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YPU-undersøkelsen 2022 – sammenfatning 

22.11.22 
  
Yngre Psykologers Utvalg er et utvalg oppnevnt av Sentralstyret som skal fokusere på behov og 
ønsker hos ikke-spesialister i foreningen. Vårt navn kan være noe misvisende og vi har ikke 
alderskriterier for medlemmene vi representerer. Vi har heller ikke som krav at man skal være 
under spesialisering for å representeres av vårt utvalg. Vi ønsker å representere alle ikke-
spesialister best mulig, også de som velger andre karriereretninger enn psykologspesialist. 
Hovedandelen av medlemmer i foreningen følger for øvrig et spesialiseringsløp, så et av våre 
hovedfokusområder er arbeidsvilkår og lønn i påvente av endt spesialisering. Medlemmer kan 
alltid kontakte vår e-post for å spille inn saker og temaer som de ønsker at utvalget skal se 
nærmere på.   
 
Tall fra de siste tre årene viser at psykologer bruker omtrentlig 7-8 år på å bli spesialister, der 
kvinner i gjennomsnitt bruker rundt 9 måneder lengre enn menn. YPU ønsket å lage en 
undersøkelse for å få bedre oversikt over arbeidsforholdene til ikke-spesialistene. Vi forsøkte å 
favne bredt i karriereretninger og tar gjerne imot innspill til spørsmål som var savnet til neste 
gang vi lager spørreundersøkelse.  
Hensikten med spørreundersøkelsen er å kartlegge arbeidsforhold, lønn og trivsel blant ikke-
spesialister, slik at vi kan danne oss et inntrykk av hvilke behov denne gruppen har i vår 
fagforening. Vi spurte også om hva ikke-spesialistene ønsker at YPU skal ha særlig fokus på i vårt 
videre arbeid for å kunne utarbeide nytt mandat og oppdatere prioriteringer for neste 
landsmøteperiode.  
 
Medlemsundersøkelsen til Yngre psykologers utvalg ble i juni 2022 sendt ut til 2 369 ikke-
spesialister i Psykologforeningen. Vi mottok svar fra hele 909 (725 ferdig utdannet fra 2017) 
respondenter. Ikke-spesialistene representerer 48% av foreningens medlemmer per i dag. 
 
Om rapporteringen 
I spørreundersøkelsen oppga respondentene utdannelsesår fra 2017 og utover. De som var 
utdannet før 2017 krysset av for dette, men fikk ikke spesifisert sitt utdannelsesår. Vi har 
fokusert på analysene av tall der vi potensielt kan sammenligne med utdannelsesår. Vi oppgir 
derfor her tall fra 2017 og utover som hovedfunn, med funn i parantes der vi har inkludert 
respondentene som var utdannet før 2017 i de tilfeller der funn er prosentvis ulike.  
For eksempel: 22% (25%) av våre respondenter har hatt sykemeldinger der de oppgir at 
arbeidssituasjonen har vært medvirkende faktor til sykefraværet.  
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Vi jobber med å få gjennomført ytterligere analyser, der interesserte gjerne må komme med 
innspill. Hvis interesserte ønsker innsyn i flere deler av spørreundersøkelsen, kan man kontakte 
foreningen. De åpne svarene vil ikke sendes ut, da vi ikke kan anonymisere disse tilstrekkelig 
med hensyn til respondentenes personvern. Vi har forsøkt å sammenfatte tematikk i åpne svar i 
denne sammenfatningen.  
 
Ved spørsmål, innspill eller kommentarer kan man nå YPU på ypu@psykologforeningen.no.  
Mail driftes av leder i utvalget.  
 
 
Funn fra spørreundersøkelsen 
Hovedfunn:  

● 22 (25) prosent av våre respondenter har hatt sykemeldinger der de oppgir at 
arbeidssituasjonen har vært medvirkende faktor til sykefraværet. 

o YPU tolker dette slik: Omtrent én av fem psykologer blir sykemeldt i løpet av de 
første årene i jobb på grunn av vanskelige arbeidsforhold. 

● 47 (45) prosent av respondentene var negative til eller usikre på om de ønsker å jobbe 
som psykolog hele sitt aktive yrkesliv. 

o YPU tolker dette slik: Nesten halvparten av nyutdannede psykologer er usikre 
på om de vil praktisere som psykolog. Når flere samtidig rapporterer om 
vanskelige arbeidsforhold, lurer vi på om bedre arbeidsforhold kunne ha 
minimert denne andelen.  

● Ca 60% ble ansatt i midlertidig stilling i sin første jobb. Når undersøkelsen ble foretatt var 
30 % er fortsatt ansatt i midlertidige stillinger.  

● Ingen av våre respondenter oppgir at de er arbeidsledig etter endt studie. De aller fleste 
(63%) får jobb før endt studie.  

● 33 % forhandler om lønn når de blir ansatt i sin første stilling 
● Av de som forhandlet i første stilling, fikk 44 % lønnsøkning.  
● Ca 76% vet hvordan de skal kontakte tillitsvalgte. Vi undersøkte ikke om 

psykologene bruker tillitsvalgte i lønnsforhandlinger.  
● Flere  (88%) kjente ikke til YPUs arbeid.  
● Et klart flertall ønsket at YPU skulle jobbe med arbeidsforhold (82%) og lønn (76%). 
● Flere psykologer på lisens opplever at de behandles som ferdig-utdannede på 

arbeidsplass under lisensperiode.    
● Flere psykologer vil jobbe med forskning, men vegrer seg da man blir lønnstapere 

sammenlignet med spesialiseringsløp.  
● Flere kunne tenkt seg måter å kombinere spesialiseringsløp med forskning.  
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Gjennomgående tematikk ved spørsmål der en kunne utfylle svarene sine: 
● Arbeidsbelastning: Et stort flertall av respondentene som fylte ut åpen svardel 

vedrørende hvorfor de var usikre på fremtiden som psykolog, svarte at det var på grunn 
av høy arbeidsbelastning, dårlige rammer for å gjøre en god jobb, lite mestring, 
utbrenthet og vansker med å kombinere jobb og familieliv. Ofte ble det nevnt at lønna 
ikke står i forhold til arbeidsbelastning, ansvar og utdanningsnivå. Flere vurderer å heller 
jobbe privat i stedet for nåværende arbeidsvilkår i spesialisthelsetjenesten.  

