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Institut for Sygepleje og 
 Sundhedsvidenskab på 

 Ilisimatusarfik

Den 23. juni holdte Institut for Sygepleje 
og Sundhedsvidenskab på  Ilisimatusarfik  dimission for 

vores dygtige  færdiguddannede sygeplejersker.

Et kæmpe stort tillykke til jer alle sammen – vi glæder os så meget til at få jer 
som kollegaer.

Selvom det meget snart er sommerferie, så glæder vi os allerede til 
d. 27. august – for her starter 15 nye sygeplejerskestuderende hos os.

Måske du også går og tænker på at studere til sygeplejerske? 

Hvis du gør – så er du helt sikkert ikke den eneste. Her er ihvertfald lidt 
 information omkring, hvad sygeplejerskeuddannelsen egentlig er.

Sygeplejerskeuddannelsen

Hvis du brænder for at hjælpe andre, og vil være med til at gøre en forskel 
for mennesker der har brug for dig … så er vi sikre på, at sygeplejerske
uddannelsen er noget for dig.

På uddannelsen til sygeplejerske lærer du om mange forskellige emner 
indenfor områderne naturvidenskab, humaniora, samfundsviden og 
 sundhedsvidenskab. 

Du lærer naturligvis også en masse omkring, hvordan mennesker reagerer og 
takler sygdom – ja uddannelsen indeholder rigtig mange forskellige emner, 
som er vigtige for dit kommende job som sygeplejerske. 

Det særlige ved uddannelsen er også, at du får lov til at komme meget  tæt 
ind på livet af andre mennesker, som har behov for din hjælp, pleje og 
omsorg. Du har den tætte kontakt til patienter, pårørende og andre, der af 
forskellige grunde har brug for din hjælp og støtte.

Praktikperioderne under uddannelsen er derfor vigtige, for det er her, du 
 arbejder med det, som du lærer under uddannelsen. Her vil du få nye i ndtryk, 
ny viden og møde nye mennesker, som du skal tage stilling til. 

Praktikperioderne kan derfor være hårde og krævende – men i sidste ende er 
det lærerigt og udviklende for dig som kommende sygeplejerske.

Uddannelsen giver dig også gode kompetencer, så du kan samarbejde med 
mennesker fra forskellige faggrupper og kulturer … og du får rigtig mange 
forskellige og spændende udfordringer under 
uddannelsen – og bagefter i jobbet som 
sygeplejerske.

Hvis du vil vide mere om sygeplejerske-
uddannelsen, så besøg vores website 
på www.uni.gl.


