til an-

dre menneskelige kompetencer, de ellers måtte finde relevante for en læge i videreuddannel-

sesregion nord. Tabel 4 giver et overblik over fag på medicin ved AU, hvor kompetencer inden 

for de fire domæner optræder i studieordningerne. 
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Tabel 4. Placeringen af professionsrelevante menneskelige kompetencer på medicinstudiet 

ved AU - fag, semestre og domæner. 

 Domæne 

Semester Samarbejde Kommunikation Empati Etik 

1.    Medicinsk filo-

sofi og viden-

skabsteori (5 

ECTS) 

2.  Læge-patient 

kommunikation og 

tidlig klinik (5 ECTS) 

Læge-patient 

kommunikation 

og tidlig klinik 

(5 ECTS) 

 

3. Medicinsk pæda-

gogik (valgfag) 5 

ECTS 

Medicinsk pæda-

gogik (valgfag) 5 

ECTS 

  

7. Professionsspor 1 

(5 ECTS) 

Professionsspor 1 (5 

ECTS) 

 Professionsspor 

1 (5 ECTS) 

8. Professionsspor 2 

(5 ECTS) 

Professionsspor 2 (5 

ECTS) 

 Professionsspor 

2 (5 ECTS) 

9. Professionsspor 3 

(5 ECTS) 

Professionsspor 3 (5 

ECTS) 

 Professionsspor 

3 (5 ECTS) 

10. Professionsspor 4 

(4 ECTS) 

Professionsspor 3 (4 

ECTS) 

 Psykiatri (10 

ECTS) 

Professionsspor 

3 (4 ECTS) 

11. Professionsspor 5 

(5 ECTS) 

Professionsspor 5 (5 

ECTS) 

Professionsspor 

5 (5 ECTS) 

Professionsspor 

5 (5 ECTS) 

12. Professionsspor 6 

(6 ECTS) 

Professionsspor 6 (6 

ECTS) 

  

Udarbejdet med udgangspunkt i studieordning for bacheloruddannelsen i medicin på AU af 

2015 og studieordning for kandidatuddannelsen i medicin på AU af 2011 

(http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/studieguide/studieordning ). 

 

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser arrangerede derfor et seminar for aftagere 

med titlen ”Hvilke menneskelige kompetencer skal vores fremtidige læger have? Et seminar 

for aftagere, der ønsker medbestemmelse”, som fandt sted d. 12. december 2014 i Studenter-

huset på AU.  

Inviterede var: Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion 

Nord, Danske Regioner, Lægeforeningen, Danske Patienter, de postgraduate kliniske lektorer, 

de øvrige andre kliniske lektorer, de uddannelsesansvarlige overlæger, studienævnet på Me-

dicin AU og Institut for Biomedicin.  

http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/studieguide/studieordning
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Formålet med seminaret var at afdække, hvilke menneskelige kompetencer, der - ifølge afta-

gere og interessenter - var særligt behov for hos de ansøgere, der per foråret 2016 skal selek-

teres til medicinstudiet på AU via kvote 2 samtalerne. I alt tilmeldte 57 aftagere sig til at delta-

ge i seminaret, hvoraf 45 endte med at møde op og deltage i arbejdet. Programmet for semi-

naret var todelt, således at der var en serie af indledende indlæg efterfulgt af gruppebaseret 

diskussion og prioriteringer af kompetencer. De indledende talere var Lone Winther Jensen 

(Lægefaglig direktør i Region Midt), Mads Koch Hansen (formand for Lægeforeningen), Anne 

Mette Mørcke (studieleder på medicinstudiet ved AU og lektor ved Center for Medicinsk Ud-

dannelse, CESU, AU) og adjunkt Lotte O’Neill (CESU, AU).  

Danske Patienter (patientforeningernes paraplyorganisation) var naturligvis også inviterede 

som talere i kraft af deres nøgleposition som de centrale aftagere, men desværre kunne hver-

ken direktøren eller nogen af repræsentanterne for de 17 medlemsorganisationer deltage i 

denne del af arrangementet. Danske Patienter var dog repræsenteret blandt deltagerne i ar-

rangementet med en enkelt person ud af de 45 fremmødte.  

Til det efterfølgende arbejde, som omhandlede aftagernes prioriteringer af testdomæner i op-

tagelsessamtalerne, anvendte vi nominalgruppeteknikken, som er en teknik udviklet som en 

struktureret variation af gruppearbejde med det formål at akkumulere ideer, diskutere ideer, 

og prioritere ideer for at opnå konsensus (CDC 2006). Denne metode har tidligere været an-

vendt til lignende formål i det medicinsk pædagogiske felt (Cameron & MacKeigan 2012, 

Lloyd-Jones et al. 1999).  

Metoden involverede fire trin: Ide-generering, afrapportering, diskussion og afstemning. Semi-

nardeltagerne var inddelt i ti mindre grupper med op til seks deltagere per gruppe. Ud over de 

fire kompetencer, som indgår i AU’s medicinske curriculum (samarbejde, kommunikation, em-

pati og etik - se forrige afsnit), kunne hver enkelt deltager i gruppen selvstændigt foreslå én 

anden/ny kompetence til diskussion og prioritering på gruppen. Der var således de fire ’a prio-

ri’ AU kompetencer og op til seks andre selvvalgte øvrige kompetencer per gruppe, som var 

under vurdering og prioritering. I afstemningsfasen kunne hver gruppedeltager prioritere og 

rangordne de fem vigtigste domæner på gruppens liste af fremkomne domæner. Tabel 5 viser 

resultatet af seminardeltagernes arbejde med at identificere og prioritere de vigtigste domæ-

ner for kvote 2 optagelsessamtalerne på AU. 
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Tabel 5. Resultater af nominalgruppe-arbejdet med identifikation og prioritering af samtale-

domæner. 

Domæne n grupper Prioritet 

1. Samarbejdsevner 9 2,6 

2. Empati 9 2,9 

3. Kommunikation 7 2,4 

4. Robusthed 6 2,0 

5. Etik 4 4,5 

6. Fleksibilitet 2 2,0 

7. Refleksion 2 3,0 

 

’n grupper’ angiver hvor mange af de 10 nominalgrupper, som havde domænet blandt 5 hø-

jest rangerende domæner i gruppen. ’Prioritet’ angiver den gennemsnitlige rangorden af det 

pågældende domæne på tværs af de n grupper, som havde domænet blandt de 5 højest 

rangerende domæner. Prioriteten 1 angiver den vigtigste/højst prioriterede kompetence og 5 

den laveste. 

 
På baggrund af disse resultater besluttede CESU/prodekanen for uddannelse på Health AU, at 

optagelsessamtalerne på kvote 2 optagelsen på medicin på AU skulle tage udgangspunkt i 

opgaver udviklet med henblik på de fire domæner samarbejdsevner, empati, kommunikation 

og robusthed. Det anbefales generelt i litteraturen, at man undgår at teste for alt for mange 

domæner for at undgå for lave niveauer i de enkelte domæner og dermed i virkeligheden at 

teste for ingenting (McManus 2001). Derfor valgte vi at holde os til de for aftagerne fire vigtigste 

domæner. Derefter udarbejdedes en foreløbig beskrivelse af de fire domæner med henblik på 

at kunne formidle de foreløbige tanker om de valgte domæner til de arbejdsgrupper, der skul-

le udvikle testindholdet/opgaverne til optagelsessamtalerne. De fire domæner blev beskrevet 

som følger: 

 

Kommunikations færdigheder 
Gode kommunikationsfærdigheder kan indeholde flere elementer, som for eksempel evnen til 

at: Lytte effektivt og aktivt til andre, være opmærksom på andres non-verbale kommunikation, 

spørge effektivt og nysgerrigt, viderebringe mundtlige informationer og forklaringer til andre 

mennesker, som er både relevante og tilstrækkeligt præcise i situationen, udvikle et fælles for-

ståelsesgrundlag i et samspil med andre mennesker og kommunikere på en måde som frem-

mer forstående, tillidsfulde og etiske relationer til andre mennesker, mm.  

 

Samarbejdsevner 
Gode samarbejdsevner kan indeholde flere elementer, som for eksempel evnen til at: Samar-

bejde med andre om at løse et problem eller udføre en opgave på den mest effektive og op-

timale måde, udvise respekt for andre i samarbejdssituationer, samarbejde med andre om at 

undgå konflikter, forhandle med andre om løsning af igangværende konflikter, respektere an-

dres forskelligheder, misforståelser og begrænsninger, anerkende egne forskelligheder, misfor-

ståelser og begrænsninger, som kan bidrage til en konflikt, reflektere på team-samarbejde, 

mm. 
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Empati 
Empati kan defineres som evnen til at genkende, aflæse og forstå andres følelser på baggrund 

af for eksempel verbal og non-verbal kommunikation eller beskrivelser af situationer. Nogen vil 

beskrive empati som evnen til at sætte sig i andres sted, ikke at forveksle med sympati, som er 

evnen til at dele en følelse med en anden person, det vil sige at opleve den samme følelse 

som vedkommende. Empati er altså nærmere evne til at være indfølende uden selv at over-

tage den samme følelse. 

 

Robusthed 
Evnen til at udvise ’robusthed’ kan oversættes til psykologisk modstandsdygtighed (‘psycholo-

gical resilience’ på engelsk). Robusthed forstået som psykologisk modstandsdygtighed kan de-

fineres som en positiv tilpasning i en situation, som ellers er præget af modgang og stress. Med 

andre ord, det er evnen til ’at komme stærkt tilbage’ i en negativ situation. 

 

Det var opgaveudviklernes opgave at operationalisere domænerne til konkrete opgaver med 

relevans for lægelig praksis eller for en medicinstuderende, samt at bestemme konkrete krite-

rier for bedømmelsen med udgangspunkt i egen faglighed og ekspertise inden for domæner-

ne. 

 

2.2.1.3/ Udvikling af testindholdet 

Lotte O’Neill (lektor, CESU, AU) og Mia Schou Johansen (fuldmægtig projektkoordinator, He 

Studier, AU) sammensatte fire små arbejdsgrupper med 3-6 personer i hver til udvikling af MMI 

stationsopgaverne. Der var således én arbejdsgruppe per testdomæne, og hver gruppe udvik-

lede to opgaver med udgangspunkt i gruppens domæne.  

Deltagerne i grupperne bestod dels af frivillige rekrutteret blandt deltagerne i aftager-

seminaret i december 2014, dels af medarbejdere på CESU med relevante erfaringer inden 

for de fire domæner og sundhedsvidenskabelig uddannelsesforsknings-erfaring (enten afslut-

tede ph.d. eller igangværende ph.d.-studier), og af foreslåede og ’headhuntede’ personer. Der 

var ingen mulighed for økonomisk aflønning af medlemmerne i disse udviklingsgrupper i for-

hold til dette arbejde. Tabel 6 er en oversigt over udviklernes fagligheder og tilhørsforhold. 
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Tabel 6. Oversigt over personer involveret i udvikling af MMI indhold i foråret 2015. 

Gruppe Fagligheder Stilling 

(Organisation) 

Kommunikation - Filosofi, dansk & kommunikations-undervisning (tov-

holder) 

-Læge (samfundsmedicin), kommunikations-

undervisning  

-Læge (almen medicin), kommunikations-undervisning  

 

-Læge (lungemedicin), kommunikations-undervisning 

Adjunkt 

(CESU) 

Overlæge 

(RM) 

Almen praksis 

(IKM) 

Overlæge 

(RM) 

Empati -Antropologi, pædagogik, psykiatrisk sygepleje, under-

visningsudvikling (tovholder) 

-Læge (endokrinologi), videnskabsetik 

-Læge (endokrinologi) 

Ph.d.-stud 

(CESU, RM) 

UAO (RM) 

UAO (RM) 

Samarbejde -Idræt, fodbold-coach, talentudvikling (tovholder) 

 

-Læge (obstetrik/gynækologi), samarbejde og kom-

munikation 

-Læge (molekylærmedicin)  

 

-Læge (obstetrik/gynækologi)  

Ph.d.-stud 

(CESU) 

Ph.d.-stud 

(IKM, RM) 

Ph.d.-stud 

(IKM/RM) 

Ph.d.-stud 

(IKM, RM) 

Robusthed -Overlæge (kirurgi), kirurgiundervisning (tovholder) 

-Kiropraktik, eksamener og prøver, validitet 

 

-Idræt & talentudvikling 

-Læge (Kirurgi)  

 

-Læge (ortopædi) 

 

-Læge (nefrologi)  

KL (IKM, RM) 

Adjunkt 

(CESU) 

Lektor (CESU) 

Overlæge, 

KKL (IKM, RM) 

Overlæge, KL 

(IKM, RM) 

Overlæge, KL 

(IKM, RM) 

CESU=Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, IKM=Institut for Klinisk Medicin ved 

Aarhus Universitet, RM=Region Midt, KL=klinisk lektor, KKL=Koordinerende klinisk lektor. 
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Udviklingsarbejdet fandt sted i foråret 2015. Hver af de fire udviklingsgrupper arbejdede sepa-

rat med udviklingen af de to stationer inden for deres domæne. Hver gruppe mødtes separat. 

Hver gruppes første møde var et ca. to timers langt møde, hvor Lotte O’Neill og Mia Schou Jo-

hansen introducerede opgaven og udleverede relevant materiale og eksempler.  

Efter det første møde gik medlemmerne i hver gruppe hjem og udviklede et første udkast til en 

station. Derefter mødtes de 2. gang (også ca. 2 timer) for at diskutere deres udkast og for at 

vælge de to bedste forslag til færdigudvikling og anvendelse. Til sidst sendte de deres forslag 

til Lotte O’Neill eller Mia Schou Johansen. Lotte og Mia redigerede og færdiggjorde stations-

opgaverne i det omfang, det var nødvendigt og i samarbejde med tovholderen for hver grup-

pe og senere sammen med projektmedarbejder Pernille Andreassen.  

Det skønnes, at stationsudviklerne har brugt ca. 1-2 dage på opgaven, afhængig af deres rolle. 

Tovholderne har således nok brugt tættere på to dage på opgaven. Derudover brugte tovhol-

derne for grupperne ca. ½ dag på at deltage i pilottesten, hvor de dels svarede på spørgsmål 

til stationen fra bedømmerne før prøven, og dels observerede gennemførelsen af deres statio-

ner under pilottesten efterfølgende. Tovholderen for kommunikationsgruppen brugte desuden 

et par timer på at instruere de skuespillere, som blev anvendt som simulerede patienter på den 

ene kommunikationsstation. 

Idet vi forestiller os, at der over årene kontinuerligt opbygges en bank af MMI stationer, som 

kan mikses og genbruges sammen med nyudviklede stationer, vil vi ikke vedlægge stations-

indholdet som bilag i denne rapport, idet den fremtidige testsikkerhed naturligvis har førstepri-

oritet for os. Men vi kan vise andres publicerede eksempler på grundlæggende typer af MMI 

opgaver, som ganske godt illustrerer, hvordan de kan opbygges, og som også har fungeret 

som inspiration og eksempler i forbindelse med udviklingen af de MMI stationer, som vi afprø-

vede i denne pilot. Eva & Macala (2014) beskriver tre grundlæggende typer af MMI opgaver: 

Situational Judgements (SJ) opgaver, Behavioral Interview (BI) opgaver og Free Form (FF) op-

gaver.  

I SJ opgaver forelægges ansøgeren på MMI stationen en kortere beskrivelse af en situation på 

baggrund af hvilken, de bliver bedt om at forklare, hvordan de ville have handlet i en given 

situation. Eva & Macala (2014) beskriver følgende eksempel på en SJ opgave (frit oversat): 
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I det tilfælde at samtalen i en SJ går i stå, forsynes intervieweren med en liste af standardisere-

de relevante ’stimulerende spørgsmål’ til opgaven, som kun bruges, hvis det er nødvendigt for 

at sikre en fremdrift i interviewet. Scoreskalaen til opgaven beskrevet herover var en 5-punkts 

Likert-skala med scorerne: 1 (svag), 2 (under gennemsnittet), 3 (gennemsnitlig), 4 (god) og 5 

(fremragende). Ansøgerne fik på baggrund af denne stationsopgave en score for hvert af de 

tre domæner: kommunikationsfærdigheder, ræsonnement og professionalisme. 

