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2020/2021-perioden startet med et utsatt 
landsmøte grunnet første nedstenging av sam-
funnet som fulgte av koronapandemien. Det 
var ikke bare landsmøtet som måtte planlegges 
på nytt og i en annerledes form. Det meste vi 
har foretatt oss gjennom siste års styreperiode 
har tatt en ny form, men innholdet har vært 
det samme. Psykologiforbundets virksomhet 
er primært basert på frivillig innsats, i tillegg 
til  bistand fra vår organisasjonssekretær som 
jobber 20%.

Styrets leder og nestleder vil i innledningen til 
årsberetningen skrive litt om året som har gått 
og håpene og planene for neste år. I året som 
har gått har vi tenkt og planlagt mye. Det må 
en del planlegging til om vi skal lykkes med 
vårt formål som er å samle faget og vise frem 
nytten av breddepsykologien. Vi har måttet 
tenke på om vedtektene våre er spisset nok, 
hvordan vi kan informere om konsekvensene 
ved norsk tittelbeskyttelse og hva vi kan tilby 
våre medlemmer som gjør medlemskap til mer 
enn en interessepolitisk støtteerklæring. 

Vi lanserer derfor nye vedtekter med spisset 
formål, ny visjon og to nye oppdrag. Mer om 
bakgrunnen kommer senere i beretningen. Men 
her ser du det nye forslaget:

§ 2. Formål

Vårt formål er å samle og synliggjøre hele 
psykologifaget i Norge.

§ 3. Oppdrag
Vårt oppdrag er å:

3.1 tilby psykologiutdannede et samlende faglig 
felleskap.

3.2 synliggjøre fagets bredde gjennom infor-
masjons- og politiske kampanjer.

3.3 tilby videreutdanning, videreopplæring og 
kurs til våre medlemmer som vil øke deres rele-
vans.

3.4 kvalitetssikre psykologiutdanningene i 
Norge.

§ 4. Visjon

Vår visjon er et samfunn hvor folk flest kan nyt-
tiggjøre seg av psykologisk kunnskap til fordel 
for individ, organisasjoner og samfunn.
 

Psykologisk kunnskap er her definert som: Studien av menne-

skets atferd, tankeprosesser, samt dets relasjonelle og kulturelle 

kontekst.

Vi lanserer i disse dager også to nye informas-
jonskampanjer #TypiskMann og #ErDuPsyko-
log. Førstnevnte skal starte dialog om menns 
psykiske helse og mangelen på samme, og 
sistnevnte er en videreføring av #JegErPsyko-
log, hvor vi skal høre hva bedrifter som ansetter 
både profesjonskandidater og masterkandidat-
er tenker om dagens situasjon for psykologiut-
dannede på arbeidsmarkedet.

Medlemstilbudet vårt ønsker vi å forbedre ved 
å lansere en karriereveiledningsmodul. I tillegg 
til å søke flere partnerskap med organisasjoner 
internasjonalt og nasjonalt som våre medlem-
mer kan dra nytte av.

Vi gleder oss til en ny styreperiode, og at vår 
drift kan vende tilbake til normalen. Vi ønsker 
alle våre medlemmer et godt psykologisk 2021.

På vegen av styret,
Nicklas Viki og Sondre Torgrimsen



Kurs og arrangementer
Psykologiforbundet har i 2020 begynt sitt 
arbeide med å danne rammer for vår kurs- og 
opplæringsvirksomhet. Dette arbeidet har vært 
ledet av Sondre Torgrimsen og Christian Fars-
tad og vi gleder oss til å presentere våre første 
kurs (forhåpentligvis) høsten 2021.

29. oktober 2020 arrangerte Psykologiforbun-
det og PUG (Oslo) en digital samtale om mi-
noritetspsykologi i akademia.

15. februar 2020 deltok Psykologiforbundet på 
HiNN sin karrieredag for psykologistudenter. 
Leder, Nicklas Viki, spilte inn en video sammen 
med tidligere styremedlem Geir Martin Hus-
tavnes om ulike karrieremuligheter som forelig-
ger etter å ha studert psykologifaget.

18. mars 2021 inviterte lokallaget i Tromsø 
til Psykologiforum. 568 hadde registrert seg 
til 8 foredrag og mer enn 20 innlegg. Målet 
med konferansen var å «presentere bredden 
i muligheter som finnes for alle psykologiut-
dannede». Konferansen var digital, og alle som 
hadde meldt seg på mottok tilgang til innhold-
et ut 2021. Konferansen var en stor suksess og 
initiativtakerne og organisatorer Christina Ro-
landsen og Vendela Husberg ser nå på mulighe-
tene for å gjøre dette til en årlig begivenhet. 
Nicklas og Sondre innspilte også en video her 
om Psykologiforbundet.
 

Møter
Psykologiforbundets styre har møttes syv 
ganger i perioden og hatt to strategiorien-
terte workshops. Vi har deltatt på tre møter i 
fagorganet NFP.

