
Yrkesmuligheter
Som sykepleier vil du kunne arbeide i mange felt i hel-
setjenesten både i Norge og i utlandet. Med mennesker i 
alle faser av livet, fra nyfødte til eldre, friske og alvorlig syke.

Søknadsfrist 
15. oktober 2020. Oppstart 14. januar 2021.
Lokalt opptak bachelorprogram i sykepleie (desentralisert), 
se: https://uit.no/studieprogram/b-sykepld

Studiet er inndelt i tre studieenheter: 

Første studieenhet består av teoretiske og praktiske 
emner som gir en basisforståelse for menneskekrop-
pen, grunnleggende sykepleie til eldre og ledelse av 
eget fag.

Andre studieenhet omfatter sykepleie til mennesker 
med akutt, kronisk og kritisk sykdom. 
Tredje studieenhet omfatter sykepleie til mennesker 
med komplekse og sammensatte lidelser, samt syke-
pleiefaglig ledelse, kvalitetssikring, pasientsikkerhet og 
pasientens forløp i behandlingskjeden. 

Praksisstudier i kommunehelsetjenesten og i spesial-
isthelsetjenesten gjennomføres i kommuner og ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge.

Beskrivelse av studiet
Desentralisert sykepleierutdanning gjennomføres som  
deltidsstudium over 4 år med samme opptakskrav som 
fulltids sykepleierutdanning. Studiet er tilrettelagt som  
desentralisert studium med ukentlig læringsaktivitet 
knyttet til fire studiesteder i Troms:

- Bardufoss, Næringshagen i Målselv 
- Finnsnes, Studiesenteret Midt-Troms 
- Storslett, Nord-Troms videregående skole, Nordreisa
- Tromsø, UiT Norges arktiske universitet 

Søkerne må i sin søknad klargjøre hvilket studiested de 
søker opptak til.

Foto: Bjørn-Kåre Iversen, Helsefak. uit.no

https://uit.no/studieprogram/b-sykepld
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Videre studier
Sykepleiere har mange muligheter når det gjelder utdan-
ning utover bachelor i sykepleie. Videreutdanninger og 
mastergradsstudier innen aldring og eldreomsorg, klinisk 
sykepleie, operasjons-, intensiv-, anestesi-, kreft- og barne-
sykepleie, psykisk helsearbeid, jordmor- og helsesøster-
utdanning. Vi tilbyr også PhD-studier (doktorgrad). 

De fleste av disse studietilbudene tilbys ved UiT Norges 
arktiske universitet.

Desentralisert sykepleierutdanning 
over 4 år 

Studiesteder:
• Bardufoss, Næringshagen i Målselv,  

Rustahøgda 
• Finnsnes, Studiesenteret Midt-Troms,  

Kunnskapsparken
• Storslett, Nord-Troms videregående skole, 

Nordreisa 
• Tromsø, UiT Norges arktiske universitet 

Læringsaktiviteter ved lokalt studiested to-tre 
dager i uken samt ukesamlinger i Tromsø.

Praksisstudier i kommunehelsetjenesten i re-
gionen og ved Universitetssykehuset Nord Norge.

Opptak hvert 2. år med oppstart i januar.
Informasjonsmøter arrangeres ved studie- 
stedene, se annonsering.

Les mer på https://uit.no/studieprogram/b-sykepld
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