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HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD



Framhaldsnám
Hjúkrunarfræðideild býður upp á fjölbreytt framhaldsnám sem 
opnar nýja möguleika fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður 
á öllum sviðum heilbrigðisþjónustu og á vettvangi háskóla. 
Hvort sem ætlunin er að starfa sem klínískur sérfræðingur, 
vísindamaður, kennari, stjórnandi eða leiðtogi veitir 
framhaldsnám þér tækifæri til að hafa áhrif á gæði og þróun 
heilbrigðis og velferðar landsmanna.

Hjúkrunarfræðideild er í samstarfi við marga af fremstu háskólum 
heims. Lagður er metnaður í að bjóða framúrskarandi nám sem 
stenst ströngustu alþjóðlegar kröfur og eru útskrifaðir nemendur 
eftirsóttir starfsmenn víða um heim.

Nemendur í framhaldsnámi fá tækifæri til að vinna að klínískum 
rannsóknum með fræðimönnum Hjúkrunarfræðideildar. 
Rannsóknirnar taka til alls æviskeiðs mannsins, heilsu og þróunar 
heilbrigðisþjónustu.

Sjá nánari upplýsingar á hjukrun.hi.is

Ljósmóðurfræði
Nám í ljósmóðurfræði er 120 eininga tveggja ára nám á 
framhaldsstigi eftir BS-nám í hjúkrunarfræði. Ljósmóðurnám 
felur í sér fræðilegt nám og starfsþjálfun. Nánari upplýsingar 
um námsframboð, tilhögun og inntökuskilyrði er að finna á vef 
Hjúkrunarfræðideildar. 

MS-nám
MS-nám í hjúkrunarfræði er til 120 eininga. Námið byggir á 
þremur námsleiðum: klínískum kjörsviðum, rannsóknaáherslu 
og hjúkrunarstjórnun. Nemendur sem lokið hafa BS-námi með 
fyrstu einkunn frá Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands eða 
sambærilegu námi fá allt að 30 einingar metnar inn í MS-nám. 
Fullt nám tekur eitt og hálft ár en algengt er að nemendur stundi 
hlutanám með vinnu.

MS-nám í hjúkrunarfræði býðst á eftirfarandi sviðum:

•	 Barnahjúkrun
•	 Geðhjúkrun
•	 Heilsugæsluhjúkrun
•	 Hjúkrun aðgerðasjúklinga og bráðveikra
•	 Hjúkrun langveikra
•	 Hjúkrunarstjórnun
•	 Rannsóknaþjálfun
•	 Skurðhjúkrun
•	 Svæfingahjúkrun 
•	 Öldrunarhjúkrun og heimahjúkrun 

Námið samanstendur af skyldunámskeiðum og valnámskeiðum 
sem tengjast sérsviðum nemenda og meistararitgerð. 
Valnámskeið geta verið innan Hjúkrunarfræðideildar, í öðrum 
deildum HÍ eða öðrum háskólum. 

Inntökuskilyrði: BS-próf í hjúkrunarfræði eða sambærilegt nám 
með að lágmarki fyrstu einkunn og íslenskt hjúkrunarleyfi.

MS-nám í ljósmóðurfræði er til 120 eininga. Nemendur með 
embættispróf í ljósmóðurfræði fá hluta kandídatsnáms metið 
inn í námið. Gert er ráð fyrir að nemendur ljúki MS-námi innan 
tveggja ára.

Inntökuskilyrði í MS-nám í ljósmóðurfræði: Kandídatspróf í 
ljósmóðurfræði frá Háskóla Íslands eða sambærilegt nám með að 
lágmarki fyrstu einkunn og íslenskt ljósmæðraleyfi. 