Kampanjer
Psykologiforbundet lanserte i det foregående 
året kampanjen #JegErPsykolog. Vi gjen-
nomførte 8 intervjuer og kampanjen var godt 
besøkt på nettsiden, i tillegg til at den skapte 
mye engasjement på vår Facebookside.

Vi lanserer på vårt landsmøte kampanjen 
#TypiskMann. Her vil utvalgte menn svare på 
spørsmål som vi håper kan bidra til mer dialog 
om mannsrollen anno 2021.
 

Politisk påvirkning
Psykologiforbundet har i løpet av våren sendt 
ut to innspill til høring hos Helse- og om-
sorgsdepartementet om foreslåtte endringer 
av regler knyttet til autorisasjon og lisens for 
helsepersonell, herunder psykologer. Helse- 
og omsorgsdepartementet ønsket å endre 
lovene knyttet til autorisasjon for helseper-
sonell i forkant av kommende rettssaker for 
EFTA-domstolen og norske domstoler. Etter 
Psykologiforbundets oppfatning, ville de nye 
reglene til dels bidra til å innskrenke rettighe-
tene til utenlandsk-utdannet helsepersonell. I 
våre høringsinnspill anmodet vi Departementet 
om å avvente eventuelle lovendringer frem til 
rettssakene er gjennomført, da utfallet av disse 
rettssakene i stor grad vil legge føringer for 
hvilke endringer som er tillatt innenfor Norg-
es forpliktelser til EØS-avtalen. Våre høring-
sinnspill kan leses her og her.

ELTE-saken pågår enda og Psykologiforbundet 
fortsetter å følge den tett. Psykologiforbundet 
har arbeidet med å opplyse relevante aktører 
om forhold knyttet til norsk og internasjonal 
psykologfaglig yrkesutøvelse. Vi fortsetter ar-
beidet med å finne en løsning til tidligere EL-
TE-studenter som enda ikke har fått tilbud om 
en overgangsordning etter praksisendringen.
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Gjennom styreperioden arbeidet vi med en 
klage til ESA vedrørende beskyttelsen av 
psykologtittelen i Norge. I klagen til ESA fork-
larer vi hvordan psykologtittelen i Norge er bes-
kyttet og legger frem Helsedirektoratets tolk-
ning av helsepersonelloven. EØS-reglene tillater 
kun tittelbeskyttelse som er strengt nødvendig. 
Etter vår tolkning, er det ikke grunnlag for en 
vid tittelbeskyttelse som også omfavner fago-
mråder som ikke er kliniske, eksempelvis som 
organisasjonspsykolog eller idrettspsykolog. 
Psykologiforbundet mener det kun er nødven-
dig å beskytte tittelen til profesjonsutøvere in-
nen psykologifaget som jobber med pasienter.

Samarbeidspartnere
Psykologiforbundet har inngått et langsiktig 
samarbeid med NION om å etablere en faglig 
tjenesteleverandør av psykologisk kunnskap. 
Per i dag teller tjenestene; forebyggende sam-
taler om psykisk helse, kurs for virksomheter, 
og brukerundersøkelser innenfor psykisk helse 
for organisasjoner, institusjoner og bedrifter.

Avtalen med Association for Psychological Sci-
ence (APS) er fornyet, og Psykologiforbundet 
sine medlemmer får rabatt på APS sine konfer-
anser og rimelige priser på medlemskap hos 
denne organisasjonen.

Vi har inngått intensjonsavtaler med organi-
sasjonene Ungdom mot Vold (UmV), Psyko-
logistudenter uten grenser (PUG) og RO-
SA-kompetanse i forbindelse med vår søknad 
til Bergesenstiftelsen på temaet «Psykologi i 
samfunnet». Vi fikk dessverre ikke støtte denne 
gangen, men har en god søknad og samarbeid-
spartnere til å søke videre.

Psykologiforbundet har solgt størsteparten av 
sine aksjer i psykologisk.no. Vi har fortsatt en 
eierandel, men er ikke lenger en av de største 
eiere sammen med gründer Pål Johan Karlsen. 
Psykologisk.no har endret sin formålsparagraf, 
og selv om forbundet fortsatt støtter netta-
visen i å formidle og spre psykologisk kunnskap 
har vi valgt å selge oss ut for å få inn mere mid-
ler og muliggjøre at psykologisk.no får inn nye 
eiere og mere kapital. Det gleder oss å se at 

psykologisk.no har økt fra 1 årsverk til 4 i løpet 
av 2020, hvilket bekrefter at dette var en god 
beslutning. 

Psykologiforbundet har innledet samtaler med 
Akademisk studieforbund om medlemskap. De 
støtter primært to aktiviteter som er interesse-
politisk arbeid innenfor akademia, samt videre-
utdanning og opplæring for akademiske medle-
mmer av organisasjoner. Når våre nye vedtekter 
er på plass vil sentralstyret og senere gener-
alforsamlingen i AKS vurdere om Psykologi-
forbundet, på lik linje med organisasjoner som 
Norsk psykologforening skal få være medlem.

