
Psykologprisen 
Psykologprisen deles ut årlig av Norsk psykologforening til en 

psykolog som har sitt arbeid i Norge. Prisen er opprettet for å 

belønne psykologer som med personlig engasjement og 

ekstraordinær arbeidsinnsats bidrar til å hjelpe og utvikle personer 

og/eller organisasjoner.  

Til grunn for alt psykologarbeid ligger kunnskap om menneskers 

følelser, tanker og handlinger. Psykologer er representert på mange 

ulike samfunnsområder, og selv om arbeidet har ulik karakter, er 

målet alltid det samme: Å forbedre menneskers livskvalitet, samt 

ivareta menneskelige ressurser. 

Hensikten med prisen er å fremheve psykologers verdifulle bidrag til 

allmennheten og samfunnet.  

Kriterier for prisen 

1. Prisen skal vies psykologer/virksomheter som i særlig grad viser 

hvordan praktisk bruk av psykologisk kunnskap kan komme folk til 

gode. 

2. Prisen kan deles ut til én enkelt psykolog - eller til et/en 

arbeidsmiljø/virksomhet, der psykologer har en fremtredende rolle.  

3. En prisverdig innsats skal være utenom det vanlige og verdt å 

fremheve som et eksempel på godt psykologarbeid. 

4. Prisen kan deles ut for en dagsaktuell innsats – og/eller for arbeid 

som er gjort over tid.  

5. Juryen kan unnlate å dele ut en pris, dersom tilfanget av 

kandidater tilsier det. 



Nominasjoner og jurysammensetning 

1. Nominasjonsperioden løper fra 1. november til 31. desember.  

2. Alle og enhver (psykologer, brukere, andre helsearbeidere og 

allmennhet) kan nominere kandidater til Psykologprisen. 

3. Juryen blir utpekt av Sentralstyret i Norsk psykologforening. 

4. Juryen ledes av presidenten i Norsk psykologforening 

5. Juryen består av ytterligere fem representanter – der minst én skal 

representere feltet klinisk psykologi, én er fra forskningsfeltet og 

minst én skal representere en brukerorganisasjon.  

Prisutdeling 

1. Rammen for prisutdelingen skal være den årlige perioden med 

Festspillkurs i Bergen. Psykologforeningen arrangerer en 

mottakelse i forbindelse med utdelingen. 

 

2. Prisvinner forventes å gi et foredrag om sitt arbeid (ca. 30 min) 

under tilstelningen. 

 

3. Prisen deles ut av juryens leder. 

 

4. Prisen består av et diplom – samt et reisestipend, uten faste 

kriterier for benyttelse. Stipendiet er på 25.000 kroner, inntil 

Sentralstyret bestemmer noe annet. 

 