Denne opgave kunne også udformes som en BI opgave. I en BI opgave skal ansøgeren imid-

lertid forklare, hvordan han/hun tænkte og handlede i en selvoplevet situation. Opgavetek-

sten for en BI opgave kunne for eksempel lyde sådan her (Eva & Macala 2014) (frit oversat):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Situational Judgment (SJ) opgave eksempel: 

Du er førsteårsstuderende på medicinstudiet. I din PBL (problembaseret 

læring) gruppe, som består af fem personer, er det vigtigt, at I deler je-

res viden, underviser de andre gruppemedlemmer og bidrager til dis-

kussionerne. Du har imidlertid lagt mærke til, at en af dine medstude-

rende i gruppen ofte er stille og genert og kun sjældent deltager i dis-

kussionen. Det virker også som om, at han ikke er velforberedt til grup-

pearbejdet, og hans mangel på deltagelse skaber problemer for grup-

pen. 

Hvordan vil du handle i denne situation? 

  Behavioral Interview (BI) opgave eksempel 

Tænk på en episode, hvor en person på dit hold ikke bidrog effektivt. Diskuter 

med intervieweren hvad du gjorde. 
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Endelig kunne man vælge en FF opgave. I sådan en opgave kunne intervieweren få det 

samme baggrundsmateriale vedrørende formålet med opgaven, beskrivelse af de domæner 

man ønsker at teste, score-skalaer etc., men diskussionen af emnet er fri. Det vil sige, at inter-

vieweren ikke har en liste af ’stimulerende spørgsmål’ til rådighed, som skal følges, men helt frit 

formulerer spørgsmålene om domænet. Opgavebeskrivelsen til en FF opgave kunne for ek-

sempel lyde (Eva & Macala 2014)(frit oversat): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Udover disse tre former for MMI stationsopgaver, findes der også - i vores erfaring - et Praktisk 

Opgave (PO) format, hvor ansøgerne bliver bedt om at udføre en konkret praktisk opgave en-

ten alene eller sammen i par. Sådanne opgaver kan være nyttige til direkte observation af ad-

færd. PO opgaver kan også kombineres med refleksion og diskussionsspørgsmål. 

MMI pilottesten d. 13. november 2015 indeholdt otte stationer, hvoraf tre var af SJ typen, en af 

BI typen og fire var af PO typen. De simulerede testtagere skulle ved denne lejlighed forholde 

sig til forskellige typer af stimulusmateriale på de forskellige stationer, for eksempel skriftlige 

instruktioner eller cases, video-cases, samtaler med simulerede patienter (skuespillere) eller 

praktiske opgaver sammen med andre ansøgere eller alene.  

Selv om hver stationsopgave blev udviklet med udgangspunkt i et af domænerne samarbej-

de, kommunikation, empati eller robusthed, valgte vi, at bedømmerne kunne score flere af de 

fire domæner på samme stationer, hvor det var relevant i forhold til opgavens indhold. En sta-

tion udarbejdet med henblik på at teste domænet empati kunne således for eksempel også 

scores på domænet kommunikation. I appendix B ses et eksempel på et scoreark anvendt for 

en station, som var udviklet til at teste empati. På syv af de otte MMI stationer udviklet til pilotte-

sten blev ansøgerne således bedømt på to forskellige domæner og på en station kun på et 

enkelt domæne. 

Scoreskalaen var en 7 punkts Likert-skala med følgende trin: 1 (Helt utilfredsstillende), 2 (Med 

mange mangler), 3 (Med en del mangler), 4 (Acceptabel), 5 (God), 6 (Udmærket) og 7 (Frem-

ragende). Endelig var der mulighed for at afkrydse ’kan ikke vurderes’ ud for hver domæne-

skala (Appendix B). Ansøgernes præstationer blev bedømt på denne skala for hvert af de do-

mæner, som var relevant på stationen samt på den samlede/overordnede præstation (’gene-

Free Form (FF) opgave eksempel 

Dette er en fri diskussionsopgave. Intervieweren vil stille dig nogle spørgs-

mål, som skal hjælpe hende/ham til at bedømme din ansøgning til medi-

cinstudiet. Besvar interviewerens spørgsmål. 
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rel bedømmelse’). Hvis intervieweren scorede meget lavt (1 eller 2) på den generelle bedøm-

melse, var der plads til at anføre et par forklarende stikord i et tekstfelt under (Appendix B). 

I baggrundsmaterialet, som blev tilsendt bedømmerne før pilottesten, var der desuden korte 

skriftlige beskrivelser af scorerne 1, 4 og 7 for hvert af de domæner, som blev scoret på statio-

nen, i et forsøg på at give interviewerne fælles ’ankre’ i scoringsprocessen. Vi ønsker ikke, at 

offentliggøre beskrivelserne af disse ankre hverken ved denne lejlighed eller i fremtiden, da vi 

ikke ønsker at fremtidige ansøgere skal forberede sig på MMI prøverne: De skal alle komme 

lige uforberedte og som de er. Vi har erfaring med, at optagelsesprøver (kvote 2 optagelsen 

på medicin på SDU i perioden 2002-2007 og udenlandske eksempler) kan afføde en industri 

af for eksempel højskolekurser i, hvordan man består prøven. Sådan en industri er både en 

trussel mod prøvens validitet og kan være problematisk i forhold til at sætte alle ansøgere lige 

uanset økonomisk baggrund. 

 

2.2.1.4/ Bedømmer bias (inter-rater reliabilitet) 

Inter-rater reliabiliteten er vigtig evidens for at belyse validiteten i scorings-processen (se tabel 

3 herover). Inter-rater reliabiliteten er et mål for graden af bedømmer bias. Vi brugte Generali-

serbarheds Teori (en udvidelse ad Klassisk Test Teori) til at beregne inter-rater reliabiliteten 

(Brennan 2001, Kane 2006). Vi anvendte det multivariate G-studie p
● 
x r° til at estimere koeffi-

cienter for inter-rater reliabiliteten for hver af de otte MMI stationer og for den samlede prøve 

(Brennan 2001, s. 275-276). Analyserne blev foretaget med programmet mGENOVA, som er 

udviklet til formålet, og som er frit tilgængeligt på internettet. Data var scorerne, som blev afgi-

vet i pilottesten. 

Som det kan ses af mGENOVA kontrol-kortet i appendix C i de linjer som beskriver beslutnings-

studierne (D-study 1-3), beregnede vi inter-rater reliabilitetskoefficienter for tre forskellige test-

scenarier, hvor der var hhv. en, to eller tre bedømmere per station på baggrund af de estime-

rede varians-covarians matricer. Testsituationen med to bedømmere per station var den aktu-

elle under denne pilot-test d. 13. november 2015, og situationerne med henholdsvis en og tre 

bedømmere per station kunne være mulige alternative testsituationer. For hver af de otte stati-

oner station blev inter-rater reliabilitetskoefficenten udregnet med ligning 3. 

 

 

 

  Ερ2 =
𝜎𝑝

2 

𝜎𝑝
2  + 

𝜎𝑝𝑟,𝑒
2

𝑛𝑟

  (ligning 3) 

 

 

Den sammensatte/kompositte inter-rater reliabilitets-koefficent for den samlede MMI prøve 

blev udregnet med en ligelig vægtning af alle otte stationer på 0,125. 
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2.2.2/ Generaliserbarheden af MMI prøven 

Vi brugte Generaliserbarheds Teori til at estimere MMI pilottestens generaliserbarhed (Brennan 

2001, Brennan 2006, Kane 2006). Dataindsamlingen af pilotansøgernes scorer ved pilottesten 

af MMI samtalerne d. 13. november 2015 foregik som illustreret i tabel 7.  

 

Tabel 7. Data for scorer på MMI pilottesten 

 

station 1 station 2 station 3 station 4 station 5 station 6 Station 7 Station 8 

 

r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 

p1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

p2 . . . . . . . . . . . . . . . . 

p3 . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

pn . . . . . . . . . . . . . . . . 

r1=bedømmer 1, r2=bedømmer 2 etc., og p1=ansøger 1, p2= ansøger 2 osv. Scorerne i celler-

ne er en af scorerne 1-7 på den anvendte score-skala. 

 

Aftagerne blev inviteret til at deltage som bedømmere i pilottesten. Bedømmerne (r1-r16) var 

tilfældigt udvalgte blandt de frivillige, som meldte sig. Indholdet på station 1-8 var otte forskel-

lige opgaver. Vi kørte to parallelle simultane spor af de samme otte stationer, som vist i tabel 7, 

og brugte således alt i alt 32 tilfældigt udvalgte og tilfældigt parrede bedømmere, som be-

dømte hver sin gruppe af de fremmødte simulerede ansøgere.  

Som det ses i tabel 7, var bedømmer-parrene unikke for hver station. Det vil sige, at hvert be-

dømmer-par var ’indlejrede’ i de otte individuelle og forskellige opgaver. Det betyder, at prø-

ven kan beskrives med følgende generaliserbarheds eller G-design (Brennan 2001, s. 54-56): 

p x (r : s), dvs. et design hvor hver ansøger (p) gennemgår alle de samme stationer (s), hvori 

unikke bedømmerpar er indlejrede (r:s).  

Med dette design er det muligt at estimere fem varianskomponenter, nemlig p, s, r:s, ps, og re-

sidualen pr:s,e. Varianskomponenten p er den varians, der kan tilskrives ansøgerens sande 

kompetenceniveau, når al fejlvarians er fjernet, dvs. den repræsenterer et estimat af true score 

variansen (i ANOVA terminologi) eller universe score variansen (i G terminologi). Komponen-

ten s er den varians i scorer, der kan tilskrives det forhold, at stationerne (opgaverne) har for-

skellig sværhedsgrad og indhold. Komponenten r:s er den varians, der kan tilskrives det unikke 

bedømmerpar, som har forskellige grader af strenghed og forudsætninger i deres unikke inter-

aktioner med de forskellige stationer af forskelligt indhold og sværhedsgrad. Varianskompo-

nenten ps er den varians, der kan tilskrives ansøgere med forskellige kompetenceniveauers 

interaktion med stationer af forskelligt indhold og af forskellig sværhedsgrad. Residualen 

(pr:s,e) er den komponent, der udgør resterende varians, dvs. både variansen fra interaktionen 

pr:s, samt eventuelt uidentificerede systematiske kilder til fejlvarians og tilfældig fejl (e). Figur 3 
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visualiserer de varianskomponenter, som kan estimeres med G-designet p x (r : s), som altså 

indeholder to facetter (r og s) foruden universe-scoren (p). 

 

 

Figur 3. Venn diagram af varianskomponenterne i det univariate p x (r:s) G-design (Brennan 

2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I optagelsesprøver er man oftest ligeglad med den absolutte værdi af prøvescorer, fordi man 

typisk optager en i forvejen fastsat andel af de testtagerne, som klarer sig bedst uagtet prøve-

scorernes værdi (relativ bedømmelse). G-koefficient for rangordenen af ansøgernes (relative) 

præstationer i MMI piloten er beskrevet i ligning 1 er gældende for en test situation, hvor vi kun 

ønsker at generalisere til de otte stationer vi reelt afprøvede ved denne lejlighed (og ikke til 

alle mulige tænkelige fremtidige stationer i vort generaliserings-univers af tilladelige stationer), 

dvs. en situation hvor facetten s betragtes som en ’fixed facet’ (Brennan 2001 s. 122, mixed 

models, regel 4.3.1 og 4.3.3):  

 

 

 

  Ερ2 =
𝜎𝑝
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Hvis vi derimod ønsker at undersøge generaliserbarheden for en testsituation, hvor stationsop-

gaverne betragtes som tilfældigt udvalgte (s som en ’random facet’) i et større univers af tilla-

delige stationsopgaver, dvs. hvis vi ønsker at generalisere til alle mulige andre udgaver af MMI 

prøven med alternative stationsopgaver, skal G-koefficienten udregnes med ligning 2 (Bren-

nan 2001 p. 109, random models, regel 4.1.1 og 4.1.3): 

 

 

  Ερ2 =
𝜎𝑝

2 

𝜎𝑝
2 + 

𝜎𝑝𝑠
2

𝑛𝑠
 + 

𝜎𝑝𝑟:𝑠
2

𝑛𝑟𝑛𝑠

  (ligning 2) 

 

På hver station blev der bedømt på et eller flere af de fire domæner (Kommunikation, samar-

bejde, empati og robusthed). Det vil sige, at en station, som var udarbejdet med henblik på 

hovedsageligt at teste empati, også kunne bedømme kommunikationsevner. I G-analysen 

brugte vi dog kun scoren for det domæne stationen primært var udviklet til at teste, dvs. kun én 

domænescore per station. 

Vi brugte programmet GENOVA for PC, som er frit tilgængeligt på internettet, til at estimere 

varianskomponenterne med og til at udregne G-koefficienterne med 

(https://www.education.uiowa.edu/centers/casma/computer-programs ). Vi estimerede to G-

koefficienter for den testsituation, hvor vi kun ønsker at generalisere til den aktuelle pilottest 

(ligning 1) med anvendelse af hhv. to eller en bedømmer per station, samt flere G-koefficient 

hvor vi ønskede at generalisere til alle mulige andre MMI prøveudgaver med alternativt stati-

onsindhold (ligning 2) med to bedømmere per station og forskelligt antal stationer til sammen-

ligning. I appendix D findes indholdet af det kontrolkort, som blev brugt til estimering og ud-

regning i GENOVA ved denne lejlighed.  

 

2.2.3/ Extrapolering 

Hvis vores MMI stationer måler de domæner eller begreber (’constructs’), de blev udviklet til at 

teste, ville vi forvente, at for eksempel scorerne på de to forskellige empati-stationer (e1 og e2) 

korrelerede med hinanden i højere grad end de korrelerede med de andre stationer, som blev 

udviklet til at teste de andre tre domæner (k1, k2, s1, s2, r1 og r2) og så fremdeles. Imidlertid vil 

fejlvarians stammende fra bedømmerne påvirke resultaterne af sådanne korrelationsundersø-

gelser, hvis man ikke først fjerner denne fejlvarians fra scorerne. Det vil sige, at det er bedre at 

korrelere testtagernes true-scorer eller universe-scorer (eng. disattentuated correlation coeffi-

cients) i stedet for deres observerede scorer til det formål. Inspektion af sådan en ’disattenua-

ted’ korrelations-matrix af vores domænescorer på de otte forskellige stationer (e1, e2,k1, k2, 

s1, s2, r1 og r2) er en måde at tjekke på, om korrelationen mellem scorerne er lav på grund af 

målefejl, eller fordi stationerne ikke ser ud til at måle de samme domæner (Muchinsky 1996). 

 

 

https://www.education.uiowa.edu/centers/casma/computer-programs
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2.2.4/ Dataindsamling 

Evalueringsundersøgelsen er gennemført med en kombination af kvantitative og kvalitative 

dataindsamlingsmetoder, som beskrives herunder. 

 

2.2.4.1/ Survey 

For at afdække testdeltagernes oplevelse af testens acceptabilitet, anvendelighed og rele-

vans blev følgende undersøgelser gennemført: 

 En spørgeskemaundersøgelse blandt bedømmerne om deres oplevelse og vurdering af 

testens organisering, af scoringsprocessen og af testens overordnede formål. 

 En spørgeskemaundersøgelse blandt testtagerne om demografiske forhold samt deres 

oplevelse og vurdering af testens organisering, af indholdet af de enkelte stationsopgaver 

og af testens overordnede formål.  

Spørgeskemaerne blev udviklet inspireret af ikke validerede nationale (fra SDU via personlig 

korrespondance) og internationale spørgeskemaer (Campagna-Vaillancourt et al.  2013, Cox 

et al. 2015, Eva et al. 2004a). Spørgeskemaet til testtagerne er dog også tilpasset denne speci-

fikke pilottest, idet der også spørges til det konkrete stationsindhold. Spørgsmålene i spørge-

skemaerne fremgår tydeligt i Resultat-kapitlet og er derfor ikke vedhæftet som særskilt ap-

pendix. De udfyldte spørgeskemaer blev indtastet og kodet i Excel, hvor også de skriftlige 

kommentarer fra skemaerne blev registreret og kategoriseret efter emne. Alle spørgeskemaer 

blev behandlet anonymt.   

