
Høydepunkter i Norsk psykologforenings historie 

Norges første professor i psykologi, Harald Schjelderup, tok initiativet. 10 april 1934 ble Norsk 

psykologforening (NPF) stiftet, med Schjelderup som første formann. En annen sentral person i 

foreningens første år, Åse Gruda Skard, ble foreningens første sekretær, og senere formann. 

I 1936 gjennomførte Psykologforeningen sin første vellykkede «aksjon» for å bedre 

tilsettingsforholdene for en psykolog ved Lier sykehus. 

Fra 1940 til 1945 var aktiviteten svært lav pga av krigen. 

Sommeren 1947 arrangerte NPF den første Nordiske Kongress i Oslo, med 400 deltagere. Kongen, 

kronprins, og regjeringen var tilstede under åpningen, og statsminister Einar Gerhardsen holdt 

åpningstalen. Dette ble også innledningen til et organisert samarbeid mellom de nordiske landene, et 

samarbeid som fremdeles fungerer. 

1946 – 48   

Psykologforeningen utarbeider forslag til studieplan for studenter som vil utdanne seg som 

psykolog innen praktisk retning. Dette fører til midlertidig godkjenning av embedsstudium i 

psykologi, cand. psychol – utdanning i 1948. 

1949 Medlemstall 34 

1951 NPF er blant initiativtakerne til og blir medlem i International Union of Psychological Science 

(IUPsyS) 

1952 NPFs første lokalavdeling opprettes I Bergen. Det finnes nå lokalavdelinger i alle fylker. 

1956   Oppretter komité for utredning av yrkesetiske spørsmål. 

1957 Første sekretær ansettes i deltidsstilling 

1958 Spesialistreglement for klinisk psykologi vedtas og iverksettes fra 1959. Foreningen var av de 

første foreninger i verden som tilbød spesialistutdanning til sine medlemmer. Utdanningen er 

blitt utbygd og anerkjent i tjenestene. 

1959  Faglig-etiske retningslinjer vedtas.  

1961 Første stensilmaskin og regnemaskin anskaffes (styrevedtak). 

1964 Foreningens første medlemsblad «Psykologen» utgis. 

1967  Nord-norsk avdeling av NPF opprettes. 

1969 NPF slår seg sammen med Norske Skolepsykologers Forening. Alle norske psykologer er 

samlet i en forening. Universitet i Bergen starter embedsstudium i psykologi. 

 

1971 Medlemstallet er 458. 

1973 Stortinget vedtar «Psykologloven» og Psykologrådet opprettes. Loven trer i kraft 01.01.74. 



1974 «Psykologen» endrer navn til «Tidsskrift for Norsk psykologforening». 

Når Psykologloven var iverksatt, med sine krav til psykologer som helsepersonell, åpnet dette 

også for innføring av trygdekasserefusjon for spesialister i klinisk psykologi. 

1978 Generalforsamlingsmodellen endres til årlig Landsmøtet med valgte delegater som øverste 

organisasjonsorgan. 

1980 Foreningen deltar i opprettelsen av «European Federation of Professional Psychologists 

Associations/EFPPA». 

1984 Stor omorganisering av NPFs sentrale struktur med to hovedutvalg; Profesjonsutvalget og 

Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget. To-årige landsmøteperioder innføres. Årlige 

lederkonferanser opprettes. Handlingsprogram er innført. 

1985 Spesialistordningen i klinisk psykologi omorganiseres med et stor utvidelse av 

kompetanseområder og skriftlig arbeid innføres som ett av kravene. 

1987 Etiske Prinsipper for nordiske psykologer vedtas.  

1991 Profesjonsstudium i psykologi starter ved Universitet i Tromsø. 

1995 Profesjonsstudium i psykologi starter ved NTNU, Trondheim. 

1997 Akademikerne opprettes som hovedorganisasjon, Psykologforeningen blir medlem. 

1998 Stortinget vedtar Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 – 2008) som betydde vesentlig 

ressursøkning på feltet samt en omorganisering av tjenestene. Begge deler bidro til økt 

etterspørsel etter psykologkompetanse i Psykisk helsevern. 

1999 Stortinget opphever «Psykologloven», vedtar «Helsepersonelloven», der psykologer 

inkluderes. Psykologrådet blir nedlagt og de viktigste funksjonene overføres den nye 

Helsepersonellnemda. 

2000 Ny Psykisk helsevernlov med forskrifter gir psykologer utvidede ansvarsoppgaver og det 

åpnes for psykologer i ledelse gjennom vedtak om profesjonsnøytral enhetlig ledelse. 

2003 Kvalitetsreformen i høyere utdanning gjør unntak for medisin, veterinærmedisin og psykologi 

slik at disse kan fortsette å være 6-årige integrerte utdanninger. 

2004 Landsmøtet vedtar omorganisering av den sentrale utvalgsstrukturen på profesjonssiden. Det 

er riktig det som står, men det gir ikke så mye mening. Mitt forslag er å stryke punktet. 

2009 Psykologforeningen arrangerer Den Europeiske Psykologkongressen i Oslo med 2.300 

deltakere. 

2011  Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gir kommunene lovfestet plikt til å sørge 

for psykiske helsetjenester til befolkningen. 

2015 Helse- og omsorgsminister Bent Høie varsler at forslaget om lovfesting av psykologer i 

kommunen vil komme i 2016, med krav om å ha psykologene på plass seinest i 2020. 



 

Psykologer får henvisningsrett fra 1. juli 

 Psykologforeningen er vertskap for den europeiske kongressen for arbeids- og 

organisasjonspsykologi, EAWOP 

 


