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VI TRENGER 
SÅNNE SOM 
DEG!...og tror at

 du har bruk
 for oss
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Tor Levin Hofgaard,
president

Aina Holmén, 
visepresident med 
ansvar for fag- og 
profesjonspolitikk

Rune Frøyland, 
visepresident med 

ansvar for lønns- og 
arbeidsmarkeds-

politikk

Innmelding

Studentmedlemmer betaler per 2011 kr 568,- pr år  
(10 prosent av full kontingent). 

Medlemskapet gjelder for hele inneværende kalenderår, men 
du betaler bare for de månedene som er igjen hvis du melder 
deg inn i løpet av året.

Du melder deg inn på psykologforeningen.no: 
http://www.psykologforeningen.no/Foreningen/Medlemskap

Ring gjerne medlemsservice hvis du har spørsmål,  
tlf: 23 10  31 30

Studentkontakt: student@psykologforeningen.no 
Studentpolitisk utvalg (SPU): spu@psykologforeningen.no

Velkommen til å ta ansvar  
sammen med oss!



Du har foran deg et av de mest spennende og  
attraktive studiene norske utdanningsinstitusjoner  
kan tilby. Om noen år vil du være autorisert som 
psykolog og kvalifisert for en rekke interessante og 
ansvarsfulle jobber.

Psykologers innsats har stor betydning for 
befolkningens psykiske helse. I dette arbeidet  
står Psykologforeningen helt sentralt, som Norges 
eneste profesjonsorganisasjon og fagforening for 
psykologer.

I 2009 feiret vi 70 år jubileum, og gjennom 
Studentpolitisk utvalg er vi i dag sterkt til stede både 
ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø 
og ved utdanningsinstitusjoner i utlandet. Første halvår 
2011 teller vi cirka 7000 medlemmer. 15 prosent av oss 
er studenter, men vi vil veldig gjerne bli flere. 

Vi trenger dine erfaringer, 
din kunnskap, ditt 
engasjement...

•	 For å utvikle fag og profesjon til beste for 
befolkningen

•	 For å sikre best mulig kvalitet på 
psykologutdanningen

•	 For å bedre lønns- og arbeidsvilkårene både for 
ferdigutdannede psykologer og psykologstudenter 
som jobber 

...og tror at du har  
               bruk for oss

•	 Fordi vi tilbyr faglig fellesskap med dyktige og 
erfarne psykologkolleger

•	 Fordi vi utgir Norges eneste vitenskapelige 
tidsskrift om psykologi; Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening med 12 utgivelser i året

•	 Fordi vi utvikler og tilbyr spesialistutdanning 

•	 Fordi vi jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår 
for psykologer og psykologstudenter

•	 Fordi vi har et sekretariat som gir faglig, etisk og 
juridisk veiledning 

•	 Fordi vi tilbyr gunstige forsikrings- og låneavtaler

Gratulerer med 
opptak ved 
profesjonsstudiet 
i psykologi! 

Sammen kan vi påvirke 
utviklingen av norsk 
helsepolitikk til fordel  
for befolkningen


