
Samtaleark 
 
 
Spørgsmålene udformes primært ud fra den individuelle ansøgning. Nedenfor er angivet eksempler 
på mulige spørgsmål, der kan supplere individuelt udformede spørgsmål 
 
 
Medicinsk ekspert: 

 

1. Hvilke grene af onkologien håber du at komme til at arbejde med fremover og hvorfor? 
      eller 
      Hvilke grene af onkologien har du syntes bedst om hidtil og hvorfor? 

 
2. Hvilke faglige områder håber du at få indsigt i under din speciallægeuddannelse, foruden 

klinisk onkologi? 
 

3. Hvorfor onkologi frem for andre specialer? 
eller 
Har du haft berøring med andre grenspecialer og i så fald hvilke? 

 
4. Nævn 1-3 fremtidsperspektiver i onkologien, du finder særligt spændende? 

 
5. Er der nogle områder, hvor du føler dig særligt faglig stærk? Eller svag? 

 
6. Hvilke onkologiske kurser har du deltaget i under dit introforløb og hvad var din motivation 

for disse? 
 

7. Er du meget eller lidt stringent i dine kliniske beslutninger - dvs. følger du oftest 
retningslinier eller tilpasser du behandlingen til patienten? 

 
 

Kommunikator: 

 

1. Har du beskæftiget dig specifikt med kommunikationstræning under studiet eller dine 
ansættelser, herunder på onkologisk afdeling? 

 
2. Kan du nævne eksempler på situationer i klinikken, hvor du ville ønske, at du var bedre til at 

kommunikere? 
eller 
Hvilke beskeder tror du, patienterne oftest misforstår/ikke forstår? 

 
3. Har du haft undervisningsjobs  i din studietid eller under ansættelser? Hvilke? 

 
4. Er der noget, du lægger særlig vægt på, når du skal overbringe en vigtig besked til en 

patient? 
 

5. Har du skrevet artikler/lærebogskapitler/instrukser/kronikker eller andet som dokumenterer 
dine evner til skriftlig kommunikation? 



 
6. Hvad er dit niveau i kommunikation på engelsk? 

 
7. Har du vejledt studerende i tidligere stillinger? 

eller 
Har du interesse i studenterundervisningen? 
 

 
Akademiker: 

 

1. Interesserer du dig for forskning? 
eller 
Har du taget del i forskningsprojekter i din studietid eller under ansættelser? Hvilke? 

 
2. Har du overvejet at lave PhD? 

eller 
Hvad kunne du få ud af at lave PhD? 
eller 
Hvad fik du ud af at lave din PhD/disputats? 

 
3. Hvor ville du søge information om en klinisk problemstilling, der ikke var beskrevet i 

afdelingens instruks? (evt. med eksempel) 
 

4. Kan du nævne eksempler på, at du har hjulpet med at højne det faglige niveau på en 
arbejdsplads, hvor du har været? 

 
5. Hvilken type forskning er i dine øjne mest spændende - grundforskning, præklinisk eller 

klinisk? 
 

6. Kan du finde på at bruge data fra videnskabelige undersøgelser i din samtale med patienter? 
 

7. Er du medlem af faglige selskaber? 
 
 
 
Samarbejder: 

 

1. Nævn nogle fordele og nogle ulemper ved at arbejde i et tværfagligt speciale som onkologi? 
 
2. Har du deltaget i udvalgsarbejde enten i din studietid, under dine ansættelser eller i din 

fritid? 
 

3. Har du haft tillidsposter på dine arbejdspladser? 
 

4. Er du medlem af FYO? 
 

5. Er du fagpolitisk aktiv? I så fald på hvilket niveau? 
 



6.Kan man gøre en forskel på afdelingen som YL i en ét-årig ansættelse?  
 
 
Organisator/administrator: 

 

1. Har du haft administrative opgaver på tidligere arbejdspladser? Hvilke? 
eller 
Ville du være interesseret i administrative poster i dine kommende arbejdspladser? Hvilke? 

 
2. Interesserer du dig for arbejdet/beslutningerne der foregår på lands-,regions-,hospitals- og 

afdelingsniveau?  
 

3. Har du arbejdet for at forbedre organisationen på tidligere arbejdspladser? 
 
 
Sundhedsfremmer: 

 

1. Har du beskæftiget dig målrettet med sundhedsfremme? (eks. patientundervisning, u-
landsophold, osv.) 

 
2. Hvornår oplever du det relevant at tale med cancerpatienter om sundhed? 

 
3. Har du gjort dig nogen tanker om en patient , der ønsker råd om alternativ behandling? 

 
4. Hvad svarer du en patient, der ønsker en ny dyr medicinsk behandling, som afdeling ikke 

kan tilbyde? 
 
5. Har du gjort dig tanker om begrænsninger i den personlige frihed af hensyn til forebyggelse? 

 
 
Professionel: 

 

1. I hvilke situationer søger du assistance hos en ældre kollega?  
 

2. Hvad tænker du over, før du skal fremlægge en patient til konference? 
 

3. Har du oplevet utilsigtede hændelser under tidligere ansættelser, og hvordan har du 
håndteret det? 

 
4. Hvordan undgår du at blive stresset eller negativt påvirket af arbejdet i onkologien? 

 
5. Hvordan håndterer du - som yngre læge - tidspresset i et overbooket ambulatorium?  

 
6. Hvilken rolle har onkologer efter din mening som meningsdannere i samfundet? 

 
 