 

2.2.4.2/ Observationer og interviews  

For at undersøge om indholdet i stationerne fungerede hensigtsmæssigt i praksis og for at 

kunne kvalitetssikre stationerne til den første egentlige optagelsesprøve i foråret 2016 blev fire 

stationsudviklere (til hhv. robustheds-, empati-, samarbejds- og kommunikationsstationerne) 

bedt om at agere observatører under pilottesten. Det var vigtigt for os at sikre, at den læring og 

erfaring som pilottesten udløste også kunne overføres direkte til nøglepersoner i udviklings-

grupperne. Observatørerne blev derfor bedt om at observere de stationer, de havde været 

med til at udvikle og blev bedt om at udfylde et observationsskema for hver station de over-

værede. Observationsskemaerne bestod af de følgende tre lukkede spørgsmål, hvorunder der 

var plads til uddybende kommentarer:  

 

 Udløser stationens opgaveindhold i praksis den påtænkte adfærd hos testtagerne?  

 Virker de beskrevne ankre for scorerne 1, 4 og 7 på score-skalaen i praksis egnede 

til at bedømme de domæner (empati, kommunikation, samarbejde eller ro-

busthed), der testes på stationen? 

 Følger bedømmerne de instrukser, de har fået, som tiltænkt?  

Derudover blev observatørerne bedt om at udfylde en sammenfattende evaluering om deres 

overordnede indtryk fra testen. 



34 

 

OPTAGELSESSAMTALER PÅ 

MEDICINSTUDIET VED AARHUS 

UNIVERSITET 

EVALUERINGSDESIGN 

En observatør blev desværre forhindret i at deltage kort tid før pilottesten fandt sted, hvilket be-

tød, at Lotte O’Neill (som også fungerede som test-afvikler) løste denne opgave i stedet. Lotte 

O’Neill var godt bekendt med både stationsindhold og scoreankre på de stationer, hun obser-

verede. 

Godt en uge efter pilottesten havde fundet sted, blev de fire observatører interviewet om deres 

oplevelser og vurderinger af dagen. Her blev observationsskemaerne brugt som støtte for ob-

servatørerne til at huske, hvad der var sket i de enkelte stationer. Interviewene foregik individu-

elt, enten personlig eller per telefon, og varede mellem 35 og 45 minutter. Alle interviews blev 

optaget, men blev grundet tidspres kun delvist transskriberede og derefter kategoriseret efter 

emne.  
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I dette kapital præsenteres først resultaterne for planlægning og organisering af pilottesten, 

mens resten af kapitlet fokuserer på valideringsaspekter.  

 

3.1/ Planlægning og organisering 

Testplanen forløb tidsmæssigt som planlagt. Dog var der under 2. rul et kiks med klokken, der 

under den første opgave ringede ca. tre min. før tid. Dette skyldtes en menneskelig fejl og ikke 

udstyret. Helt konkret var uret ikke blevet stoppet, før nogle minutter efter det 1. rul var slut. Da 

uret blev startet igen ved 2. rul, blev tiden således startet ca. tre minutter inde i en otte minut-

ters periode, og klokken ringede følgende efter fem minutter i stedet for otte. Der blev derfor 

brugt manuel tidtagning (på en mobiltelefon) til at udmåle de sidste tre minutter, og da de var 

gået, blev det råbt ud over salen. Klokken blev følgende startet igen og fungerede herefter 

uden fejl. 

Derudover opstod der problemer i station 7 og 8, fordi ikke alle testtagere var mødt op (12 

mødte op til det 1. rul og 14 til 2. rul mod de forventede 16 i hvert rul). Der var på forhånd kal-

kuleret med, at vi skulle have et lige antal deltagere, for at de kunne arbejde sammen to og to 

i station 7 og 8. Imidlertid var et lige antal deltagere ikke nok til, at skemaet kunne ”gå op”. For 

at rullet kunne gennemføres, var det nødvendigt, at alle otte testdeltagere var til stede, som 

det ses af tabel 8. Da det gik op for os under det 1. rul, blev dette løst ved, at den ene af de to 

bedømmere på stationerne 7 og 8 sprang til som testtager/partner. Test-afvikler Pernille An-

dreassen deltog også en enkelt gang som testtager. 

 

Tabel 8. Rul for testtagere nr. 1- 8 i station 7 og 8. 

 

Minuttal\sted Station 7A Station 8A 

0 7+8  

10  8+6 

20 6+5  

30  4+5 

40 4+3  

50  2+3 

60 1+2  

70  1+7 

80 Slut Slut 

 

3.1.1/ Deltagere i MMI-pilottesten  

 

3.1.1.1/ Bedømmere 

I alt sagde 48 ja til at deltage som bedømmere ved pilottesten. Dette betød, at nogle skulle 

vælges ud til de i alt 32 bedømmerposter. 

3.0 Resultater 
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Vi sendte et Survey Xact-skema til de 48 potentielle bedømmere for at få afklaret, hvem der 

skulle aflønnes for deltagelse i pilottesten. Nogle besvarede henvendelsen indenfor få dage, 

nogle besvarede efter en eller flere rykkere, og syv besvarede slet ikke henvendelsen. De 32 

bedømmere blev derfor udvalgt tilfældigt i den gruppe af bedømmere, der havde besvaret 

SurveyXact-skemaet, og som vi derfor kunne forvente tjekkede deres mails på den opgivne 

mailadresse jævnligt. 

Da detaljer i stationsindholdet på enkelte af stationerne først faldt på plads ti dage, før pilotte-

sten skulle finde sted, blev informationsmateriale og information om stationsindhold først sendt 

ud otte dage før pilottesten fandt sted. Nogle af de bedømmere, der havde fået tilsendt mate-

riale besvarede ikke mailen, og vi måtte derfor ringe til dem for at få bekræftet deres deltagel-

se. Fire meldte afbud ved disse telefonsamtaler, dvs. relativt sent i processen. Derfor blev de 

nødvendige ”reserve”-bedømmere først kontaktet fire dage før pilottesten. Da vi ikke ville sen-

de afbud til bedømmere, før vi var sikre på at have 32 bedømmere, var vi derfor nødt til at 

sende meget sent afbud til de bedømmere, hvis assistance vi alligevel ikke fik brug for. Nogle 

af disse udtrykte skuffelse over ikke at skulle deltage samt skuffelse over så sen tilbagemel-

ding. 

I sidste ende deltog 31 bedømmere i pilottesten d. 13. november – en enkelt meldte fra grun-

det sygdom om morgenen for testen. Mia Schou Johansen, som var godt bekendt med både 

stationsindhold og scoreankre, overtog denne bedømmers plads.  
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I tabel 9 ses en sammenfatning af bedømmernes besvarelser af spørgeskemaet, der relatere-

de til information og organisation af pilottesten. 

 

Tabel 9. Bedømmernes oplevelse af information og organisation ved pilottesten (n=32). 

I hvor høj grad mener du som bedømmer: I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I ringe 

grad 

Slet 

ikke 

At MMI prøvens overordnede formål blev 

forklaret tydeligt for dig?  

16 

(50%) 

11 

(34%) 

5 

(16%) 

0 0 

At MMI prøvens praktiske forløb blev forkla-

ret tydeligt for dig? 

18 

(56%) 

13 

(41%) 

1 

(3%) 

0 0 

At den skriftlige information, du modtog før 

test-dagen, var tilstrækkelig til at forberede 

dig til din MMI station? 

13 

(41%) 

12 

(37%) 

7 

(22%) 

0 0 

At den mundtlige information, du modtog 

på selve testdagen, var tilstrækkelig til at 

forberede dig til din MMI station? 

19 

(59%) 

9 

(28%) 

4 

(13%) 

0 0 

At prøven var velorganiseret? 15 

(47%) 

14 

(44%) 

3 

(9%) 

0 0 

 

 
Det fremgår af Tabel 9, at bedømmerne generelt var tilfredse med både den information de 

modtog og måden testen i øvrigt var organiseret på. Det er værd at fremhæve dette, da man 

ved andre MMI-tests har givet bedømmerne mere omfattende undervisning (såsom 2-3 timers 

undervisning eller et heldagskursus) med fokus på både den praktiske udførelse af stationsop-

gaven, bedømmelseskriterier og scoreankre (f.eks. Cameron et al. 2012, Stowe et al. 2014). 

Man kan derfor sige, at bedømmerne i pilottesten fik et minimum af forberedelse (skriftlig in-

formation samt 30 minutters mundtlig instruktion på testdagen). Tabel 9 indikerer imidlertid, at 

bedømmerne selv oplevede, at de havde modtaget tilstrækkelig information – især efter de 

mundtlige instruktioner på testdagen.  

 

3.1.1.2/ Simulerede testtagere 

Som simulerede testtagere blev der, som beskrevet, rekrutteret bachelor-studerende (1.-6. se-

mester) fra medicinstudiet. I alt deltog 26 testtagere: 12 i 1. rul og 14 i 2. rul. Heraf var 7 mænd 

og 19 kvinder i alderen 20-28 (gn.snit 23,7 år). I tabel 10 ses testtagernes oplevelse af den in-

formation de modtog før pilottesten og organiseringen af samme. 
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Tabel 10. Testtagernes oplevelse af information og organisation ved pilottesten (n=26). 

I hvor høj grad mener du: I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I ringe 

grad 

Slet 

ikke 

At MMI prøvens overordnede formål og 

forløb blev forklaret tydeligt for dig?  

14 

(54%) 

11 

(42%) 

1 

(4%) 

0 0 

At den praktiske information, du modtog 

før prøvedagen, var tilstrækkelig? 

18 

(69%) 

6 

(23%) 

2 

(8%) 

0 0 

At den praktiske information, du modtog 

på selve prøvedagen, var tilstrækkelig? 

19 

(73%) 

5 

(19%) 

2 

(8%) 

0 0 

At det var nemt og overskueligt at finde 

rundt mellem MMI stationerne? 

22 

(85%) 

4 

(15%) 

0 0 0 

At MMI prøven som helhed var velorga-

niseret? 

14 

(54%) 

10 

(38%) 

2 

(8%) 

0 0 

 

Tabel 10 viser, at testtagerne generelt ser ud til at være tilfredse med den information de mod-

tag samt organiseringen af pilottesten. Dog nævner tre testtagere fra 2. rul (hvor der var et kiks 

med klokken), at de var blevet forstyrret af de tekniske problemer med klokken. Én kommente-

rede: ” Man kan ikke vende tilbage til opgaven på ordentlig vis ved afbrydelse.” 

Derudover nævner fire testtagere, at der kunne have været bedre skiltning. Én skrev: ”Skiltene 

der leder hen til testområdet kunne med fordel have været udstyret med pile. Jeg var i tvivl 

om, hvilken retning jeg skulle gå”. Endelig pointerede en enkelt testtager, at det var negativt, at 

man ”ikke kom ind i et aflukket lokale. Man bliver lidt bevidst om, at alle kan høre en, og det 

gør det mindre trygt”. 

 

3.1.1.3/ Skuespillere 

De to skuespillere, der deltog, fungerede ifølge observatøren rigtig godt i stationsopgaverne, 

og både skuespillere og stationsudvikler/instruktør/observatør (som var samme person) gav 

udtryk for, at det skriftlige materiale og to timers instruktion var nok forberedelse. Alle skuespil-

lere, der henvendte sig angående pilottesten, blev adspurgt, om de ville med på en skuespilli-

ste, hvilket alle takkede ja til. Der er derfor nu udarbejdet en skuespillerliste med skuespillere, 

som kan kontaktes i forbindelse med kvote 2 optagelsesprøven fremover. 

  

3.1.1.4/ Test-afviklere 

Lotte O’Neill deltog som observatør på vegne af en observatør som måtte melde fra kort før 

pilottesten. Mia Schou Johansen deltog i testen som bedømmer i stedet for en bedømmer, som 

sygemeldte sig. Derudover uddelte og indsamlede hun spørgeskemaer i bedømmernes pause, 

oa. Pernille Andreassen gav mundtlig information til bedømmere og testtagere, uddelte og 

indsamlede spørgeskemaer, tog imod forplejning, mv. Efter kikset med klokken i starten af 2. 

rul, tjekkede Pernille Andreassen også manuelt tiden for at sikre, at tidsintervallerne (8 og 2 mi-

nutter) blev overholdt.  

 

3.1.2/ Materialer og lokaler 

3.1.2.1/ Lokaler 

Skejby Personalekantine rummede fint stationerne ved to samtidige rul. Der var dog lidt plads-

problemer i de to tilstødende konferencerum – hovedsageligt fordi testtagerne fra 2. rul skulle 
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modtage information om testen samtidig med, at testtagerne fra 1. rul skulle udfylde spørge-

skemaer. Det gav lidt uro, selvom testtagerne fra 1. rul prøvede at være stille. 

 

3.1.2.2/ Posterboards 

Posterboardsene til adskillelsen af stationerne (se Figur 1) blev booket i god tid og fragtet uden 

problemer af transportfirmaet fra Trøjborg til Skejby.  Auditoriebetjentene var en meget stor 

hjælp i forhold til at få stillet posterboardsene op i den ønskede opstilling. De havde på for-

hånd fået en plan over, hvordan stationerne skulle stilles op, som de fulgte. Dog var vi nødt til 

at ændre en lille smule på opstillingen, så nødudgangene var farbare i kantinen. 

 

3.1.2.3/ Forplejning 

Vi oplevede ingen problemer i forhold til logistikken for forplejningen i faciliteterne vi brugte til 

pilottesten.  

I spørgeskemaerne efterspørger flere af bedømmerne slik, cola eller lignende. En skriver: ”Sørg 

gerne for rigeligt med kaffe, frugt, chokolade el. lign. Det er mange minutter at skulle være fo-

kuseret, og det kræver lidt energi. Som bedømmer er 3 rul max, 2 er nok optimalt”. 

Af økonomiske årsager blev testtagerne bedt om selv at medbringe vand og lidt at spise. 

 

3.1.2.4/ Indkøb og lån af materialer 

Da der ikke lå andre eksamener samtidig med pilottesten, var der heldigvis ikke problemer 

med at låne hverken IPads til tidtagning fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser 

eller lyd set up fra OSCE eksamen på AU.   

 

3.1.2.5/ Skilte 

Under 1. rul kom nogle af de testtagere, der skulle deltage i 2. rul til at gå ind til området, hvor 

testen foregik, frem for at gå direkte ind til konferencerummet, hvor de skulle møde og modta-

ge information om testen. I spørgeskemaerne efterspørger nogle af testtagerne da som nævnt 

også mere og bedre skiltning.   
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3.2/ Validering 

 

3.2.1/ Scoringsprocessen 

I alt mødte 26 af 34 tilmeldte medicinstuderende op til MMI pilottesten og agerede ansøgere. 

Disse 26 testtagere gennemgik otte MMI stationer, hvor de hver især blev bedømt af to uaf-

hængige bedømmere på hver station (16 individuelle bedømmelser/testtager). Figur 4. viser, 

hvordan de 26 testtagere scorede på MMI pilottesten. 

 

Figur 4. Fordelingerne af testtagernes scorer på MMI stationerne (n=26). 

 
Figuren viser boxplots for samtlige afgivne scorer - dvs. 416 individuelle datapunkter (16 be-

dømmelser af 26 testtagere).  
 

De to bedømmere på hver station scorede hver især hver ansøger på skalaen 1-7 som beskre-

vet herover, dvs. at ansøgerne kunne få en sumscore på mindst 16 og på højest 112 sammen-

lagt på alle otte stationer. De 26 frivillige simulerede ansøgere i pilottesten havde sumscorer 

fra 69-98 (gennemsnitlig sumscore=83, SD=8,41).   
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3.2.1.1/ Bedømmer bias (inter-rater reliabilitet) 

Inter-rater reliabiliteten for hver af de otte stationer ved anvendelse af henholdsvis en, to eller 

tre bedømmere per station kan ses i tabel 11. Til den konkrete MMI pilottest d. 13. november 

2015 anvendte vi to bedømmere, og den overordnede inter-rater reliabilitet var derfor ved 

denne lejlighed på 0,85.  

Tabel 11. Inter-rater reliabilitets-koefficienter (Ep) for hver af de 8 MMI stationer og for den 

samlede test. 

Antal 

bedømmere 

per station 

 

r1 

 

r2 

 

k1 

 

k2 

 

e1 

 

e2 

 

s1 

 

s2 

 

Komposit 

1 0,44 0,58 0,44 0,71 0,40 0,73 0,80 0,52 0,74 

2 0,61 0,73 0,61 0,83 0,57 0,85 0,89 0,68 0,85 

3 0,70 0,81 0,70 0,88 0,67 0,89 0,92 0,75 0,89 

r=robustheds, k=kommunikations, e=empati og s=samarbejdsstationer. Den kompositte koeffi-

cient er en ligelig vægtning af de 8 stationer 

 

3.2.1.2/ Bedømmer og observatørers evalueringer af ankres anvendelighed og relevans 

i praksis 

I forhold til validering af scoringsankrene var vi interesserede i bedømmernes oplevelse af sco-

ringsprocessen. Resultaterne ses i tabel 12. 

