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Hjúkrunarfræðideild
•	 Hefur þú áhuga á fjölbreyttu, krefjandi og gefandi 

starfi þar sem unnið er náið með fólki á öllum aldri?  
•	 Viltu komast í starf þar sem markmiðið er að bæta 

heilsu og líðan fólks og aðstoða það ýmist á erfiðum 
stundum lífsins eða gleðilegum?

Þá gæti nám í hjúkrunarfræði verið góður kostur fyrir þig.

Grunnnám
BS-nám í hjúkrunarfræði er fjögurra ára fræðilegt og klínískt nám 
til 240 eininga. Nám í hjúkrunarfræði tekur til allra aldurshópa 
og helstu heilsufarsvandamála nútímans. Námið er fjölbreytt og 
kennsla fer fram með fyrirlestrum, umræðutímum, verklegum 
æfingum, verkefnavinnu og dæmatímum. Í nútímalegu færnisetri 
fer fram herminám þar sem nemendur fá þjálfun og undirbúning 
undir klínískt nám sem fram fer á heilbrigðisstofnunum undir 
handleiðslu sérfræðinga. Lögð er áhersla á að virkja sjálfstæði, 
frumkvæði og sköpunargáfu nemenda til að takast á við 
margbreytileg verkefni hjúkrunar. BS-próf í hjúkrunarfræði veitir 
rétt til að sækja um starfsleyfi hjúkrunarfræðings, auk þess að 
opna leiðir að margs konar framhaldsnámi.

Aðgangspróf og inntökuskilyrði

Til að hefja BS-nám í hjúkrunarfræði þurfa stúdentar að þreyta 
aðgangspróf (A-próf). Engin skilyrði eru fyrir því að taka A-prófið, 
allir geta tekið prófið.

Upplýsingar um A-prófið og önnur inntökuskilyrði í BS-nám í 
hjúkrunarfræði má sjá á www.hjukrun.hi.is 

Framhaldsnám
Hjúkrunarfræðideild býður upp á fjölbreytt úrval framhaldsnáms. 
Framhaldsnám opnar möguleika til athafna hvort sem ætlunin 
er að verða klínískur sérfræðingur, vinna við rannsóknir, starfa 
sjálfstætt, sinna kennslu, gegna stjórnunarstarfi, vinna að auknu 
öryggi sjúklinga eða efla og styrkja heilbrigðisþjónustu.

•	 Ljósmóðurfræði, kandídatsnám

•	 MS-nám í hjúkrunarfræði og ljósmóðurfræði

•	 Diplómanám á MS-stigi á ýmsum sérsviðum hjúkrunar

•	 Doktorsnám



Að námi loknu 
Störf hjúkrunarfræðinga eru fjölbreytt og miða að því að 
bæta líðan og heilsu skjólstæðinga þeirra. Námskrárþróun við 
Hjúkrunarfræðideild byggist á fjölþjóðlegum samþykktum og 
framtíðarspám um heilbrigðisþarfir og þróun heilbrigðisþjónustu 
og eru útskrifaðir nemendur deildarinnar eftirsóttir starfsmenn 
um allan heim.  

Starfsvettvangur

•	 Hið opinbera

•	 Einkafyrirtæki

•	 Frjáls félagasamtök

•	 Klínísk hjúkrunarstörf

•	 Fræðsla og forvarnir

Félagslíf 
Curator er nemendafélag hjúkrunarfræðinema. Félagið hefur 
forgöngu um fjölbreytt félagslíf innan og utan deildar ásamt 
því að vera mikilvæg rödd nemenda í málefnum sem tengjast 
deildinni og náminu.

Fylgstu með Curator á Facebook!

Skiptinám
Hjúkrunarfræðideild er aðili að Nordplus netunum; Norlys, 
Nordsne, Nordannet, Nordinnet, Nordejordemodern og Medico 
sem gefa möguleika á ýmiss konar samstarfi, s.s. skiptinámi og 
þátttöku í alþjóðlegum námskeiðum.

„Ég ákvað að skrá mig í hjúkrunarfræði 
þar sem mig langaði til að starfa innan 
heilbrigðiskerfisins. Eftir að hafa útskrifast 
af bóknámsbraut í menntaskóla var 
gaman að byrja í námi sem er blanda af 
bóklegum og verklegum þáttum. Það 
kom á óvart hversu fljótt maður fær að 
kynnast starfi hjúkrunarfræðinga inn 
á heilbrigðisstofnunum og læra undir 
handleiðslu þeirra.”

Unnur Kjartansdóttir, fyrrum BS-nemi 
í hjúkrunarfræði

„Ég ákvað að velja hjúkrunarfræði þar 
sem mig hafði alltaf langað að starfa 
inni á spítala, vinna innan um fólk og 
taka þátt í að stuðla að betri lífsgæðum 
sjúklinga. Námið er blanda af bóklegu 
og klínísku námi sem hefst strax á 
fyrsta ári og nemandinn fær að kynnast 
þeim vettvangi sem hann stefnir á. Það 
sem hefur komið mér mest á óvart er 
fjölbreytileikinn. Námið býður upp á 
endalausa möguleika í starfi.“

Henný B. Birgisdóttir, BS-nemi í 
hjúkrunarfræði
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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. 


