Interviewguide til ansættelsessamtaler anæstesiologi
Rammen: 20 min samtale. Der er 2 interviewere, hvoraf den ene er primær interviewer, dernæst
supplerer 2. interviewer og dernæst får resten af ansættelsesudvalget mulighed for at stille
spørgsmål. Til sidst har Sekretariatet et par ord om det praktiske mhp. tilbagemelding (bla. om at
du har mulighed for at omprioritere forløb hvis ønsket).
Ansættelsesudvalget består af UAO og/eller ledende overlæger + rep fra YL og FYA samt
sekretariatet ( 15-20 personer ialt)
Indledning: Ikke alle spørgsmål vil indgå i alle interviews
Indledende præsentation: Vil du kort uddybe din
ansøgning og fortælle om din motivation for at
søge specialet (max 5 min.)
Medicinsk ekspert/lægefaglig ekspert
Hvad anser du som dine vigtigste medicinsk
faglige kvalifikationer ?
Hvilke situationer synes du er de vanskeligste at
håndtere ?
Akademiker / forsker / underviser
Hvordan vil du udvikle din akademiske rolle i
fremtiden ?
Samarbejde / kommunikator:
Hvordan tror du andre opfatter dig som
samarbejdspartner og kommunikator ?
Hvordan håndterer du udfordrende situationer ?
Leder /administrator/organisator
Hvordan påtager du dig og håndterer lederrollen
i hverdagen ?
Professionel
Hvor ser du dine største udfordringer ?
Hvor føler du dig udfordret som læge (de 7
lægeroller) ?
Hvad tænker du er dine vigtigste kvaliteter og
kvalifikationer som gør dig til en god læge og
kollega
Hvordan agerer du i situationer hvor dine egne
kompetencer ikke slår til ?
Hvordan vil du med din profil bidrage til
specialets udvikling ?
Hvor tror du at du er henne i specialet om 10 år?
Afslutning:
Har du spørgsmål til udvalget og en afsluttende
bemærkning ?

DUU August 2018

Give ansøger mulighed for at åbne
interviewet

Få ansøger til at vurdere egne kvalifikationer
i forhold til specialet
Få ansøger til at vurdere eget
kompetenceniveau
Refleksion over den akademiske rolle

Refleksioner over andres opfattelse af din
rolle som samarbejder og kommunikator
Refleksioner over samarbejdsrelaterede
situationer
Får indtryk af ansøgers evne til at vurdere
hvornår han/hun er leder og hvordan det
udmyndes

Refleksion over egne styrker / svagheder

Får indtryk af ansøgers egne grænser
Høre refleksioner over egen profil
Høre refleksioner over egen udvikling
Giver ansøgeren mulighed for at supplere
med informationer