Tabel 12. Bedømmernes oplevelse af ankrenes anvendelighed og relevans i praksis (n=32). 

I hvor høj grad mener du som bedømmer: I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I ringe 

grad 

Slet 

ikke 

At du havde mulighed for at danne en 

præcis vurdering af ansøgernes kompe-

tencer på din MMI station?  

3 

(9%) 

13 

(41%) 

16 

(50 %) 

0 0 

At de to minutter mellem hver ansøger var 

tid nok til scorings-processen? (1 missing) 

13 

(42%) 

16 

(52%) 

2 

(6%) 

0 0 

At beskrivelserne på score-skalaen (for sco-

rerne 1, 4 og 7) var praktisk anvendelige ift. 

de præstationer du så? 

2 

(6%) 

12 

(38%) 

17 

(53%) 

1 

(3%) 

0 

At beskrivelserne på score-skalaen (for sco-

rerne 1, 4 og 7) var relevante ift. de præsta-

tioner du så? 

3 

(9%) 

15 

(47%) 

13 

(41%) 

1 

(3%) 

0 

At score-skalaen gav dig mulighed for at 

skelne tilstrækkeligt mellem ansøgerne på 

din MMI station? 

5 

(16%) 

10 

(31%) 

16 

(50%) 

1 

(3%) 

0 

 

Bedømmerne blev spurgt, hvorvidt de mente, de havde mulighed for at danne en præcis vur-

dering af ansøgernes kompetencer på deres MMI station. Heraf svarede halvdelen, at det 

mente de i nogen grad de havde, mens 13 (41%) svarede, at det havde de i høj grad (tabel 

12). En nærmere analyse af data viser, at der ikke umiddelbart er sammenhæng mellem be-

dømmernes svar og den station de sad ved.  Bedømmerne har dog været flittige til at give 

skriftlige kommentarer, og her er flere punkter værd at bide mærke i. For det første efterlyste 

nogle bedømmere mere undervisning i scoringsprocessen. Én bedømmer skrev for eksempel: 

”Jeg manglede en større forståelse af skalaen ift. en ensartet vurdering”. En anden skrev tilsva-

rende, at ”[j]eg er ikke skolet til at bedømme folks kommunikations og samarbejdsevner på 

denne skematiske måde. Jeg tror en grad af uddannelse af bedømmeren vil højne værdien af 

testen”.  
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Nogle af bedømmerne peger i de skriftlige kommentarer på nogle mere basale problematik-

ker og usikkerheder i forhold til bedømmelse af ikke-fagligt baserede præstationer.  En be-

dømmer fra en robustheds-station skrev, at ”robustheden er vanskelig at vurdere ift. oplægget. 

Handler måske mest om bedømmerens ’mavefornemmelse’”. En bedømmer fra en empati-

station skrev ligeledes, at ”empati kan jo også bare være noget, man som bedømmer for-

nemmer, eleven har” og en anden, at ”scoren giver mulighed for ’akademisk’ empati = rigtige 

svar uden de virker følt”.  Endelig skrev en bedømmer fra en kommunikations-station: ”Kom-

munikation handler meget om non-verbal kommunikation. Dette bør indgå i scoreskalaen”. 

Bedømmerne fra de forskellige stationer efterlyser her en mulighed for at bedømme andet 

end ansøgernes verbale præstation og i højere grad at kunne følge deres ”mavefornemmel-

se”.  

Det var også generelt observatørernes indtryk, at bedømmerne i nogle tilfælde brugte deres 

erfaring eller ”mavefornemmelse” til at vurdere ansøgernes præstation. To af observatørerne 

sagde, at det var deres indtryk, at bedømmerne ikke gjorde brug af score-ankrene undervejs i 

testen, men at det i stedet ”bliver en umiddelbar vurdering”, som én observatør sagde, mens 

den anden observatør kaldte det ”egen subjektive bedømmelse fra 1-7”.  

Derudover var det flere af observatørernes indtryk, at bedømmerne ikke altid vurderede ansø-

gerne ud fra de fastlagte og beskrevne kriterier, og at der kunne opstå misforståelser om, hvor-

vidt de skulle bedømmes på deres lægefaglige præstation snarere end non-kognitive kompe-

tencer.  Èn observatør spekulerede: ”Fik de [testtagerne] mon point for at kunne de medicinske 

ting? Mon [bedømmerne] vidste, at det skulle man ikke?[…] For det er ikke opgaven”. 

Det fremgår endvidere af Tabel 12, at to minutter generelt har været nok tid til selve scorings-

processen, idet langt de fleste svarer, at det i høj grad eller meget høj grad er nok – også på de 

stationer, hvor der skulle bedømmes to ansøgere inden for samme interval. 

Til gengæld er der lidt større forskel på, hvorvidt bedømmere fandt beskrivelserne på score-

skalaen praktisk anvendelige ift. de præstationer de så. Tabel 12 viser, at over halvdelen af 

bedømmerne kun i nogen grad mente, at dette var tilfældet. Bedømmerne, der gav denne 

vurdering, sad ved forskellige stationer og derfor ser det ikke ud til, at det var nogle bestemte 

beskrivelser, der ikke syntes helt tilstrækkelige. Det samme gør sig gældende for de 38 % 

(n=12), der vurderede, at beskrivelserne i høj grad var praktisk anvendelige. Den enkelte be-

dømmer, der har vurderet, at beskrivelserne på score-skalaen kun i ringe grad var praktisk an-

vendelige, skrev i kommentarfeltet: ”Om score-skalaen: Kriterierne er fint beskrevet men ek-

semplerne fungerede ikke for mig og heller ikke ift. de studerendes svar”. En anden bedømmer 

skriver i overensstemmelse hermed: ”Beskrivelsen på scoreskalaen, hvor ansøger skal graderes 

er sufficient. Derimod er eksemplerne i scoringsvejledningen unødvendige. Forklaringen er til-

strækkelig.”  

Bedømmerne var også forholdsvis spredte i deres vurdering af, hvorvidt beskrivelserne på sco-

re-skalaen (for scorerne 1, 4 og 7) var relevante ift. de præstationer de så (Tabel 12). 41% sva-

rede, at beskrivelserne i nogen grad var relevante, mens  47% i høj grad mente, at det var til-

fældet.   

Endelig blev bedømmerne spurgt, hvorvidt score-skalaen gav dem mulighed for at skelne til-

strækkeligt mellem ansøgerne på deres MMI station. Halvdelen af bedømmerne mente, at det-
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te i nogen grad var tilfældet, mens 31% (n=10) mente, at de i høj grad havde mulighed for at 

skelne mellem ansøgerne. Igen ser der ikke ud til at være nogen sammenhæng mellem den 

station den enkelte bedømmer sad ved og deres svar.  En bedømmer skrev i kommentarfeltet, 

at det var svært at skelne de studerendes præstationer fra hinanden, og en af observatørerne 

bemærkede ligeledes i interviewet, at ansøgerskaren, der som nævnt var medicinstuderende 

på 1-6. semester, var vældigt dygtige, hvilket gjorde det svært at bruge hele skalaen, som be-

dømmerne ellers var blevet opfordret til. Flere bemærkede desuden, at de havde særligt svært 

ved at vurdere de første testtagere, men at de dernæst fik ”lagt et niveau”.  

 

3.2.2/ Generalisering 

Vi undersøgte også prøvens generaliserbarhed, og tabel 13 viser resultaterne af varianskom-

ponentanalysen. Den største kilde til fejlvarians var komponenten ps (interaktionen mellem an-

søgere med forskellige kompetenceniveauer og stationsindhold af forskellig sværhedsgrad), 

som udgjorde 46% af den totale varians i scorer, mens den varians som repræsenterede ansø-

gernes præstationer (p) renset for fejlvarians udgjorde 8,2% af den totale varians i scorer.  

 

Tabel 13. Varianskomponenter estimeret med data fra MMI pilottesten d. 13. november 2015. 

 

Varianskomponent df Værdi (SE) Andel af total (%) 

Ansøger 25 0,138 (0,077) 8,2 

Station 7 0,022 (0,059) 1,3 

Bedømmer │ station 8 0,093 (0,053) 5,5 

Ansøger * station 175 0,774 (0,122) 46,0 

Ansøger * bedømmer │station 200 0,658 (0,065) 39,0 

 

Df=frihedsgrader, SE=standard error, │=indeholdt i (’nested in’), og *=krydset med. 

 

Ved anvendelse af de estimerede varianskomponenter (tabel 13), beregnede vi G-

koefficienten for MMI pilottesten d. 13. november 2015 med de 8 konkrete stationer (ns=8) ) og 

de to tilfældigt udvalgte bedømmere på hver station (nr=2 i ligning 1) til at være 0,85. Havde vi 

kun anvendt én bedømmer per station i stedet for to (dvs. nr=1 i ligning 1), ville G-koefficienten 

have været på 0,74. Hvis vi derimod havde ønsket at generalisere resultaterne til alle mulige 

andre tænkelige udgaver af denne MMI prøve med alternativt stationsindhold og ligeledes 

med to tilfældige bedømmere per station (nr=2 i ligning 2) ville G-koefficienten være 0,50 (se 

tabel 14).  

 

Tabel 14. G-koefficienter (Eρ2) hvis vi ønsker at generalisere til andre udgaver af MMI testen 

(både s og r som ’random facets’, nr=2). 

 

Antal stationer (Eρ2) 

8 0,50 

10 0,55 

12 0,60 

25 0,75 

50 0,86 

75 0,90 
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Hvis vi derimod havde ønsket at resultaterne fra denne pilot MMI i høj grad skulle kunne gene-

raliseres til alle mulige andre udgaver af prøven, så skulle G-koefficienten have været >0,90, 

og det ville have krævet omkring 75 forskellige MMI stationer (tabel 14). 

 

3.2.3/ Ekstrapolering 

Tabel 15 viser resultaterne af korrelationsundersøgelsen for scorerne på de otte stationer, som 

var udviklet til at teste de fire domæner (robusthed, kommunikation, empati og samarbejde), 

efter at scorerne var rensede for målefejl fra bedømmerne.  

 
Tabel 15. Korrelationsmatrix for scorerne på stationerne (disattenuated correlations). 

 r1 r2 k1 k2 e1 e2 s1 s2 

r1         

r2 -0,12830              

k1 -0,34614       0,61091              

k2 -0,12428       0,26987       0,36453            

e1 -0,35652       -0,57731        -0,14905 0,08325     

e2 -0,23814       0,16339       0,81767        0,44576 0,21392    

s1 -0,14392       -0,01068        0,23359        0,39299        0,13400        0,27338          

s2 -0,13978 0,48597 0,29050 0,62475 0,02124 0,37439 0,05117  

Koefficienterne med fed angiver korrelationen mellem to stationer, som var udviklet med ud-
gangspunkt i det samme domæne (r=robusthed, k=kommunikation, e=empati og 
s=samarbejde). Koefficienterne som er understregede, er de, som viser stærke association 
med Cohen’s (1988) konvention, dvs. hvor koefficienterne er >0,50. Stationen r1 var af typen 
Behavioral Interview (BI), Stationerne k1, e1 og e2 var af typen Situational Judgment (SJ), og 
stationerne r2, k2, s1 og s2 involverede konkrete elle praktiske opgaver (PO). 
 

Hvis man anvender Cohens (1988) konventioner til at bedømme effect sizes for korrelationer, 

kan man sige, at korrelationerne mellem stations-par med samme domæne (men med for-

skelligt konkret opgaveindhold) varierede fra at være negativ (robusthed) eller lille (empati og 

samarbejde) til moderat størrelse (kommunikation) (tabel 15). Samtidig var der flere stationer, 

som var lavet med henblik på at teste forskellige domæner, hvor effect sizes var stærke. Ek-

sempler var korrelationen mellem scorerne på stationerne kommunikation 1 og empati 2, 

kommunikation 1 og robusthed 2, og kommunikation 2 og samarbejde 2 (tabel 15). 

Undersøgelsen af korrelationen mellem testtagernes MMI sumscorer og deres rå adgangsgi-

vende eksamenssnit viste, at der ingen signifikant sammenhæng var mellem, hvordan man 

klarede sig på den samlede pilot MMI og på den adgangsgivende eksamen (r=-0,15, 

p=0,452). 

3.2.4/ Beslutninger & konsekvenser 

Ud af de 26 testtagere var der syv mænd, som havde en gennemsnitlig sumscore på 80,9 

(95% CI=70,6-91,1). De 19 kvinder havde en gennemsnitlig sumscore på 83,9 (95% CI=80,3-

87,5), og der var således ikke statistisk signifikant forskel på de to gruppers gennemsnitlige MMI 

scorer (p=0,521). Testtagernes alder korrelerede ikke med deres MMI sumscorer (r=0,19; 

p=0,354). 
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3.2.4.1/ Deltagernes oplevelse af testens acceptabilitet (testtagere, bedømmere og ob-

servatører) 

Både bedømmere og testtagere har svaret på en række spørgsmål, der vedrører testens ac-

ceptabilitet. Først præsenteres bedømmere og testtageres overordnede indtryk af testen. Der-

efter fokuseres på øvrige forskellige aspekter af testen. 

 

Tabel 16. Bedømmernes overordnede indtryk af MMI’en.  

I hvor høj grad mener du: I me-

get høj 

grad 

I høj 

grad 

I no-

gen 

grad 

I rin-

ge 

grad 

Slet 

ikke 

At opgaveindholdet til ansøgeren var tilstrække-

ligt beskrevet? 

7 

(22%) 

16 

(50%) 

8 

(25%) 

1 

(3%) 

0 

At indholdet på din MMI station var en god måde 

at teste stationens udvalgte kompetence/r (em-

pati/ kommunikation/robusthed/samarbejde) 

på?  

8 

(25%) 

13 

(41%) 

8 

(25%) 

3 

(9%) 

0 

At din MMI station tester kompetencer, som er re-

levante for at praktisere som læge? 

13 

(41%) 

12 

(37%) 

6 

(19%) 

0 1 

(3%) 

At MMI prøven som helhed er en god og retfær-

dig måde at bedømme ansøgere på? (1 missing) 

7  

(23%) 

13 

(42%) 

10 

(32%) 

1 

(3%) 

0 

 

Det fremgår af Tabel 16, at bedømmerne generelt finder, at den MMI station de bedømte te-

stede kompetencer, som er relevante for at praktisere som læge.  De fleste bedømmere ser 

også ud til at mene, at testen som helhed er en god og retfærdig måde at bedømme ansø-

gerne på. Der var dog 32% (n=10) der kun i nogen grad mente dette var tilfældet, ligesom 25% 

og 9% mente deres station henholdsvis i nogen grad og i ringe grad var en god måde at teste 

stationens udvalgte kompetence/r  på.  

I kommentarerne, der kan forklare disse holdninger, angives det blandt andet, at der er brug 

for flere forskellige stationer til at bedømme ansøgerne, og at der er usikkerhed omkring te-

stens validitet. Èn bedømmer skrev for eksempel: ”Vi testede evnen til selvrefleksion frem for 

robusthed”. Flere bedømmere nævner, at de kunne have ønsket sig lidt friere tøjler under te-

sten, især i forhold til at kunne stille uddybende spørgsmål. En bedømmer skrev: ”Synes det er 

svært at lave en fair objektiv test, hvor man ud fra snævre spørgsmål skal vurdere et emne som 

empati. Som bedømmer var jeg i konstant arbejde omkring, om det jeg egentlig vurderede var 

ansøgerens refleksionsevner eller empati. Jeg mangler ´at få lov` til at uddybe de svar der 

kom”. En anden bedømmer kommenterede: ”Tænker at vi ikke altid gjorde ansøgerne helt ret 

ved ikke at have mulighed for at folde ansøgerens svar og tanker ud”.  