Administrasjon
Psykologiforbundet har valgt å avslutte vårt 
samarbeid med medlemssystemet Zubarus, 
og skal for neste periode ta i bruk Styreweb. 
Avtalen er inngått og implementeringsproses-
sen er i gang. Våre medlemmer mottar aktuell 
informasjon om datahåndtering og nye funks-
jonaliteter fortløpende i prosessen. 

Begrunnelsen for denne endringen er at det gir 
forbundet et større handlingsrom for å tettere 
følge opp våre medlemmer med fakturering 
og informasjon om våre aktiviteter. På sikt vil 
våre medlemmer også få tilgang til en egen 
app hvor de kan administrere sitt medlemskap i 
Psykologiforbundet.

Fra 4. januar tiltrådte ny organisasjonssekretær 
i en 20% stilling. Vi er svært glade for å ha Kris-
tine Kuipers med på laget.
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Psykologiforbundet har det siste året gjort en 
rekke endringer mht. grafiske profil og tilst-
edeværelse på sosiale medier, med mål om å 
tydeliggjøre organisasjonens identitet og styrke 
vårt kommunikasjonsarbeid.
 
Forbundets nettside, psyfo.no, har fått et lysere 
design og det er blitt gjort små justeringer for 
å øke nettsidens brukervennlighet, blant annet 
mht. navigasjon og struktur. Vi har også arbei-
det med å revidere Psykologiforbundets logo, 



som vil bli lansert etter forslaget er blitt formelt 
godkjent av sentralstyret.

På senhøsten ble Instagramkontoen @psyko-
logiforbundet gjenopprettet. Fremover vil 
kontoen brukes til å formidle forbundets lands-
dekkende kampanjer og informasjonsarbeid. Vi 
har også ambisjoner om å øke vår synlighet på 
LinkedIn, bl.a. gjennom å formidle karriererel-
evant informasjon til personer med psykologi-
faglig utdanning. Vi vil gjerne ha tilbakemelding 
fra våre medlemmer om hvilken type informas-
jon de er interessert i å motta på denne plat-
tformen.

Nye vedtekter
Til landsmøtet har styret lagt frem forslag til 
nye vedtekter. De store endringene er inklud-
ering av kurs, videreutdannelse og opplæring 
som et oppdrag til forbundet, samt en redi-
gert formålsparagraf og ny visjon. Vi har fjer-
net arbeidsoppgaven: «Formidle oppdatert, 
psykologisk forskning til den norske befolknin-
gen». Dette skyldes i stor grad at forbundet og 
psykologisk.no har valgt å gå sine egne veier, 
og psykologisk.no var kanalen og måten vi 
løste denne arbeidsoppgaven på.

Økonomi
Årsregnskapet er vedlagt avslutningsvis. Vi har 
i 2020 hatt høyere inntekter enn vi hadde fo-
rutsett. Dette skyldes i hovedsak salg av aksjer 

til psykologisk.no (105 500 NOK), men også 
noe økt medlemsinntekt sammenlignet med 
regnskapsåret 2019 (ca. 20 000 NOK). 

Våre største kostnadsposter har vært lønn, 
og vedlikehold av våre IT-systemer (nettside: 
Eigil Moe, Zubarus, Mailmojo), og regnskaps-
fører (Tripletex). Vi har også handlet inn noe 
medlems- og lokallagsutstyr (20 000 NOK). 
Egenkapitalen vår er på ca. 250 000 NOK, som 
vi er komfortable med gitt et årsregnskap på 
omtrent den sammen summen. Vi har for 2021 
planlagt å bruke en beskjeden sum av egenkap-
italen, begrenset til 10 000 NOK. 

Takker for innsatsen
Ledelsen ønsker å takke avtroppende 
styremedlemmer Suzan, Inger-Lise, Tord og Al-
exander L. for sin innsats i det foregående året 
og årene før det. Forbundet har vært heldige 
å dra nytte av de tidligere ELTE-studentenes 
engasjement for psykologifaget. For å nevne 
noe av bidragene deres har Suzan gjennom-
ført og organisert kampanjen #JegErPsykolog. 
Inger-Lise har i år hatt ansvaret for valgkomi-
teen, og har tidligere år representert forbundet 
overfor NPP og APS. Inger-Lise var også ans-
varlig for kontakten med NION i en innledende 
fase. Tord har etablert kontakten med NION og 
fasilitert for inngåelsen av samarbeidet. Alexan-
der har skrevet våre høringsinnspill, organisert 
ELTE-arbeidet og nå også skrevet ferdig vår 
klage til ESA på norsk tittelbeskyttelse.

Vi ønsker også å rette en takk til forhenværen-
de organisasjonskonsulent, Johanna Adolfsson 
for hennes utrettelige arbeide med driften av 
forbundet fra 1. august 2019 – 31. desember 
2020.

Sist men ikke minst, takk til alle i sentralstyret, 
lokallagene, valgkomiteen ved Fanny Duckert 
og Tim Brennen, samt sekretariatet for arbeidet 
som er lagt ned i forhenværende periode.














