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Overordnede principper 

• Til hver af samtalerne vælges en primær interviewer, mens resten af udvalget kan stille 
supplerende spørgsmål efterfølgende. 

• Der påregnes 20-30 minutter til hver samtale. 15-20 minutter til selve samtalen og 5-
10 minutter til vurdering. 

• Afslag følges af et tilbud om karriererådgivningssamtale med et medlem af 
ansættelsesudvalget.  

• Der anvendes standard spørgsmål, som på forhånd er kendte for ansøgere. Ikke alle 
spørgsmål skal anvendes og der kan undervejs suppleres med uddybende spørgsmål 
eller andre spørgsmål som måtte opstå i samtalens løb. 

 
Standardspørgsmål 
 
Medicinsk ekspert, sundhedsfremme og professionalisme 

1. Hvorfor er det netop geriatri, der har din interesse som speciale? 
2. Hvad er efter din mening de geriatriske kerneydelser? 
3. Hvad er dine fagligt stærke sider? 
4. Hvor ønsker du især at styrke dig selv fagligt?  
5. Hvad er de vigtigste ting du har lært inden for de seneste år? 
6. Hvilken plads har den akutte medicin i din fremtidige karriere?  
7. Hvordan ser du dig selv som speciallæge i geriatri om 10 år? 

 
Akademiker 

1. Hvad har du gjort for at udvikle dig selv inden for geriatri de sidste par år?  
2. Er du selv aktiv indenfor forskning og udvikling? Er der særlige områder indenfor 

geriatrien du kan forestille dig at forske i? 
3. Hvad vil det sige at være akademiker for dig? 

 
Samarbejde, kommunikation og ledelse 

1. Beskriv en problematisk/konfliktsituation du har befundet dig i professionelt – hvad 
gjorde du for at løse konflikten? Hvordan oplevede modparten den måde du 
håndterede konflikten på?  

2. Giver du feedback til andre og hvordan? Hvordan håndterer du negativ feedback? 
3. Hvordan vil du karakterisere samarbejdet på dit sidste arbejdssted? 
4. Hvad gør du for at sikre et godt tværfaglige samarbejde?  
5. Har du erfaring med undervisning af kolleger, andre faggrupper og/eller studerende? 

Hvad synes du om det? 
Karrierevejledningen 

 
Hvad er dit alternativ, hvis du ikke tilbydes hoveduddannelsesforløb i geriatri i denne runde? 

 