25 % (n=8) af bedømmerne fandt, at opgaveindholdet kun i nogen grad var beskrevet til-

strækkeligt. Nogle foreslog i kommentarfeltet, at man kunne fremhæve dele af opgavebeskri-

velsen, så det var helt klart, hvad opgaven går ud på.  I flere af opgaverne var de vigtigste in-

strukser allerede markeret med fed skrift i opgaveformuleringen, men et par af observatørerne 

bemærkede i interviewene, at testtagerne alligevel ind imellem overså vigtige instrukser om, 

hvad de skulle gøre. 

Derudover kommenterede observatørerne, at der var forskel på, hvordan bedømmerne 

mundtligt præsenterede opgaven i de A- og B-stationer, hvor opgaverne i princippet skulle 



46 

 

OPTAGELSESSAMTALER PÅ 

MEDICINSTUDIET VED AARHUS 

UNIVERSITET 

RESULTATER 

være identiske. Én observatør mente, at det i praksis havde gjort en stor forskel på to ellers 

identiske A- og B-stationer, hvor man skulle snakke ud fra en case. Observatøren forklarede: ” I 

A-stationen startede de med en anden indledning end tiltænkt med at [sige] ´Du læser casen 

og så stiller vi dig tre spørgsmål´, hvor den var mere åben [i B-stationen] med ´Du læser ca-

sen`, og så tager man den derfra […]. Det har lavet et forskelligt outcome. Det er forskellige for-

udsætninger [testtagerne] får. I den ene vidste de, at der var tre spørgsmål, der skulle besvares, 

hvor i den anden tog de det, som det kom og kunne snakke frit, indtil spørgsmålet blev lukket 

[af bedømmerne], så jeg tænker helt klart, det har gjort en forskel”. Ordlyden til testtageren i 

den konkrete opgave lød: ”Læs nedenstående case og besvar herefter interviewerens 

spørgsmål”. Det vil sige, at bedømmerne i den ene station improvisatorisk havde informeret 

testtagerne om, at det drejede sig om tre spørgsmål i alt, hvilket ifølge observatøren påvirkede 

den måde testtagerne besvarede spørgsmålene på.  

Herunder præsenteres testtagernes indtryk af MMI testen, som primært var positiv (Tabel 17). 

 

Tabel 17. Testtagernes overordnede indtryk af MMI som testform (n=26). 

I hvor høj grad mener du: I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I ringe 

grad 

Slet 

ikke 

At MMI prøven som helhed er en god og 

retfærdig måde at bedømme ansøgere 

til medicinstudiet på? 

3 

(11%) 

 

15 

(58%) 

8 

(31%) 

0 0 

At indholdet af MMI stationerne samlet 

set var nok til at danne en fyldestgøren-

de vurdering af dig som ansøger?   

2 

(8%) 

4 

(15%) 

17 

(65%) 

3 

(12%) 

0 

At antallet af MMI stationer samlet set var 

nok til at danne en fyldestgørende vur-

dering af dig som ansøger?   

1 

(4%) 

9 

(35%) 

10 

(38%) 

6 

(23%) 

0 

At brug af MMI vil afholde ansøgere fra 

at søge ind på medicin uddannelsen? 

1 

(4%) 

0 1 

(4%) 

8 

(31%) 

16 

(61%) 

At MMI prøven som helhed var en god 

oplevelse? 

14 

(54%) 

11 

(42%) 

1 

(4%) 

0 0 

  

Helt grundlæggende ser prøven som helhed ud til at have været en god oplevelse for testta-

gerne. I kommentarerne får især bedømmerne rosende ord med på vejen. Én testtager skriver 

”[D]ommerne var meget imødekommende og behjælpelige”. Flere betegnede også bedøm-

merne som meget venlige og beroligende. Derudover fremhævede flere testtagere, at de 

færdigheder, som testes, er yderst relevante at have som læge. Èn testtager skrev begejstret:  

”Rigtig godt initiativ. Det er meget tiltrængt! Gå efter 100% optag med denne model. Den vil 

uden tvivl give de bedste læger i fremtiden!”. 

I forhold til om testen er en god og retfærdig måde at bedømme testtagere på, svarer 31% 

(n=8) kun i nogen grad. I kommentarerne bemærker flere, at deres oplevelse af testen var god, 

men at det ville være noget helt andet, hvis der var tale om en virkelig test, hvor drømmestudi-

et stod på spil. En testtager skrev følgende: ”Problemet er om man tester de faktiske egenska-

ber eller evnen til at udtrykke dem under pres foran et dommerpanel”. Derudover mente tre 

testtagere, at testen ville være misvisende i forhold til bestemte personlighedstyper. Én skrev: 

”Jeg tror, man taber introverte ansøgere (der ellers er fuldt ud empatiske, robuste, osv.). Jeg 
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ville have haft svært ved at reagere normalt og vise mit fulde potentiale, hvis det var min 

kommende uddannelse, der stod på spil”.  

En relativt stor del af testtagerne angav, at antallet af MMI stationer samlet set kun i nogen eller 

ringe grad var nok til at danne en fyldestgørende vurdering af ansøgerne. Flere kommentere-

de, at de gerne ville have udvidet antallet af stationer eller optagelsestests i det hele taget. 

Helt specifik foreslår flere en ”motivationsstation”, hvor der er mulighed for at fortælle, hvorfor 

man gerne vil være læge. 

 

Tabel 18. Testtagernes oplevelse af stationernes opgaveindhold (n=26). 

I hvor høj grad mener du, at indholdet af den 

enkelte MMI station er en god måde at teste de 

udvalgte kompetencer på?  

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I no-

gen 

grad 

I 

ringe 

grad 

Slet 

ikke 

Station 1. Robusthed 1  10 

(38%) 

7 

(27%) 

8 

(31%) 

1 

(4%) 

0 

Station 2. Robusthed 2  7 

(27%) 

6 

(23%) 

9 

(35%) 

4 

(15%) 

0 

 

Station 3. Kommunikation 1  13 

(50%) 

13 

(50%) 

0 

 

0 

 

0 

 

Station 4. Kommunikation 2 13 

(50%) 

11 

(42%) 

2 

(8%) 

0 0 

Station 5. Empati 1 9 

(35%) 

10 

(38%) 

6 

(23%) 

1 

(4%) 

0 

Station 6. Empati 2 11 

(42%) 

8 

(31%) 

6 

(23%) 

1 

(4%) 

0 

Station 7. Samarbejde 1 16 

(62%) 

7 

(27%) 

3 

(11%) 

0 0 

Station 8. Samarbejde 2 23 

(88%) 

3 

(12%) 

0 0 0 

NB: For at kende stationerne fra hinanden fik testtagerne i spørgeskemaet en kort skriftlig for-

klaring på stationsindholdet, som er udeladt her, da noget af opgaveindholdet muligvis skal 

indgå i MMI opgave-banken. 
 

Generelt ser det ud til, at testtagerne mener, at indholdet af de enkelte MMI stationer var gode 

måder at teste de udvalgte kompetencer på (Tabel 18). Dog scorer de fire stationer, der teste-

de robusthed og empati, lidt lavere end de andre stationer). I kommentarerne kommenterer 

testtagerne primært station 2, som indeholdt en praktisk opgave (PO), hvor man bevidst prø-

vede at stresse testtagerne og dermed teste deres robusthed. Opgaven på station 2 blev af 

testtagerne kaldt ”dybt forvirrende” og ”superuoverskuelig”.  
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Tabel 19. Testtagernes vurdering af opgaveformuleringerne på stationerne (n=26). 

I hvor høj grad mener du, at opgaven på 

den enkelte MMI station var beskrevet til-

strækkeligt til at gennemføre stationen?  

I meget 

høj grad 

 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I ringe 

grad 

Slet 

ikke 

Station 1. Robusthed 1  20 

(77%) 

5 

(19%) 

1 

(4%) 

0 0 

Station 2. Robusthed 2  4 

(15%) 

5 

(19%) 

10 

(39%) 

7 

(27%) 

0 

Station 3. Kommunikation 1  16 

(61%) 

9 

(35%) 

1 

(4%) 

0 0 

Station 4. Kommunikation 2 9 

(35%) 

12 

(46%) 

4 

(15%) 

1 

(4%) 

0 

Station 5. Empati 1 12 

(46%) 

10 

(38%) 

2 

(8%) 

2 

(8%) 

0 

Station 6. Empati 2 15 

(58%) 

10 

(38%) 

1 

(4%) 

0 0 

Station 7. Samarbejde 1 17 

(65%) 

6 

(23%) 

3 

(12%) 

0 0 

Station 8. Samarbejde 2 21 

(81%) 

4 

(15%) 

1 

(4%) 

0 0 

 

Overordnet ser det også ud til, at testtagerne oplevede, at opgaven på den enkelte MMI stati-

on var beskrevet tilstrækkeligt til at gennemføre den (Tabel 19). Dog skiller station 2 sig igen 

ud. Igen kommenteres det, at denne opgave var ”forvirrende” og ”ringe uddybet”. 

 

Tabel 20. Testtagernes vurdering af mulighed for at præsentere egne evner og styrker på sta-

tionerne (n=26). 

I hvor høj grad fik du mulighed for at præ-

sentere dine evner og styrker på den en-

kelte station? 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I ringe 

grad 

Slet 

ikke 

Station 1. Robusthed 1  12 

(46%) 

11 

(42%) 

3 

(12%) 

0 

 

0 

Station 2. Robusthed 2  4 

(15%) 

2 

(8%) 

12 

(46%) 

8 

(31%) 

0 

Station 3. Kommunikation 1  10 

(38%) 

14 

(54%) 

1 

(4%) 

1 

(4%) 

0 

Station 4. Kommunikation 2 9 

(34%) 

8 

(31%) 

8 

(31%) 

1 

(4%) 

0 

Station 5. Empati 1 15 

(58%) 

5 

(19%) 

5 

(19%) 

1 

(4%) 

0 

Station 6. Empati 2 8 

(31%) 

11 

(42%) 

7 

(27%) 

0 0 

Station 7. Samarbejde 1 13 

(50%) 

10 

(38%) 

1 

(4%) 

2 

(8%) 

0 

Station 8. Samarbejde 2 15 

(58%) 

10 

(38%) 

1 

(4%) 

0 0 

 

Testtagerne var generelt tilfredse med deres mulighed for at præsentere egne evner og styrker 

på de enkelte stationer (Tabel 20). Dog scorer station 2, station 4 og station 6 lidt lavere end de 

andre stationer. 

Samarbejdsstationerne scorer højt blandt testtagerne i forhold til muligheden for at præsentere 

egne evner og styrker. Til gengæld var observatøren på samarbejdsstationerne tvivlende over-
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for station 8, hvor testtagerne skulle samarbejde om en opgave. Observatøren sagde blandt 

andet om denne station: ”Stationen bliver meget personafhængig. Hvis du har en dygtig mak-

ker, er det svært at bedømme, hvor god du selv er. […]. Så hvordan man samarbejder, afhæn-

ger af den andens evner […], så man skal sikre sig, at ansøgere [med gode samarbejdsevner] 

ikke bliver trukket ned, hvis den man samarbejder med er dårlig til det”.  

 

Tabel 21. Testtagernes vurdering af, om de havde tid nok på stationerne (n=26). 

I hvor høj grad mener du, at der var tid 

nok på den enkelte station til at præsen-

tere dine evner? 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I ringe 

grad 

Slet 

ikke 

Station 1. Robusthed 1  20 

(77%) 

5 

(19%) 

1 

(4%) 

0 

 

0 

 

Station 2. Robusthed 2  6 

(23%) 

5 

(19%) 

11 

(42%) 

3 

(12%) 

1 

(4%) 

Station 3. Kommunikation 1  15 

(58%) 

10 

(38%) 

1 

(4%) 

0 0 

Station 4. Kommunikation 2 17 

(65%) 

4 

(15%) 

5 

(20%) 

0 0 

Station 5. Empati 1 16 

(61%) 

7 

(27%) 

3 

(12%) 

0 0 

Station 6. Empati 2 15 

(58%) 

10 

(38%) 

1 

(4%) 

0 0 

Station 7. Samarbejde 1 12 

(46%) 

5 

(19%) 

7 

(27%) 

1 

(4%) 

1 

(4%) 

Station 8. Samarbejde 2 17 

(65%) 

6 

(23%) 

3 

(12%) 

0 0 

 

Med undtagelse af station 2 og station 7 syntes testtagerne generelt, at de havde tid nok på 

stationerne (Tabel 21). En testtager skrev: ”8 minutter er fin tid til at præsentere sine evner. Det 

er alligevel mere tid end man tror og ved enkelte [stationer] er det måske for meget tid. Der 

kunne man evt. finde på flere spørgsmål”. Netop oplevelsen af, at der var for meget tid til op-

gaven var tilfældet på flere stationer, og flere gange blev testtagerne sendt ud i stationernes 

lille mellemgang, før de otte minutter var gået. Derved opstod der dels lidt uro på mellemgan-

gen og dels kunne der opstå usikkerhed blandt testtagerne, når klokken ringede, i forhold til 

om klokken så ”ringede ind” til næste opgave eller ud til de to minutters ”pause”.  

En af observatørerne beskrev, hvordan man i en af stationerne stillede testtageren uddybende 

spørgsmål, hvis der var tid til overs og spørgsmålene i øvrigt var besvaret. Observatøren mente, 

at testtagerne på denne måde kunne nå ”at tale sig selv ned”. Det vil sige, at testtageren 

egentlig havde opfyldt kravene til en bestemt score, men i og med at der blev stillet flere 

spørgsmål blev de usikre på deres svar eller svarerede mindre godt på de ”ekstra” spørgsmål, 

og scoren blev dermed trukket ned. 
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Tabel 22. Testtagernes vurdering af stationernes sværhedsgrad (n=26). 

Hvordan vurderer du sværhedsgraden 

på den enkelte station? 

Meget 

svær 

Svær Hverken svær 

eller let 

Let Meget 

let 

Station 1. Robusthed 1  0 3 

(11%) 

12 

(46%) 

9 

(35%) 

2 

(8%) 

Station 2. Robusthed 2  9 

(35%) 

11 

(42%) 

6 

(23%) 

0 0 

Station 3. Kommunikation 1  0 9 

(35%) 

12 

(46%) 

4 

(15%) 

1 

(4%) 

Station 4. Kommunikation 2 6 

(23%) 

10 

(38%) 

6 

(23%) 

4 

(16%) 

0 

Station 5. Empati 1 1 

(4%) 

3 

(12%) 

8 

(31%) 

10 

(38%) 

4 

(15%) 

Station 6. Empati 2 0 5 

(19%) 

12 

(46%) 

6 

(23%) 

3 

(12%) 

Station 7. Samarbejde 1 0 3 

(12%) 

13 

(50%) 

9 

(34%) 

1 

(4%) 

Station 8. Samarbejde 2 0 7 

(27%) 

8 

(31%) 

7 

(27%) 

4 

(15%) 

 

Der er relativt stor forskel på, hvilke stationer testtagerne fandt hhv. lette og svære (tabel 22). 

Dog er der igen relativ enighed om, at station 2, der tester for robusthed med en praktisk op-

gave (PO), bliver vurderet til at være svær eller meget svær. I kommentarerne fremhæves sta-

tionen igen som ”uoverskuelig” og ”kompliceret”.  
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I dette kapital gives der først anbefalinger i forhold til testens planlægning og organisering, og i 

resten af kapitlet diskuterer vi de otte antagelser og de tilhørende studier, som blev beskrevet i 

oversigten i tabel 3. Der gives anbefalinger løbende. 

 

4.1/ Planlægning og organisering 

4.1.1/ Deltagere i MMI-pilottesten  

4.1.1.1/ Bedømmere 

Ud af lidt over 600 adspurgte gav i alt 48 positiv tilbagemelding i forhold til at medvirke i pilot-

testen som bedømmer. Sammen med interessen blandt aftagere og interessenter i øvrigt ser vi 

det som et positivt tegn på en stor interesse og velvilje over for den nye kvote 2 optagelsespro-

cedure.  

Informationsmateriale og information om stationsindhold samt afbud til bedømmerne blev 

sendt relativt sent ud, hvilket nogle af bedømmerne udtrykte skuffelse eller irritation over. På 

grund af stationsudviklingsprocessen samt sen tilbagemelding fra diverse deltagere i pilotte-

sten, bør vi dog regne med, at vi heller ikke fremover vil have mulighed for at sende stations-

materiale og afbud ud før relativt sent. Det anbefales, at der i mails til bedømmerne gøres op-

mærksom på dette forhold, samt at man tydeliggør at der ønskes en klar tilbagemelding om 

deltagelse eller afbud, såfremt man bliver forhindret i at deltage.   

