
Dagsetning:

Annar heilbrigðisstarfsmaður

Nafn læknakandídats: 

Þverfaglegt mat á læknakandídat

Nafn matsaðila: Tölvupóstfang:

Starfstitill matsaðila (vinsamlega merkið í viðeigandi reit eða skráið hér):

Sérfræðilæknir Hjúkrunarfræðingur

Deildarlæknir Sjúkraliði

Ritari

Athugið að ekki er um sértækt mat á kunnáttu eða þekkingu að ræða, heldur almennt mat á starfshæfni og faglegri þekkingu.

Ófullnægjandi Ásættanlegt Fullnægjandi Yfir 
væntingum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Viðhorf til starfsfólks: Virðir og metur tillögur og innlegg annarra meðlima teymis

Viðhorf til sjúklinga: Virðir réttindi, ákvarðanir, trú og trúnað við sjúklinga

Áreiðanleiki og stundvísi

Samskiptahæfileikar: Hefur viðeigandi samskipti við sjúklinga og ættingja þeirra

Samskiptahæfileikar: Hefur viðeigandi samskipti við samstarfsfólk

Teymisvinna: Sýnir viðeigandi stuðning og tekur viðeigandi ábyrgð; er aðgengilegur

Forystuhlutverk: Tekur ábyrð á eigin gjörðum og vinnu teymis í heild

Heiðarleiki og áreiðanleiki: Hefur þú einhverjar áhyggjur? Já: Nei:

Almenn færni og starfshæfni:

Hvaða?

Sjálfsmat kandídats

Vinsamlega metið ofangreindan læknakandídat og gefið einkunn með tilliti til neðangreindra eiginleika og hæfileika í starfi. Munið að meta hann með 
tilliti til námsstigs og reynslu. Vinsamlega merkið við viðeigandi einkunn á skalanum frá 1 til 10. Einkunn 1 – 3 telst ófullnægjandi, 4 – 6 telst ásættanlegt 
og 7 – 9 fullnægjandi. Einkunnin 10 telst umfram það sem ætlast er til á viðkomandi stigi menntunar og þjálfunar. Rökstyðja verður allar einkunnir á 
bilinu frá 1 – 3 í athugasemdaboxinu á næstu síðu. Ef það er ekki gert telst matsblaðið ógilt. Óskað er eftir öllum athugasemdum sem viðeigandi þykja 
varðandi styrk og veikleika viðkomandi læknakandídats.



Athugasemdir

Dagsetning: _____________________               Undirskrift mataðila: ______________________________________

Vinsamlega sendið matsblaðið:

Í innanhússpósti til Sigrúnar Ingimarsdóttur, menntadeild, Ármúla 1a eða

sem viðhengi í tölvupósti (vista fyrst og senda svo) á netfangið sigruni@landspitali.is

Matsblaðið skal ekki senda aftur til læknakandídats.

Kærar þakkir!
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