Thelma Björk Árnadóttir

„Þegar hugurinn fór að reika 
í frekara nám lá beinast 
við að velja  meistaranám í 
heilsugæsluhjúkrun því mig 
langaði að öðlast dýpri þekkingu 
og fræðilega færni til að mæta 
þörfum barna og fjölskyldna 
þeirra. Námið er krefjandi 
en jafnframt fjölbreytt og 

skemmtilegt. Áhugaverðast var að sjá hversu flott 
hjúkrun er sem fræðigrein.“

Berglind Hálfdánsdóttir

„Helsta markmið 
doktorsrannsóknar minnar í 
ljósmóðurfræði var að skapa 
nýja þekkingu á barneignum á 
Íslandi og þess vegna þótti mér 
nám við Hjúkrunarfræðideild 
Háskóla Íslands augljóst fyrsta 
val. Þannig átti ég kost á 
samstarfi við helstu fræðimenn 
landsins á sviði ljósmóðurfræði 
og hjúkrunar, auk samstarfs við erlenda fræðimenn á 
mínu rannsóknarsviði. Í doktorsnáminu fékk ég frelsi 
og sveigjanleika til að fylgja eftir því sem ég hafði 
ástríðu fyrir, með góðum stuðningi og nánu samstarfi 
við leiðbeinendur mína. Ég er þakklát fyrir að hafa 
fengið að helga íslenskri ljósmóðurfræði krafta mína 
í doktorsnáminu og hlakka til að halda því áfram að 
námi loknu.“

Diplómanám 
Hjúkrunarfræðideild býður upp á 30 – 90 eininga diplómanám á MS-stigi 
á ýmsum sérsviðum hjúkrunar. Námið tekur um eitt til tvö ár. Nemendur 
sem ljúka diplómanámi með fyrstu einkunn geta fengið hluta þess náms 
metið inn í MS-nám.

Nánari upplýsingar um framboð námsleiða er að finna í Kennsluskrá 
Háskóla Íslands.

Inntökuskilyrði: BS próf í hjúkrunarfræði eða annað samsvarandi próf og 
íslenskt hjúkrunarleyfi. Krafist er lágmarkseinkunnar 6,5 í aðaleinkunn á 
BS-prófi eða samsvarandi námi.

Doktorsnám 
Doktorsnám er þriggja ára rannsóknaþjálfun til 180 eininga. 
Doktorsritgerðin sjálf er 180e en taka má námskeið til allt að 30e. 
Náminu er ætlað að veita nemendum þekkingu, hæfni og þjálfun í 
sjálfstæðum vinnubrögðum til að stunda vísindalegar rannsóknir og 
gegna hagnýtum störfum á innlendum sem og erlendum vettvangi. Hægt 
er að sækja um doktorsnám allt árið.

Inntökuskilyrði: MS-próf í hjúkrunarfræði, MS-próf í ljósmóðurfræði eða 
annað samsvarandi gilt próf að mati fastanefndar um doktorsnám.

Hjúkrunarfræðideild og kennarar hennar eru í samstarfi við fjölmarga 
erlenda háskóla og fræðimenn sem gefur möguleika á námsferðum til 
annarra landa og samvinnu um verkefni og námskeið á alþjóðavettvangi. 
Möguleikar eru á styrkjum til námsferða auk þess sem nemendum er 
leiðbeint með að sækja um styrki til náms og fræðistarfa í samstarfi við 
sína umsjónarkennara og leiðbeinendur.
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Heilbrigðisvísindasvið

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands er í fararbroddi á sviði heilbrigðismála á 
Íslandi og gegnir lykilhlutverki í uppbyggingu íslenska heilbrigðiskerfisins með 
menntun heilbrigðisstarfsfólks.

Á Heilbrigðisvísindasviði er boðið upp á nám í sex deildum: Hjúkrunarfræðideild, 
Lyfjafræðideild, Læknadeild, Matvæla- og næringarfræðideild, Sálfræðideild og 
Tannlæknadeild.

Rannsóknir og nýsköpun

Margir fremstu sérfræðingar þjóðarinnar í heilbrigðisvísindum koma að kennslu 
og rannsóknum á Heilbrigðisvísindasviði. Fjölmargar rannsóknastofnir starfa í 
tengslum við sviðið og áhersla er lögð á gæði, nýsköpun og framþróun.

Öflug tengsl við atvinnulíf

Fjöldi framsækinna fyrirtækja úr atvinnulífinu tengjast rannsóknum á 
Heilbrigðisvísindasviði. Vísindafólk við sviðið hefur öflug tengsl við atvinnulífið. 
Sem dæmi um samstarfsaðila má nefna Landspítala-Háskólasjúkrahús, Hjartavernd, 
DeCode, Össur, Alvogen, Matís, Heilsugæsluna og fjölda sprotafyrirtækja. 
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