I den internationale litteratur ser det generelt ud til, at bedømmere i MMI tests uddannes til be-

dømmerposten ved hjælp af både skriftligt materiale, kurser og simulerede stationsopgaver, 

før man deltager som bedømmer i en MMI (f.eks. Cameron et al. 2014, Cox et al. 2015, Eva et 

al. 2004b, Stowe et al. 2014). I denne pilottest fik bedømmerne tilsendt skriftligt informations-

materiale og havde i mindre grupper en halv time med en stationsudvikler til at opklare tvivls-

spørgsmål på testdagen. Surveyen viste, at bedømmerne selv følte sig udmærket klædt på til 

bedømmeropgaven både i forhold til forståelse af opgaven, scoreankre og instruktioner. Dog 

rapporterede observatørerne af stationerne, at bedømmerne udførte stationsopgaverne på 

forskellig vis, ikke altid fulgte stationsoplægget som anvist og i nogle tilfælde ikke brugte score 

ankrene som angivet. Bedømmernes egen skriftlige kommentarer i spørgeskemaet bekræfter 

observatørernes indtryk. Det anbefales derfor, at bedømmerne, ud over den skriftlige instrukti-

on, også modtager grundigere undervisning (evt. e-læring) for at få bedre og mere konkrete 

indtryk af, hvordan den stationsopgave de skal bedømme skal udføres og bedømmes, så sta-

tioner og bedømmelser bliver ensartede.  

 

 

 

4.0 Diskussion og anbefalinger 
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4.1.1.2/ Simulerede testtagere 

Ideelt set skulle vi have haft 32 testtagere for at kunne gennemføre de to parallelle, simultane 

spor to gange, men kun i alt 26 testtagere mødte op. Vi blev dermed for sent opmærksomme 

på, at der på samarbejdsstationerne, hvor testtagerne skulle løse en opgave parvis, var pro-

blemer med at få skemaet til at ”gå op” (som vist i tabel 8), så alle testtagerne fik en partner. 

Sådanne meget sene udeblivelser eller manglende fremmøde på dagen vil sandsynligvis og-

så opstå til den rigtige MMI fremover. Det bør derfor overvejes, hvordan dette logistiske pro-

blem kan løses, når MMI’en indeholder stationer, hvor testtagerne skal løse opgaver sammen. 

Det kunne for eksempel løses ved at udarbejde alternative skemaer, hvor der tages højde for, 

at nogle ansøgere ikke dukker op til testen, og/eller der dukker et ulige antal ansøgere op. En 

anden løsning kunne være at have studentermedhjælpere til at stå stand by til at agere test-

tagere.  

 

4.1.1.3/ Skuespillere 

Skriftlig information samt to timers instruktion ser ud til at være tilstrækkelig forberedelse for 

skuespillerne. Det anbefales at begynde rekruttering af skuespillere i god tid samt at udvide 

skuespillerlisten løbende, især i forhold til at inkludere skuespillere, der kan agere forskellige 

typer patienter/pårørende/oa.  i forskellige aldersgrupper.  

 

4.1.1.4/ Observatører 

Observatørerne fungerede som tiltænkt og gav god, konstruktiv feedback på stationsindholdet 

i de konkrete stationer. Det kunne således være en god ide at invitere stationsudviklere til at 

fungere som observatører ved stationer, der enten er nyudviklede eller skal videreudvikles. 

 

4.1.1.5/ Test-afviklere 

Lotte O’Neil, Mia Schou Johansen og Pernille Andreassen var testafviklere på dagen. Lotte 

O’Neill, der selv havde været med til at udvikle Robusthed 1 stationen, overtog posten som ob-

servatør, da den oprindelige observatør til disse blev forhindret i at deltage, mens Mia Schou 

Johansen måtte overtage arbejdet som bedømmer ved en samarbejdsstation, da en bedøm-

mer meldte sig syg om morgenen. Afbud fra bedømmere – især på selve testdagen – vil have 

store konsekvenser i forhold til gennemførslen af testen, og det anbefales derfor at indkalde 

ekstra bemanding til at bestride bedømmerposterne, hvis der er afbud af forskellige årsager. 

Dette vil betyde, at flere får indsigt i stationsopgaverne, hvilket potentielt går ud over testsik-

kerheden. Vi vurderer dog, at dette er en risiko, man er nødt til at løbe, da bedømmer-afbud 

potentielt kan hindre testens gennemførelse. 

Ved pilottesten var der et enkelt problem med klokken, som en enkelt gang under 2. rul ringe-

de, før de otte minutter var gået. Det anbefales derfor, at der til MMI’en holdes en ekstra person 

fri (f.eks. en studentermedhjælper eller en central test-afvikler), hvis eneste opgave er at sørge 

for, at klokken og tidtagningen fungerer, og som manuelt (det vil sige ved at råbe) kan overta-

ge tidtagningen, hvis der opstår problemer med den elektroniske lyd set up. 
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4.1.2/ Materialer og lokaler 

4.1.2.1/ Lokaler 

Der blev trangt i det ene konferencerum, da testtagerne fra begge rul skulle opholde sig der 

samtidigt til instruktion og udfyldning af spørgeskema. Når der til den egentlige test skal køre 

fire samtidige rul, anbefales det som minimum at reservere auditorie A og B på Skejby Sygehus 

også, så der er ro til instruktion af bedømmere og ansøgere, mv. 

4.1.2.2/ Posterboards 

Det anbefales, at der reserveres posterboards i god tid, da man ellers kan risikere, at de er lånt 

ud til anden side. 

Auditoriebetjentene er erfarne og dygtige til stationsopstilling og kan derfor med fordel konsul-

teres i forhold til opstilling af stationerne, når der til den egentlige optagelsesprøve skal findes 

plads til fire samtidige rul. Det anbefales desuden at udarbejde en god oversigt over stations-

opstillingen, som nemt kan følges af auditoriebetjentene og andre, der hjælper med opstillin-

gen. 

4.1.2.3/ Forplejning 

Bedømmerudmattelse er blevet nævnt som en potentiel begrænsning ved MMI (f.eks. Eva 

2004a, Humphrey et al 2008). Man bør overveje, om der skal være slik/chokolade til bedøm-

merne, hvis de skal holde energiniveauet under op til fire rul på en dag. Det er også vigtigt 

med rigeligt med kaffe/te til bedømmerne. Man bør også overveje forplejning til ansøgerne i 

form af f.eks. vand, frugt, o.a. 

4.1.2.4/ Indkøb og lån af materialer 

Det anbefales, at der indkøbes IPads til brug specifikt for MMI’en/kvote 2 optagelsessamtalen, 

da man ikke kan være sikker på at kunne låne IPads på CeSU, hvis MMI’en falder sammen 

med andre eksamener eller lignende. Det anbefales desuden, at man aftaler lån af OSCE-

lydudstyr i god tid. 

4.1.2.5/ Skilte 

Der anbefales, at der skiltes grundigt og tydeligt – gerne med pile på skiltene – idet ansøgerne 

ikke kan antages at være kendte på Skejby Sygehus.   

 
4.2/ Validering 

4.2.1/ Scorings-processen 

4.2.1.1/ Identifikation af testdomæner 

Efter konsultation med aftagerne af læger uddannet ved AU, blev det besluttet at optagelses-

samtalerne på kvote 2 medicin skulle tage udgangspunkt i domænerne samarbejde, kommu-

nikation, empati og robusthed. I valget af disse fire domæner er der både et overlap til do-

mæner som er repræsenteret i den lægelige videreuddannelse (figur 2) og på selve medicin-

studiet (tabel 4), så det kan med en vis rimelighed siges, at domænerne er relevante for både 

uddannelsen og professionen.  

 

På de udenlandske medicinuddannelser hvor man anvender MMI, er der en tendens til at do-

mænerne, der optages efter, kan grupperes i fire større kategorier: Kommunikation, ræsonne-

ment (f.eks. kritisk tænkning, problemløsning, etisk beslutningstagen, moralsk ræsonnement), 

selv/stamina (f.eks. udholdenhed, robusthed, modenhed, entusiasme integritet, ansvarlighed, 

initiativ, selvevaluerings-evne, tolerance for flertydighed, håndtering af stress, forberedelse, 
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motivation), og sociale færdigheder (f.eks. empati, kollegialitet, kulturel sensitivitet, samar-

bejdsevner), som det fremgår af tabel 23. 

 

Tabel 23. Eksempler på kompetencer test på MMI optagelsessamtaler til medicin rundt om i 

verden (frit oversat efter Cleland et al. 2012). 

Canada 

Eva et al. 2004 

Canada 

Lemay et al. 

2007 

Australien 

Harris & 

Owen 2007 

Storbritanni-

en 

Dowell et al. 

2012 

Israel 

Gafni et al. 2012 

Kommunikati-

on 

Empati Sociale kom-

petencer 

Kommunika-

tion 

Kommunikation 

Kritisk tænk-

ning 

Evner for forta-

lervirksomhed 

At give in-

struktioner 

Kritisk tænk-

ning 

Stresshåndtering 

Etisk beslut-

ningstagen 

Evne til at hånd-

tere tvetydighed 

At tage imod 

instruktioner 

Integritet Initiativ og ansvarlig-

hed 

Viden om 

sundhedssy-

stemet 

Kollegialitet og 

samarbejde 

Problemløs-

ning 

Moralsk ræ-

sonnement 

Selvbe-

vidsthed/modenhed 

 Kulturel sensitivi-

tet 

Etik Forberedelse 

og motivati-

on 

 

 Etik Robusthed/ 

modenhed 

Samarbejde  

 Ærlighed og in-

tegritet 

Entusiasme   

 Ansvarlighed Kendskab til 

aktuelle me-

dicinske pro-

blemstillinger 

i samfundet 

  

 Selvevaluerings-

evne 

   

 

Man kan derfor sige, at de fire samtale-domæner, der er blevet valgt for AU medicin også fal-

der ganske godt i tråd med den internationale praksis for valg af samtale-domæner. Sam-

menslutningen Association of American Medical College’s Innovation Lab Working Group og 

Admission Initiative fremkom på baggrund af et grundigt review, surveys og jobanalyser med 

en liste af ni kernekompetencer, som skønnes vigtige at optage for til medicin. Disse ni kompe-

tencer var: etisk ansvarlighed over for sig selv og andre, pålidelighed, service orientering, so-

ciale færdigheder, evnen til at forbedre sig, udholdenhed/tilpasningsevne, kulturelle kompe-

tencer, mundtlig kommunikation og team-samarbejde. I deres identifikation af relevante kom-

petencer indgik også overvejelser om, hvorvidt de enkelte kompetencer var: relateret til succes 

på medicinstudiet, nødvendig ved studiestart, udviklingsmæssigt forsvarlig, stabil eller foran-

derlig (Koenig et al. 2013). Som det kan ses på deres kompetenceliste, er der også et vist over-

lap mellem de domæner, man har valgt på AU, og de man fandt relevante i en amerikansk 

kontekst. 

Vi kunne selvfølgelig have valgt at styrke evidensen for graden af aftager-repræsentativitet 

ved at følge op på aftager-seminarets forslag til de syv vigtigste domæner. Vi kunne for ek-

sempel have bedt alle i den definerede aftagerpopulationen om at prioritere mellem de frem-

komne domæner (tabel 5) ved hjælp af et ’paired comparison’ survey (Cameron et al. 2012). 
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Men aftagerpopulationen tæller mere end 600 personer, og vi har aldrig adgang til en helt 

opdateret liste - listen er dynamisk. Desuden drejer det sig for en stor dels vedkommende om 

travle klinikere, som kan have vanskeligt ved at nå at deltage i spørgeskemaer i hverdagen. 

Det ville derfor nok være vanskeligt at sandsynliggøre tilstrækkelig og dækkende repræsenta-

tivitet af sådan en øvelse under alle omstændigheder.  

Et andet kritikpunkt i forhold til validiteten af valget af kompetencedomæner kunne være den 

begrænsede repræsentation af de danske patienter i udvælgelsesprocessen. Som nævnt tid-

ligere var der kun en enkelt repræsentant for patienterne med i prioriteringsarbejdet i aftager-

seminaret, som talte 45 personer i alt. Det er klart, at vi meget gerne havde set de danske pati-

enter stærkere repræsenteret i udvælgelsesarbejdet, således at vi kunne være mere sikre på, 

at deres stemme blev hørt i tilstrækkelig høj grad, men vi må samtidigt også respektere deres 

behov for at prioritere og fokusere deres indsatser. 

 

4.2.1.2/ Udvikling af testindholdet 

Vi havde en høj grad af aftagerinvolvering også i udviklingen af testindholdet (tabel 6), og den 

involvering kan være vigtig både for ejerskabsfølelsen blandt aftagerne og i forhold til at ska-

be opgaveindhold, som har en højere grad af autenticitet i forhold til lægers oplevelser i den 

kliniske dagligdag. Dermed kan den høje grad af aftagerinvolveringen betragtes som en styr-

ke i udviklingsprocessen af testindholdet. 

Der var imidlertid også - efter vores opfattelse - svagheder i udviklingsprocessen, specielt i for-

hold til færdiggørelsesprocessen af MMI opgaverne og måske i visse tilfælde også i forhold til 

at sikre scoreankre med solid teoretisk forankring. I forhold til færdiggørelsen endte det for to af 

udviklingsgrupperne med, at tovholderen og de overordnede ansvarlige for udviklingsproces-

sen (Lotte O’Neill (CESU) og Mia Schou Johansen (HE-Studier)) var overladt til at redigere sco-

reankrene eller decideret at konstruere dem, hvilket kan have resulteret i manglende kvalitet 

og sammenhæng.  

Næste gang, der skal udvikles eller redigeres opgaver, kunne man overveje at starte med at 

definere scoringskriterier med udgangspunkt i/direkte reference til litteraturen, og dernæst at 

udvikle opgavens stimulus indhold derefter, så det bliver ’hesten, der trækker vognen’ og ikke 

omvendt. Det kan også være, at det i højere grad burde være den relevante tovholder, der 

udvikler første udkast til stationerne, og at de regionale aftagere i stedet for er rådgiven-

de/redigerende/feedback-givende og agerer ’eksamens-komite’ for udvikleren, således at 

processen er mere smidig, og at ansvaret for færdiggørelsen er helt tydelig.  

Der er helt sikkert muligheder for forbedringer og videreudvikling, både fordi vi har været så 

heldige at få involveret dygtige akademikere med formel baggrund i sundhedsvidenskabelig 

pædagogik og relevant ekspertise (tovholderne for udviklingsgrupperne), og fordi der har væ-

ret stor altruisme og deltagelse fra de regionale aftageres side. 

Desuden er det også en god mulighed for forbedring, at vi har gennemført denne pilottest, så 

vi kan lære og fremover stille skarpt på de dele af processen, der skal forbedres. Der eksisterer 

en trussel, som nævnt herover, i forhold til den videnskabelige forankring af scoringskriterierne, 

som vi skal have løst, og sikkert også i forhold til fortsat at kunne rekruttere den rette ekspertise i 

udviklingsprocessen fremover, ikke mindst på grund af de begrænsede muligheder for kom-
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pensation for indsatserne. Vi kunne måske også i styregruppen for kvote 2 optagelsen på me-

dicin arbejde lidt mere med at belønne indsatserne af de, der bidrager, ved at huske at synlig-

gøre bidraget. Det kunne dreje sig om direkte deltagelse i affødte publikationer eller ved at 

oprette udviklingsarbejde som det projekt det vitterligt er i PURE, sådan at netværket af bi-

dragsydere fremgår klart. 

 

4.2.1.3/ Bedømmer bias (inter-rater reliabilitet) 

Graden af bedømmer bias er som nævnt herover vigtig for de antagelser, vi gør os vedrørende 

scoringsprocessen. Vi fandt en inter-rater reliabilitets koefficient på 0,85 for de otte MMI statio-

ner med to tilfældige interviewere på hver station, og på 0,74 for de otte stationer med kun én 

bedømmer på hver station (se tabel 11). Ifølge Pau et al. (2013) eksisterer der ikke så mange 

studier, som specifikt har undersøgt graden af bedømmer bias i MMI’er til sammenligning, men 

Dore et al. (2010) ser ud til at være en af undtagelserne. De rapporterer inter-rater reliabilitets 

koefficienter på 0,78-0,85 ved anvendelse af to bedømmere per station på en syv-stationers 

MMI (Dore et al. 2010). Finlayson & Townson (2011) rapporterede imidlertid inter-rater reliabili-

tets koefficienter, som var på 0,10-0,69 på fire forskellige MMI stationer med to bedømmere på 

hver station. Til sammenligning fandt vi værdier fra 0,57-0,89 på de forskellige stationer med to 

bedømmere på hver (tabel 11). Vores interrater-reliabilitets koefficienter var således moderate 

til høje på de enkelte stationer og høje på prøven samlet set og på niveau med de højeste MMI 

inter-rater koefficienter hidtil offentliggjort. 

