Information til ansøgerne om multiple mini interviews (MMI)
Du har ansøgt om ansættelse i hoveduddannelsesforløb i Almen medicin og skal derfor deltage i en
Multiple Mini-Interview evaluering (MMI). MMI er et struktureret interview baseret på flere stationer.
Din deltagelse i MMI vil resultere i en score, som vil lægge til grund for den samlede vurdering af hver
enkelt ansøger.
Du skal medbringe billed-ID til MMI-dagen. Du vil blive budt velkommen og vist tilrette. Vær opmærksom
på at du skal møde op 20 minutter inden din MMI starter, samt at du ikke kan forvente at kunne møde
op for sent. Når du kommer, vil vi gerne have lov til at tage et billede af dig. Dette bruges udelukkende
til den efterfølgende vurdering af ansøgerne, og bliver slettet, når dagen er omme.
Der vil være 4 stationer à 8 minutters varighed og en station af 12 minutters varighed. På hver station
vil du få en opgave, som repræsenterer én eller flere af de syv lægeroller, som ikke så godt lader sig
vurdere ved et CV. Ved stationerne vurderes evner som professionel integritet, klinisk problemløsning,
coping under pres, empati, refleksion, klinisk ekspertise, samarbejde samt kommunikationsevner. Det
er altså ikke udelukkende faglig medicinsk viden, der vurderes.
Bemærk, at der er 5-7 ansøgere til samtale hele tiden, som starter ved henholdsvis station 1,2,3, 4 og
5, og derefter rokerer.
Der deltager 2-4 interviewere ved hver station. Hver af disse giver sin egen vurdering af hver ansøger.
Det vil hovedsageligt være en enkelt af interviewerne, der fører ordet, men de andre kan hjælpe til
undervejs.
Når du kommer ind, vil du blive vist til rette. Seancen ved 4 af stationerne varer 8 minutter. En station
varer 12 minutter og er med simuleret patient og vil foregå som almindelig konsultation. For
stationerne der varer 8 minutter gælder: Du begynder med at læse opgaveteksten igennem. Herefter
går du i gang eller bedømmerne vil bede dig gå i gang. Bedømmerne kan komme med spørgsmål
undervejs hvis du går i stå, eller de har brug for uddybning. Stationen med simuleret patient foregår
med bedømmerne som ”flue på væggen”. Når interviewet har varet 8 minutter stoppes interviewet, og
du går ud igen. For seancen med simuleret patient stoppes den efter 12 minutter, du kan også vælge at
afslutte selv inden de 12 minutter, hvis du er færdig. Du vil i svaret på din ansøgning blive gjort bekendt
med hvor mange point, du samlet har fået ved MMI, og hvor høj en score der var nødvendig for at blive
indstillet til de forskellige opslåede stillinger, i den pågældende ansættelsesrunde.
2 af stationerne bliver seancer der skal forberedes. Der skal ikke indsendes motiveret ansøgning, det er
udelukkende CV og scoren ved dagen der lægges til grund for den samlede bedømmelse.
MMI er nyt i Danmark og skal naturligvis evalueres. Din mening om MMI er vigtig for os. Har du ris, ros
eller kommentarer til dagens MMI opfordres du til at meddele disse til Videreuddannelsessekretariatet
på vus@stab.rm.dk

Andre eksempler på MMI-stationer
 Fortæl om en situation i almen praksis, hvor du i dit arbejde som uddannelseslæge kom
under pres, og hvor der var en eller flere patienter involveret. Beskriv hvad du gjorde og hvilken
konsekvens dine handlinger havde for dig selv, dine samarbejdspartnere og for patienten/patienterne.
Hvad var fordele og ulemper ved at gøre, som du valgte at gøre? Fortæl hvad du mener, er det vigtigste
at sørge for, hvis du en anden gang kommer i en lignende situation.
 En 23-årig kvinde kommer til smearundersøgelse efter indkaldelse. Hun har ikke tidligere
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fået foretaget gynækologisk undersøgelse, men har haft sexuel debut. Hun vil gerne vide, hvad
undersøgelsen går ud på og hvad celleprøve er for noget. Hvordan informerer du og hvilken
information giver du? (Der er medtaget et GU sæt, en træspatel, en cytobrush. Tegning over
smeartagning).
 Fortæl, hvordan man kan lave kvalitetsudvikling i egen praksis.
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