




HEIÐRANIR STARFSFÓLKS 
Ásta Bjarnadóttir  
framkvæmdastjóri mannauðssviðs 



  

Anne Hayes 
hjúkrunarfræðingur 
- vökudeild, kvenna-  
og barnasvið 
 
„Anne er einn af 
máttarstólpum 
vökudeildar, fagmaður 
fram í fingurgóma,  
mikill viskubrunnur  
og fyrirmynd í starfi.” 



  

Elizabeth Cook 
náttúrufræðingur  
- rannsóknarkjarni F, 
rannsóknarsvið 
 
„Elizabeth er einstaklega 
fær og hæfur starfsmaður 
sem dreifir jákvæðni í 
kringum sig og það er 
einstakt að starfa með 
henni.” 



  

Kristbjörg Jóhannsdóttir 
aðstoðardeildarstjóri  
- dagdeild skurðlækninga H, 
skurðlækningasvið 
 
„Í huga Kristbjargar eru ekki  
til vandamál, bara verkefni til  
að leysa. Hún er drífandi og 
ósérhlífin og fær aðra með sér.” 



  

Kristín I. Gunnarsdóttir 
deildarstjóri 
- gjörgæsla F aðgerðarsvið,  
 
„Kristín er áhugasöm  
og góður leiðtogi og stjórnandi 
þar sem velferð og hagur 
starfsfólks er hafður í öndvegi. 
Frábær fyrirmynd.” 



  

Nína Guðrún Heimisdóttir 
skrifstofumaður 
- dag- og göngudeild blóð- 
og krabbameinslækninga H, 
lyflækningasvið 
 
„Nína er þrautseig, lausnamiðuð 
og sífellt að huga að því hvernig 
hægt er að bæta þjónustuna  
auk þess sem hún er glaðlynd  
og hvetjandi.” 



  

Sigurlaug Jóna Sigurðardóttir 
læknaritari 
- læknaritun geðlækninga H, 
geðsvið 
 
„Sigurlaug er eðalmanneskja  
og frábær starfsmaður, einstaklega 
dugleg og ósérhlífin en líka hlý  
og hjálpsöm.” 



  

Sigurvin Sigurgeirsson 
rafvirki 
- rafmagnsverkstæði H, 
rekstrarsvið 
 
„Sigurvin er frábær 
fagmaður sem rafvirki  
og er líka einstaklega 
kurteis, greiðvikinn  
og vinnusamur.” 



  

Theresa Mist Secong 
starfsmaður í býtibúri  
- kvenlækningadeild H, 
kvenna- og barnasvið 
 
„Theresa er jákvæð, 
áhugasöm og dugleg. 
Fyrirmyndar starfsmaður, 
mjög samviskusöm, jákvæð 
og frábær í alla staði.” 



  

Þóra Filippusdóttir 
ljósmóðir 
- meðgöngu- og 
sængurkvennadeild, 
kvenna- og barnasvið 
 
„Þóra er einstaklega ljúf  
og nærgætin ljósmóðir  
sem kemur alltaf fram af 
virðingu við samstarfsfólk 
og skjólstæðinga.” 



  

Flutningaþjónustan  
á þjónustudeild 
rekstrarsviðs  
í Fossvogi 
 
„Starfsfólk flutninga-
þjónustunnar á skilið 
hrós og hól fyrir frábært 
starf. Þau koma 
hlaupandi með bros á 
vör, og þeirra framkoma 
og viðmót eru til 
fyrirmyndar.” 



  

Flutningaþjónustan  
á þjónustudeild 
rekstrarsviðs við 
Hringbraut 
 
„ Starfsfólk flutninga-
þjónustunnar á skilið 
hrós og hól fyrir frábært 
starf. Þau koma 
hlaupandi með bros á 
vör, og þeirra framkoma 
og viðmót eru til 
fyrirmyndar.” 



  

Teymi sérfræðilæknis  
og hjúkrunarfræðings  
á dagdeildarhluta 
öldrunar á flæðisviði  
á Landakoti 
Guðný Bjarnadóttir sérfræðilæknir 
og Sigurveig Björgvinsdóttir 
hjúkrunarfræðingur 
 
„Guðný og Sigurveig eru til 
fyrirmyndar í teymisvinnu,  
þvert á starfsstéttir, þar sem 
sjúklingurinn er ávallt í öndvegi.” 



  

Teymi sjúkraliða  
á dagdeild 
skurðlækninga á 
skurðlækningasviði  
í Fossvogi  
Arnheiður Magnúsdóttir  
og Ester Jóhanna 
Adamsdóttir sjúkraliðar 
 
„Arnheiður og Ester  
eru framúrskarandi 
starfsmenn sem hvetja  
og styðja samstarfsfólk  
og taka þátt í breytingum 
og verkefnum á jákvæðan 
og uppbyggilegan hátt.” 
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