 

4.2.1.4/ Bedømmernes evaluering af ankres anvendelighed og relevans i praksis 

Resultaterne fra surveyen viste, at bedømmerne generelt i høj eller nogen grad var tilfredse 

med score-ankrenes anvendelighed og relevans i praksis. Dog afslørede både bedømmernes 

egne kommentarer og interviews med observatørerne flere problematikker på dette område.  

I kommentarerne gav nogle bedømmere udtryk for, at det var ”svært at lægge et niveau”, at 

de var i tvivl om testkriterierne, og om hvilke præstationer, der udløste hvilken score, og nogen 

brugte deres ”mavefornemmelse” snarere end score-ankrene. Bedømmernes kommentarer 

bekræftes af observatørerne, som beskrev, at bedømmerne sjældent gjorde brug af ankrene, 

men i stedet foretog ”umiddelbare vurderinger”. 

Disse aspekter af MMI er generelt ikke så velbeskrevne i litteraturen. Dog må man formode, at 

det vigtigt med grundig instruktion af bedømmerne for at sikre validiteten. Dette understreger 

vigtigheden af, at bedømmerne fremover modtager mere information og undervisning, end 

de fik forud for pilottesten, for at sikre en højere grad af fælles forståelse af, hvilke kompeten-

cer der testes og ikke testes, på hvilken måde de testes (f.eks. afvigelser fra bedømmerinstruk-

sen), og hvordan forskellige præstationer bedømmes (kriterier og ”mavefornemmelser”). 

To af observatørerne foreslog, at man via undervisning og evt. et e-læringsformat kunne give 

bedømmerne bedre og mere konkrete indtryk af disse forhold.  

Endelig er det vigtigt at få afgjort, hvordan det skal håndteres, hvis ansøgere bliver færdige 

med en stationsopgave, før de otte minutter er gået. Vi foreslår, at det i instruktionerne til ansø-

gerne og bedømmerne understreges, at man bliver på stationen, indtil ’uret ringer ud’, selv om 

man er færdig med at løse opgaven, for at undgå at forstyrre andre ansøgere. 
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4.2.2/ Generalisering 

Vi estimerede en G-koefficent for pilottesten med de specifikke otte stationer på 0,85 ved an-

vendelse af to bedømmere per station (s=fixed facet og r=random facet). Til sammenligning 

fandt Hecker & Violato (2011) en G-koefficient på 0,81 for en otte-stationers MMI med to be-

dømmere på hver station omend med et andet G-design end vores. Dore et al. (2010) der-

imod rapporterede G-koefficienter på 0,55-0,72 for en syv-stationers MMI, som kunne øges til 

0,64-0,79, hvis antallet af stationer blev øget til ti stationer. Det fremgår imidlertid ikke i disse to 

studier, hvorvidt der kun kan generaliseres til de konkrete stationer (stationsindhold som en ’fi-

xed facet’), som i vores tilfælde, eller til andre udgaver af MMI’en med andre stationer (station 

som en ’random facet’). Dog rapporterer Dore et al. (2010), at den største kilde til fejlvarians var 

ansøgernes interaktion med stationsindholdet, dvs. at ansøgernes præstationer først og frem-

mest var indholdsspecifikke, hvilket vi også fandt (jf. tabel 13). De regnede også på inter-

stations reliabilitets-koefficienterne og fandt derfor naturligt også, at de generelt var lave (0,08-

0,26). Dette indikerer vanskelighederne ved at generalisere fra prøve-sæt til prøve-sæt, hvis 

der ikke samples tilstrækkeligt med stationer med forskelligt indhold, hvilket også vores resulta-

ter tydede på (tabel 14). Andre har ligeledes rapporteret lave inter-stations korrelationskoeffi-

cienter på -0,45 til 0,47 (Finlayson og Townson, 2011) og på 0,04-0,36 (Lemay et al. 2007), 

som indikerer præstationernes indholdsspecificitet.   

I kontrast hertil står resultaterne fra det første publicerede MMI studie, hvor man ud fra Eva et 

al.’s (2004a) resultater kan regne sig frem til, at de fik en G-koefficient på 0,85 for en MMI med 

otte stationer og to bedømmere med s og r som random facetter, hvor vi til sammenligning kun 

opnåede G=0,50 (tabel 14). Dvs. deres MMI umiddelbar havde en væsentlig højere grad af 

generaliserbarhed end vores, og at deres ansøgeres præstationer synes at have været væ-

sentlig mindre indholdsspecifikke.  

Der er imidlertid et vigtigt caveat: Deres resultater er beregnet på autentiske ansøgere og ikke 

på simulerede ansøgere som vores. Vores simulerede testtagerne i piloten var bachelor-

studerende (1.-6. semester), som allerede var optaget på medicinstudiet. Vi må forvente en vis 

ceiling-effekt i denne flok ansøgere, eftersom de: 1) Udgør en stærkt selekteret gruppe som 

generelt er dygtige til at bestå eksamener (kun ca. 1 ud af 5-6 af de akademisk dygtigste an-

søgere optages på medicinstudierne i Danmark), og 2) har haft specialiseret undervisning i 

f.eks. kommunikation og empati siden de blev optaget (se tabel 4), og eftersom de mindst ud-

holdende eller robuste bachelorstuderende sandsynligvis enten er faldet fra studiet (eng. attri-

tion) eller har mindre overskud og tilbøjelighed til at melde sig til extra-curriculære aktiviteter.  

Det er en kendt sag, at frivillige som deltager i eksperimenter har en tendens til at være mere 

motiverede og klare sig bedre, når man måler på dem, end resten af den population de kom-

mer fra. Denne effekt er kendt som frivillig bias eller ’volunteer bias’ på engelsk (Rosenthal & 

Rosnow 1975, Heiman 2002). Med andre ord: testtagerne i denne pilot kan ikke uden videre 

antages at være repræsentative for populationen af unge som søger ind på medicinstudierne 

i Danmark eller på AU. Variansen i scorer blandt pilotdeltagerne vil derfor sandsynligvis være 

mindre, idet flokken formodes at være væsentlig mere homogen, og det sænker de generali-

serbarheds-koefficienter, der fremkommer på baggrund af pilottesten. Hertil kommer, at antal-
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let af pilotdeltagere (bedømmere og studerende) er relativt lille, hvilket kan give anledning til 

større grad af statistisk usikkerhed i forhold til f.eks. estimeringen af varianskomponenterne, vi 

bruger i beregningerne af koefficienterne (tabel  13). Derfor er det vigtigt også fremover at 

holde øje med generaliserbarheden under de autentiske prøveforhold. 

 

4.2.3/ Ekstrapolering 

De to MMI stationer, som var udviklet med udgangspunkt i det samme domæne (samarbejde, 

kommunikation, empati eller robusthed), korrelerede ikke i særlig grad med hinanden (tabel 

15), og noget tyder derfor foreløbigt på, at vi ikke umiddelbart kan ekstrapolere til de fire test-

domæner på baggrund af scorerne.  

Dog skal man igen huske, at der er tale om resultater på baggrund af en mindre og simuleret 

gruppe af testtagere, og desuden er det måske under alle omstændigheder urealistisk, at eks-

trapolere til et helt kompetence-domæne ud fra en enkelt eller to situationer. Det var muligvis 

bemærkelsesværdigt, at de to stærkeste korrelationer fandtes mellem stationer med opgaver 

af samme type. Således var korrelationen mellem k1 og E2 den højeste (0,82), og disse to sta-

tioner var begge af SJ (Situational Judgment) typen, og korrelationen mellem k2 og S2, der var 

den næstehøjeste (0,62), var af PO (praktiske opgave) typen. Samtidig kan man se i tabel 15, 

at fire ud af de seks korrelationer mellem stationer med praktiske opgaver (PO typen) var en-

ten tæt på moderat, moderate eller stærk (0,27-0,62). Ligesom den eneste station af BI (Beha-

vioral Interview) typen korrelerede negativt med alle de øvrige stationer (tabel 15).  

Der findes imidlertid ingenting i litteraturen om, hvor meget opgave-typen på en MMI prøve 

betyder for, hvad der reelt måles, sammenlignet med de påtænkte test-domæner og stations-

indholdet i øvrigt. Der er helt klart brug for flere faktoranalyser af MMI prøver i fremtiden på stør-

re stikprøver, hvis vi skal komme opklaringen af dette spørgsmål nærmere.  

Vi har kun fundet to studier, som inkluderede faktoranalyser af MMI domæner. I det ene studie 

undersøgte man en MMI med ni stationer, hvor hver station var konstrueret til at teste et indivi-

duelt og forskelligt domæne, og en faktoranalyse bestyrkede antagelsen om, at de ni stationer 

faktisk så ud til at teste forskelligt indhold (tabel 23, Lemay et al. 2007). I det andet studie un-

dersøgte man, om man kunne ekstrapolere fra MMI scorer til de påtænkte testdomæner, og 

resultaterne var mildest talt blandede og ikke helt overbevisende, idet de to påtænkte MMI 

domæner (faktorer) man undersøgte godt nok kunne påvises med en CFA (Confirmatory Fac-

tor Analysis), men analysen viste samtidig, at korrelationen mellem de to domæner var eks-

tremt høj, hvilket synes at indikere et meget stort overlap mellem de to testdomæner og der-

med manglende uafhængighed (Oliver et al 2014).  

Vi fandt ingen signifikant sammenhæng mellem, hvordan man klarede sig på den samlede 

pilot MMI og på den adgangsgivende gymnasiale eksamen (r=-0,15, p=0,452). Forskergrup-

pen på McMaster Universitet (udviklerne af MMI) har gentagne gange fundet noget tilsvarende 

(Eva et al. 2004a, 2009 og 2012; Reiter et al. 2007). Igen bør man læse vores resultat med for-

sigtighed grundet den lille stikprøve. 
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4.2.4/ Beslutninger & konsekvenser 

4.2.4.1/ Diskriminering af ansøgergrupper 

Vi kunne ikke påvise sammenhænge mellem hverken køn eller alder og på præstationerne 

ved denne MMI pilottest. Endnu en gang er stikprøvens størrelse og repræsentativitet en be-

grænsning i forhold til at drage robuste og generaliserbare konklusioner, men i pilottesten var 

der altså ikke tegn til at prøven diskriminerede på alder og køn. 

 

4.2.4.2/ Deltagernes oplevelse af testens acceptabilitet 

Generelt er både bedømmere og testtagere positive over for MMI som testform. Dette stemmer 

overens med den internationale litteratur på området, der viser at MMI generelt har såkaldt 

”good acceptability” (f.eks. Brownell et al 2007, Fraga et al 2013, Hofmeister et al 2008). 

Der var dog en enkelt station, der skilte sig (negativt) ud. Det drejede sig om station 2 (Ro-

busthed 2), der af testtagerne blandt andet blev beskrevet som ”ringe uddybet”, ”forvirrende” 

og ”uoverskuelig”. Station 2 bestod af et praktisk opgave(PO) format, hvor testtagerne skulle 

udføre en konkret praktisk opgave og blev bedømt på direkte observation af deres adfærd. 

Man kunne forestille sig, at det var testtypen (PO), der frustrerede testtagerne, men tre andre 

stationer benyttede sig ligeledes af PO formatet (station 4, 7 og 8), og disse fik positiv respons 

af testtagerne.  I to af disse (station 7 og 8) blev PO formatet dog kombineret med refleksions- 

og diskussionsspørgsmål. Vi bør derfor overveje, om stationer af PO formatet fremover bør 

kombineres med sådanne refleksions- og diskussionsspørgsmål, så testtagerne får mulighed 

for mundtligt at reflektere over opgaven. 

Generelt var der også bred acceptabilitet af MMI’en blandt observatørerne. Dog var der enig-

hed blandt observatørerne om, at der var behov for øget opmærksomhed på visse områder. 

Som beskrevet nærmere i kapitel 3, drejede det sig især om, at der i flere tilfælde var forskel 

på, hvordan bedømmere præsenterede stationsopgaverne til testtagerne (dvs. om de holdt sig 

til stationsoplægget eller improviserede), og hvordan de udførte stationerne (dvs. hvordan sta-

tionopgavens instrukser blev fulgt). Herudover var observatørerne ikke overbeviste om, at be-

dømmerne brugte scoreankrene som tiltænkt, og de advokerede derfor for grundigere be-

dømmerinstruktion før prøven. 

 

4.2.4.3/ Begrænsninger ved spørgeskemaundersøgelserne og interviews 

Det kan indvendes, at de spørgeskemaer vi anvendte til bedømmere og testtagere ikke var 

validerede før brug. Skemaerne var dog inspirerede af nationale og internationale spørge-

skemaer, og resultaterne af vores spørgeskema kan således med nogen rimelighed sammen-

lignes med resultaterne fra disse. Derudover havde både bedømmere og testtagere rig mulig-

hed for at komme med uddybende kommentarer i skemaet, hvilket begge parter benyttede 

sig af. Surveyresultaterne er også begrænset af, at pilottesten havde relativt få deltagere. Dog 

blev skemaerne udfyldt direkte efter pilottesten, og der er således en svarprocent på 100 fra 

både testtagere og bedømmere, hvilket var en styrke. 

Resultaterne af testtagernes survey er med al sandsynlighed også påvirket af, at testtagerne 

som tidligere nævnt blev udgjort af en gruppe dygtige medicinstuderende, der desuden for-

mentlig ikke var så nervøse, som de ville have været, hvis det var deres optagelse til drømme-
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studiet, der stod på spil. Flere nævnte selv i kommentarerne, at MMI havde været en anderle-

des oplevelse, hvis deres drøm om at blive læge stod på spil.  

Derudover er svarene i surveyen sandsynligvis også påvirket af, at deltagerne i pilottesten har 

været meget positive overfor ideen om at teste ikke-kognitive kompetencer i forbindelse med 

kvote 2 optag (en form for volunteer bias).  

Der blev foretaget individuelle, semistrukturerede interviews med de fire observatører. Af prak-

tiske årsager blev disse interviews først udført 8-12 dage efter pilottesten, og man kan argu-

mentere for, at det var for lang tid til, at observatørerne havde deres oplevelser præsent. Dog 

havde observatørerne deres noter fra dagen at støtte sig til, og derudover havde de haft tid til 

at reflektere over observationerne. Herudover kan man kritisere den korte tid, der var afsat til 

databehandling, der betød at interviewene ikke blev transskriberet verbatimt, ligesom der kun 

var kort tid til at foretage analysen. Analysen fokuserede derfor også på de mest fremtræden-

de emner, der blev talt om interviewene, muligvis på bekostning af en mere nuanceret tilgang. 

Endelig eksisterer der naturligvis en begrænsning i forhold til formidlingen af evalueringen af 

pilottesten, hvor det ikke har været muligt at diskutere det konkrete stationsindhold. Som tidli-

gere nævnt forestiller vi os, at der med tiden skal opbygges en bank af stationsopgaver, som 

kan mikses og genbruges, og vi har derfor prioriteret ikke at konkretisere og diskutere stations-

indholdet i denne rapport, da den fremtidige testsikkerhed har førsteprioritet. 
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Pilottesten var praktisk gennemførlig med stor grad af aftagerinvolvering fra de lægefaglige 

og administrative aktørers side. I forhold til validiteten viste prøven gode takter i forhold til sco-

ringsprocessen, acceptabiliteten og generaliserbarheden på testdagen.  

 

5.1/ Planlægning og organisering 

Overordnet set viste pilottesten, at MMI-formatet i høj grad er praktisk gennemførligt som kvote 

2-optagelsessamtale til medicinstudiet på AU. Pilottesten tydeliggjorde samtidig, at MMI’en er 

planlægningsmæssigt tidskrævende og logistisk udfordrende. Sidstnævnte gælder særligt i 

forhold til, at MMI’en er sårbar overfor menneskelige fejl og svigt, f.eks. i forbindelse udeblivelse. 

