
 
 

 

Almennt Mat Námslæknis (360°) 

Dagsetning (DD/MM/YY)  Nafn námslæknis: 

                  

Deildarlæknir námsár (1-3):   Kandítat:  Læknanúmer: 

Nafn matsaðila: 

Tölvupóstfang matsaðila: 

Starfstitill matsaaðila: 

Sérfræðingur  Ο Deildarlæknir  Ο Kandídat  Ο Hjúkrunarfræðingur  Ο 

Sjúkraliði         Ο Ritari                Ο Annar heilbriðgisstarfsmaður  Ο 

Vinsamlegast metið námslækni og gefið einkunn með tilliti til neðangreindra eiginleika og hæfileika 

í starfi.  Vinsamlegast merkið í viðeigandi einkunn frá 1 (afar slæmt) til 9 (afar gott).  Einkunn 1-3 

telst ófullnægjandi, 4-6 fullnægjandi, og 7-9 telst umfram það sem ætlast er til á viðkomandi stigi 

menntunar og þjálfunar.  Munið að meta viðkomandi námslækni á viðeigandi hátt með tilliti til 

námsárs og reynslu.  Rökstyðja verður allar einkunnir á bilinu 1-3 með að minnst kosti einni 

athugasemd í þar til gert box.  Ef þetta er ekki gert telst matsblaðið ógilt.  Óskað er eftir öllum 

athugasemdum sem viðeigandi þykja varðandi styrk og veikleika viðkomandi námslæknis. 

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

Ófullnægjandi Fullnægjandi Yfir væntingum 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

         

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

         

3:  Áreiðanleiki og Stundvísi 

         

4:  Samskiptahæfileikar:  Hefur viðeigandi samskipti til sjúklinga og ættingja þeirra 

         

5:  Samskiptahæfileikar:  Hefur viðeigandi samskipti við samstarfsfólk 

         

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

         

7:  Forystuhlutverk:  Tekur ábyrgð á eigin gjörðum og vinnu teymis í heild 

         

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

9:  Almenn fagleg hæfni og starfsgeta: 

         



 
 

 

Athugasemdir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undirskrift matsaðila: 

 

________________________________ 

Fyrir deildarlækna: 

Vinsamlegast skilið matsblaði til Gerðar Helgadóttur, skrifstofustjóra 

framhaldsmenntunar lyflækningasviðs (C7 í Fossvogi) í meðfylgjandi lokuðu 

umslagi.  Matsblaðið skal ekki senda aftur til námslæknis. 

 

Fyrir kandídata: 

Vinsamlegast skilið matsblaði til Sigrúnar Ingimarsdóttur, verkefnastjóra 

menntadeild, vísinda- og þróunarsviði (Eirberg, Eiríksgata 34) í meðfylgjandi 

lokuðu umslagi.  Matsblaðið skal ekki senda aftur til námslæknis. 

 


