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Ljósmóðurfræði
•	 Viltu vinna fjölbreytt starf sem felur í sér heildræna umönnun, 

fræðslu og ráðgjöf, stuðning við verðandi foreldra, forvarnir 

og samvinnu við annað fagfólk í heilbrigðisþjónustunni?

•	 Hefur þú áhuga á starfi sem felur í sér persónuleg tengsl 

við verðandi móður og fjölskyldu hennar þegar vænst er 

fæðingar barns?

•	 Viltu starf sem er í senn krefjandi, skemmtilegt og gefandi?

Þá gæti nám í ljósmóðurfræði hentað þér.

Kandídatsnám  
Nám í ljósmóðurfræði er 120 eininga tveggja ára nám 
eftir BS-nám í hjúkrunarfræði. Ljósmóðurnám felur í sér 
fræðilegt nám og starfsþjálfun. Á fyrra námsári eru kennd 
grunnnámskeið s.s. um heilsuvernd á meðgöngu, fæðingarhjálp 
og umönnun sængurkvenna og nýju fjölskyldunnar. Á seinna 
ári fer fram klínískt nám og starfsþjálfun í samræmi við 
staðla Evrópusambandsins. Námið er fjölbreytt og kennsla 
fer fram með fyrirlestrum, umræðutímum, verkefnavinnu 
og vettvangsheimsóknum auk klínísks náms sem fram fer á 
heilbrigðisstofnunum og í heimahúsum. Náminu lýkur með 
kandídatsprófi og prófgráðunni candidata obstetriciorum sem 
veitir rétt til að sækja um starfsleyfi á Íslandi. 

Inntaka í kandídatsnám: Fjöldatakmörkun er í námið. Árlega 
eru 10 nemendur teknir inn en allir sem sækja um nám í 
ljósmóðurfræði þurfa að hafa lokið BS-námi í hjúkrunarfræði og 
hafa íslenskt hjúkrunarleyfi. Við mat á umsókn er jafnframt tekið 
mið af:

•	 Einkunnum úr námi í hjúkrunarfræði 
•	 Greinargerð þar sem áhuga á ljósmóðurnámi er lýst og 

hvernig sá áhugi þróaðist 
•	 Frammistöðu í viðtali 
•	 Umsögn fyrrverandi kennara eða yfirmanns á kennslu- eða 

heilbrigðisstofnun 
•	 Starfsreynslu í hjúkrun 
•	 Annarri menntun og/eða starfsreynslu og reynslu af 

félagsstörfum  

MS-nám
MS-nám í ljósmóðurfræði er til 120 eininga en nemendur með 
kandídatspróf í ljósmóðurfræði fá hluta námsins metið inn í MS-
námið. Námið felur í sér þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum 
og vinna nemendur meðal annars að eigin rannsóknarverkefni, 
rannsóknarskýrslu og tímaritsgrein. Hægt er að ljúka MS-námi á 
einu ári.  

Inntökuskilyrði: Kandídatspróf í ljósmóðurfræði með fyrstu 
einkunn eða sambærilegt nám og íslenskt starfsleyfi. 

Doktorsnám 
Doktorsnám er þriggja ára rannsóknaþjálfun til 180 eininga. 
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 
erlendum vettvangi. Hægt er að sækja um doktorsnám allt árið.

Inntökuskilyrði: MS próf í ljósmóðurfræði eða annað 
samsvarandi gilt próf að mati rannsóknanámsnefndar 
Hjúkrunarfræðideildar og íslenskt starfsleyfi.



Að námi loknu 
Starf ljósmæðra er fjölbreytt, þær vinna 
meðal annars við meðgönguvernd 
og fósturgreiningu, fæðingarhjálp, 
sængurlegu og brjóstagjöf, forvarnir og 
ráðgjöf um kven- og kynheilbrigði. 

Ljósmæður starfa sjálfstætt innan og utan 
stofnana og próf í ljósmóðurfræði gefur 
möguleika á að starfa erlendis.

Starfsvettvangur ljósmæðra 

•	 Sjúkrahús

•	 Heilsugæslustöðvar

•	 Leitarstöð Krabbameinsfélagsins

•	 Einkafyrirtæki

•	 Heimafæðingar og heimaþjónusta

•	 Kennsla og rannsóknir

Við námsbraut í ljósmóðurfræði fer fram 
öflugt rannsóknastarf og nemendur sem 
stunda framhaldsnám eiga kost á því að 
tengjast alþjóða rannsóknasamstarfi.

Nánari upplýsingar á www. hjukrun.hi.is

Guðlaug Erla Vilhjálmsdóttir,
nemi í ljósmóðurfræði

„Ég hafði gengið með ljósmóðurdrauminn 
í maganum í nokkur ár þegar ég loksins 
lét slag standa og sótti um. Ég sé svo 
sannarlega ekki eftir því. Námið er mjög 
skemmtilegt og við sem hófum nám á sama 
tíma höfum tengst sterkum vinaböndum. 
Námið er einnig að miklum hluta verklegt 
og það hefur verið krefjandi en jafnframt 
yndislegt að fá að fylgja konum og 

fjölskyldum þeirra í gegnum barneignarferlið.  Ljósmóðurstarfið 
er líka fjölbreyttara en ég hafði séð fyrir sjálf. Ég hlakka til geta 
kallað mig ljósmóður.“

Ella Björg Rögnvaldsdóttir,
nemi í ljósmóðurfræði

„Ég valdi mér ljósmóðurfræði þar 
sem mér finnst starfsvettvangur 
ljósmæðra heillandi og fátt sem ég 
get hugsað mér betra en að vera fólki 
innan handar á jafn áhrifamiklum 
tíma í lífinu og í barneignaferlinu. 
Námið er fræðilegt en í senn mjög 
klínískt, krefjandi en skemmtilegt. 
Það sem helst hefur komið á óvart er 

hve fjölbreyttur starfsvettvangur ljósmæðra er. Rúsínan í 
pylsuendanum er svo að vera í svona litlum bekk þar sem 
myndast fljótt þéttur vinahópur.“



Ú
tg

ef
ið

: R
ey

kj
av

ík
, s

ep
te

m
be

r 
20

16
  /

  H
ön

nu
n:

 H
2 

hö
nn

un
 e

hf
.

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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