Dette kræver, at der er god tid til den praktiske forberedelse af MMI’en og ikke mindst, at der 

under selve prøven er ekstra bemanding, der kan træde til, hvis der skulle opstå nødsituationer. 

 

5.2/ Validering 

Valget af testdomæner og stationsudviklingsprocessen i denne MMI pilottest var i høj grad ba-

seret på aftager-forankring med det formål at optimere indholdsvaliditeten og bæredygtighe-

den af prøven fremover. De valgte testdomæner havde et stort overlap både med de menne-

skelige kompetencer, der er vigtige under medicinstudiet på AU, og de der formelt set er vigti-

ge for den lægelige profession. Stationsudviklingsprocessen kan sandsynligvis effektiveres og 

forbedres i fremtiden uden tab af aftager-forankring.  

Der var bred acceptabilitet af MMI som testform blandt både testtagere og bedømmere. Dog 

havde en enkelt station, der bevidst stressede testtagerne, en ringere grad af acceptabilitet 

end de andre stationer. 

De kvantitative resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt bedømmerne viser, at der 

generelt var tilfredshed med informationsniveauet, men bedømmernes skriftlige kommentarer 

indikerer, at der behov for mere bedømmertræning. De semistrukturerede interviews med ob-

servatørerne understøtter denne opfattelse. 

Scoringsprocessen for den samlede otte stationers MMI pilottest var relativt fri for bedømmer-

bias, og generaliserbarheden for selve pillottesten var høj (G=0,85). Stikprøven af de otte stati-

oner i pilottesten var kun i mindre grad repræsentativ for hele universet af andre stationer med 

alternativt opgaveindhold, og vi kunne ikke umiddelbart sandsynliggøre, at der kunne ekstra-

poleres til de fire domæner (samarbejde, kommunikation, empati og robusthed) på baggrund 

af scorerne på prøven. Der var dog ingen evidens for, at prøven blot er et surrogat for akade-

miske færdigheder, og heller ikke for at prøvepræstationerne favoriserede eller diskriminerede 

på køn eller alder.  

 

5.0 Konklusion  
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Pilottesten af optagelsessamtalerne på medicin har dermed indledningsvist vist gode takter i 

forhold til validiteten, specielt i forhold til scoringsprocessen, generaliseringen og til beslutnin-

ger/konsekvenser. Noget tyder på, at der fremover med fordel kan satses på at søge mere vi-

den om testens evne til at ekstrapolere, både i forhold til de i prøven anvendte testdomæner 

og naturligvis til fremtidig studiesucces, samt at foretage undersøgelser af beslutninger og kon-

sekvenser - herunder nærmere undersøgelser af konkurrerende forklarende variable (f.eks. so-

cial baggrund og personlighedsfaktorer) i en større ikke-simuleret testpopulation. 
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I denne rapport præsenteres evalueringsresultaterne af en pilottest af et optagelsessamtale-

format, som fra foråret 2016 vil være en del af kvote 2 optagelsesproceduren til medicinstudiet 

på Aarhus Universitet (AU).  

Multiple Mini Interview (MMI) er et optagelsessamtale-format, som bruges til at teste ikke-

kognitive kompetencer. Den MMI vi pilottestede ved denne lejlighed bestod af otte på hinan-

den følgende interviewstationer med fire overordnede indholdsdomæner (samarbejde, em-

pati, kommunikation og robusthed). Hver station varede otte minutter, og på hver station fik 

testtageren en opgave, der skulle besvares. En bedømmer på hver station vurderede testtage-

rens præstation ud fra fastlagte kriterier.  

D. 13. november 2015 gennemførtes en pilottest af en MMI-test i personalekantinen på Skejby 

Sygehus, AU. I alt deltog 32 bedømmere (uddannelsesansvarlige overlæger, postgraduate kli-

niske lektorer og kommunikationsundervisere) og 26 simulerede testtagere (medicinstuderen-

de, 1.-6. semester). Desuden fungerede fire stationsopgave-udviklere som observatører under 

MMI’en.  

Rapporten fokuserer dels på planlægningen og organiseringen af pilottesten og dels på vali-

dering af MMI’en. Den teoretiske ramme for rapporten er moderne validitetsteori, hvor eviden-

sen oprinder fire kategorier af antagelser, der relaterer sig til scoringen, generaliserbarheden, 

extrapoleringerne og beslutningerne. 

Herunder præsenteres de vigtigste resultater. 

6.1/ Planlægning og organisering 

 Helt overordnet viste pilottesten, at MMI-formatet er praktisk gennemførligt som 

kvote 2-optagelsessamtale til medicinstudiet på AU. 

 Overordnet set oplevede både bedømmere og testtagere organiseringen og in-

formationsniveauet ved testen som i høj grad acceptabelt. 

 MMI’en er tidskrævende at planlægge. Det er derfor vigtigt at starte planlægnin-

gen i god tid – både i forhold til stationsudviklingsprocessen og den praktiske 

planlægning med bookning af lokaler, rekruttering af skuespillere og indkøb og 

lån af materialer.  

 MMI’en er logistisk udfordrende og som testform sårbar overfor menneskelige fejl 

og svigt (f.eks. i forbindelse med fejlbetjening af det elektroniske ur, og syg-

dom/udeblivelse hos bedømmere og ansøgere). Det anbefales derfor, at der 

under selve prøven er ekstra bemanding, der kan træde til, hvis der skulle opstå 

nødsituationer. 

 

6.0 Resumé  
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6.2/ Validering 

 Valget af testdomæner og stationsudviklingsprocessen i denne MMI pilot var i høj 

grad baseret på aftager-forankring med det formål at optimere indholdsvalidite-

ten og bæredygtigheden af prøven fremover.  

 Bedømmerne oplevede generelt scoreankrene som både anvendelige og rele-

vante. Kvalitative data indikerer dog behov for en grundigere indførsel i be-

dømmelseskriterierne. 

 Scoringsprocessen for den samlede otte stationers MMI pilottest var relativt fri for 

bedømmer-bias (inter-rater reliabilitet=0,85).  

 Generaliserbarheden af MMI pilottesten ved denne lejlighed var høj (G=0,85), 

mens resultaterne var mindre generaliserbare til andre udgaver af prøven.  

 Vi fandt ingen særlige sammenhænge mellem interviewstationer som tog ud-

gangspunkt i det samme domæne (samarbejde, kommunikation, empati eller 

robusthed). 

 Der var ingen signifikant sammenhæng mellem, hvordan ansøgerne klarede sig 

på MMI-prøven og ved den adgangsgivende eksamen. Der var heller ikke stati-

stisk signifikant forskel på kønnenes gennemsnitlige MMI scorer, og ansøgernes 

alder korrelerede heller ikke med deres MMI scorer. 

 Surveyen udført blandt de simulerede testtagere og bedømmere viste, at MMI’en 

generelt har en bred acceptabilitet som optagelsesprøve til medicin. Der skal 

dog være skærpet opmærksomhed omkring indholdsdomænet robusthed.  

 Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse blandt bedømmerne viser generel 

tilfredshed med informationsniveauet. Kvalitative data (bedømmernes skriftlige 

kommentarer og interviews med observatørerne) indikerer dog, at der er behov 

for mere bedømmerundervisning i forhold til stationsopgavernes udførelse samt 

brugen af scoreankre. 

 

6.3/ Konklusion 

Denne pilottest var praktisk gennemførlig med stor grad af aftagerinvolvering. Det skønnes dog 

nødvendigt fremover at have en vis ekstra bemanding klar under prøven, som kan træde til i 

tilfælde af uforudsete hændelser. Med hensyn til validiteten viste prøven gode takter i forhold 

til scoringsprocessen og acceptabiliteten. Generaliserbarheden af prøven var også høj på 

testdagen.  

Fremover kan der med fordel satses på uddybende dokumentation for, hvad vi kan ekstrapo-

lere ud fra testens resultater, men også på yderligere undersøgelser af beslutninger og konse-

kvenser af testen. Begge dele gøres med fordel i større, ikke-simulerede testpopulationer og 

med prospektive og longitudinelle studiedesigns. 
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 Til alle, der meldte positivt tilbage og bakkede op om projektet – ikke mindst til alle, der 

medvirkede som bedømmere på testdagen 

 Til de medicinstuderende, der agerede testtagere 

 Til stationsudviklerne – ikke mindst de, der også arbejdede som observatører under pilotte-

sten 

 Til de deltagende skuespillere 

 Til auditoriebetjentene på Skejby Sygehus for praktisk hjælp og godt humør 

 Til Stakbogladen og Statsbiblioteket for hjælp med gavekort, mediastream, mv. 

 

7.0 En stor tak… 
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9.1/ Appendix A. 

 

Invitation til deltagelse i pilottesten som bedømmer 

 

Kære aftager/underviser 

 
Som du måske har hørt, skal Aarhus Universitet optage 20 % af sine medicinstuderende på kvote 2 fra 

foråret 2016. 

Der skal i den forbindelse blandt andet afholdes optagelsessamtaler. Health AU og Center for Sund-

hedsvidenskabelige Uddannelser har i samarbejde med nogle af dine kolleger udviklet testindhold til 

disse optagelsessamtaler som skal teste kommunikation, samarbejde, empati og robusthed. 
Nu vil vi gerne invitere dig til at hjælpe os med at ’trykprøve’ og kvalitetssikre de udviklede optagelses-

samtaler i en pilottest fredag 13. november 2015 fra klokken 9-13 i Gæstekantinen på AUH Skejby. Vi 

får brug for at du kan deltage som enten bedømmer eller testtager. 
Hvis du har lyst og tid til at deltage, så skriv en mail til lotte@cesu.au.dk. Hvis du ikke selv har mulighed 

for at deltage, vil vi bede dig om at videreformidle denne invitation til dine kolleger.  
Vær opmærksom på, at hvis du allerede er ansat på AU som klinisk lektor, PKL etc. har vi desværre ikke 

mulighed for at aflønne dig for timerne, men det har vi hvis du i forvejen udelukkende er ansat på 

timebasis. 
Vi håber på at høre fra dig. 
 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

9.0 Appendix 

https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?SURL=H2cng6zfRnNtXsRu7yyXBlD4GVuIItx0fdj5DsJbPu-ynSp-zQrTCG0AYQBpAGwAdABvADoAbABvAHQAdABlAEAAYwBlAHMAdQAuAGEAdQAuAGQAawA.&URL=mailto%3alotte%40cesu.au.dk
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9.2/ Appendix B.  

Eksempel på et scoreark anvendt på en empati-station. 

 

 

Bedømmelse  

På baggrund af denne opgave bedes du vurdere ansøgeren på nedenstående punk-
ter. Kryds sat mellem 2 tal vil blive bedømt som det højest angivne tal. 

Hvis du bedømmer meget lavt skal du tilføje en kort kommentar til sidst. 

 

Empati 

1 2 3 4 5 6 7  

Helt utilfredsstil-
lende 

Med 
mange 

mangler 

Med en 
del 

mangler 

Acceptabel God Udmærket Fremragende Kan ikke 
vurderes 

 

Kommunikation 

1 2 3 4 5 6 7  

Helt utilfredsstil-
lende 

Med 
mange 

mangler 

Med en 
del 

mangler 

Acceptabel God Udmærket Fremragende Kan ikke 
vurderes 

 

Generel bedømmelse 

Ansøgeren bedømmes at være: 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt utilfredsstil-
lende 

Med man-
ge mangler 

Med en del 
mangler 

Acceptabel God Udmærket Fremragende 

 

Kommentar ved generel bedømmelse 1-2: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________ 
 
 

Ansøger nummer_________                                  Interviewers initialer:_________ 
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9.3/ Appendix C.  

Det anvendte kontrol kort for det multivariate desing the p
●
x r° i mGENOVA 

GSTUDY   p x r (MULTIVAIRAT DESIGN)  

COMMENT 

COMMENT  DISATTENTUATED CORRELATION    

COMMENT   

COMMENT   

COMMENT 

OPTIONS  NREC 10  "MMIMULTI.out"  TIME  DEFAULT_DSTUDY 

MULT     8 r1 r2 k1 k2  e1 e2 s1 s2   

EFFECT   * p 26 26 26 26 26 26 26 26  

EFFECT     r 2 2 2 2 2 2 2 2 

FORMAT   0 1 

PROCESS 

6666665655564476 

6765645347345566 

5543464466554466 

5453454377544466 

6666765457775466 

7743337437435445 

5466755567775576 

5643646626664377 

6776546635455466 

5656757655766677 

5176767764675576 

5735455456675575 

5743646677777765 

5444465666666766 

6766557756766676 

4453766577666664 

6665666443654463 

4553434577543444 

6564776554666754 

5642537557547765 

6664442443355575 

6646552356335555 

5364433255455564 

5566463443577564 

7743453377674464 

6643662235664544 

DSTUDY   D-studie 1 (n raters=3) 

DEFFECT  $ p 26 26 26 26 26 26 26 26 

DEFFECT    R 3 3 3 3 3 3 3 3   

ENDDSTUDY 

DSTUDY   D-studie 2 (n raters=2) 

DEFFECT  $ p 26 26 26 26 26 26 26 26 

DEFFECT    R 2 2 2 2 2 2 2 2   

ENDDSTUDY 

DSTUDY   D-studie 3 (n raters=1) 

DEFFECT  $ p 26 26 26 26 26 26 26 26 

DEFFECT    R 1 1 1 1 1 1 1 1    

ENDDSTUDY 
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9.4/ Appendix D.  

GENOVA kontrol kortet som blev anvendt til at udregne G-koefficienterne for MMI pilottesten 

med det univariate G-design p x (r:s). 

 
GSTUDY      P X (R:S) UNIVARIAT DESIGN -- RANDOM MODEL 

OPTIONS     RECORDS 5 

EFFECT      * P 26 0 

EFFECT      + S  8 0 

EFFECT      + R:S 2 0 

FORMAT      (16F1.0) 

PROCESS 

6666665655564476 

6765645347345566 

5543464466554466 

5453454377544466 

6666765457775466 

7743337437435445 

5466755567775576 

5643646626664377 

6776546635455466 

5656757655766677 

5176767764675576 

5735455456675575 

5743646677777765 

5444465666666766 

6766557756766676 

4453766577666664 

6665666443654463 

4553434577543444 

6564776554666754 

5642537557547765 

6664442443355575 

6646552356335555 

5364433255455564 

5566463443577564 

7743453377674464 

6643662235664544       

COMMENT       D-study 1 

DSTUDY        #2 -- P X (R:S) DESIGN -- R RANDOM, S FIXED 

DEFFECT       $ P 

DEFFECT         S 8 / 8 

DEFFECT         R:S 2 

ENDDSTUDY 

COMMENT       D-study 2 

DSTUDY        #3 -- P X (R:S) DESIGN -- R RANDOM, S FIXED 

DEFFECT       $ P 

DEFFECT         S 8 / 8 

DEFFECT         R:S 1 

ENDDSTUDY 

COMMENT       D-study 3 

DSTUDY        #1 -- P X (R:S) DESIGN -- R AND S RANDOM 

DEFFECT       $ P 
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DEFFECT         S 8  

DEFFECT         R:S 2 

ENDDSTUDY 

COMMENT       D-study 4 

DSTUDY        #1 -- P X (R:S) DESIGN -- R AND S RANDOM 

DEFFECT       $ P 

DEFFECT         S 10  

DEFFECT         R:S 2 

ENDDSTUDY 

COMMENT       D-study 5 

DSTUDY        #1 -- P X (R:S) DESIGN -- R AND S RANDOM 

DEFFECT       $ P 

DEFFECT         S 12  

DEFFECT         R:S 2 

ENDDSTUDY 

COMMENT       D-study 6 

DSTUDY        #1 -- P X (R:S) DESIGN -- R AND S RANDOM 

DEFFECT       $ P 

DEFFECT         S 25  

DEFFECT         R:S 2 

ENDDSTUDY 

COMMENT       D-study 7 

DSTUDY        #1 -- P X (R:S) DESIGN -- R AND S RANDOM 

DEFFECT       $ P 

DEFFECT         S 50  

DEFFECT         R:S 2 

ENDDSTUDY 

COMMENT       D-study 7 

DSTUDY        #1 -- P X (R:S) DESIGN -- R AND S RANDOM 

DEFFECT       $ P 

DEFFECT         S 75  

DEFFECT         R:S 2 

ENDDSTUDY 

FINISH 
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