● Fødselspermisjon: Mange respondenter fortalte om vansker med å kombinere 
spesialiseringsløpet, graviditet og barsel. Flere opplever å bli forsinket og tape mye lønn 
ved å få barn på et “ubeleilig” tidspunkt.  

● Doktorgrad: Flere respondenter uttrykte frustrasjon i åpne svar over at de ikke kunne gå 
spesialiseringsløp under doktorgrad, og dermed taper mye lønn. De savner et større 
tilbud i Psykologforeningen. Mange klinikere oppgir at de ønsker å drive mer med 
forskning, men forteller at det ikke tilrettelegges for det i sitt daglige virke.  

● Lisens: Mange psykologer på lisens svarte på undersøkelsen og fylte ut de åpne 
svardelene. De opplevde at de stort sett gjorde samme jobb som psykologer som hadde 
autorisasjon, men at de fikk dårligere lønn og ikke kunne begynne på spesialisering.  

 
 
Utfyllende funn, sortert i tematikk:  
Demografi:  

- Respondentene var utdannet ved alle studiesteder i Norge (ca 67%), Norden (ca 22%), 
Europa (ca 10%), utenfor Europa (ca <1%). 
o   UiO 28% (25%) 
o   UiB 21% (19%) 
o   Danmark 19% (21%) 
o   NTNU 14% (13%) 
o   UiT 9% (9%) 
o   Utlandet 9% (12%) 

- Respondentene definerte hvilket år (fra og med 2017) de var ferdig utdannet, ca 20% var 
utdannet før 2017. 26% av respondentene fullførte studiet i løpet av det siste året (V21, 
H21, V22). 

- Respondentene oppga hvilken lokalavdeling de tilhørte. De fleste lokalavdelingene var 
representert, med høyest antall respondenter i fylker med universitetsbyene, med Oslo 
og Akershus som skilte seg tydelig ut mtp antall respondenter (ca 23% og 13%).  

o Arbeidssted (fylke) 
▪ 25% i Viken 
▪ 23% i Oslo 
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▪ 11% i Vestland fylke 
▪ 9% i Trøndelag 
▪ 6% i Innlandet 
▪ 6% i Troms og Finnmark 
▪ 5% i Vestfold og Telemark 
▪ 4% i Møre og Romsdal 
▪ 4% i Agder 
▪ 4% i Rogaland 
▪ 2% i Nordland 
▪ <1% Utlandet  

- Ca 76% (71%) av respondentene har ikke barn. 
- Respondentene var ca 81% kvinner og 19% menn. <1% ikke-binær.  
- Fødselsår blant respondentene fordelte seg hovedsakelig mellom 1988 og 1995. Vi 

hadde også et fåtall respondenter født mellom 1987 og 1978.  
- Ca 96% av respondentene jobber klinisk med journalplikt.  
- Ca 6% jobber helt eller delvis med forskning i nåværende stilling.  
- Ca 14% kunne tenkt seg å jobbe med forskning.  

 
 
Spørsmål om YPUs arbeid 

- Ca 88% kjente ikke til YPUs aktivitet/funksjon overfor ikke-spesialister.  
- Ved spørsmål om hva respondentene ønsket at YPU skulle fokusere mer på, svarte ca 

76% (75%) lønn. Ca 40% svarte spesialisering. Ca 82% (80%) svarte arbeidsbelastning. Ca 
23% (21%) svarte sosiale arrangementer. Ca 10% svarte annet og spesifiserte under 
åpent svar.  

o Under åpne svar tok et overveldende flertall opp arbeidsbelastning og lønn som 
ønske for YPUs videre arbeid. Mange benyttet dette svaret for å understreke 
arbeidsbelastning og vi har fått inn mange eksempler fra enkeltes arbeidshverdag 
vedrørende belastning og manglende rammer for selvivaretakelse i jobben. Flere 
tok opp arbeidsvilkår for stipendiater og doktorgradsstillinger, samt vilkår for 
psykologer i lisens. Vi har også fått innspill på at YPUs arbeid skal være mer synlig 
utenfor Oslo mtp mulige arrangementer. Noen ville også høre mer om 
arbeidsmuligheter utenfor spesialisthelsetjenesten.  

 
 
Spørsmål om fagforening 

- Ca 75% vet hvordan de skal kontakte tillitsvalgt. 
- Ca 43% (41%) vet ikke hvordan de sender avviksmelding.  
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- Ca 68% (65%) vet ikke hvordan de kan bruke kollegastøtteordningen i foreningen.  
 
 
Arbeidsbelastning  

- Ca 47% (44%) er usikker på om de ser for seg å jobbe som psykolog hele sitt yrkesliv.  
- Ca 22% (25%) har vært sykemeldt i jobb som psykolog der arbeidssituasjonen var en 

medvirkende faktor.  
- Ca 70% trives stort sett eller helt i sin jobb.  
- Ca 82% opplever jobben som meningsfull.  
- Ca 60% opplever jobben som passe utfordrende.  
- Ca 38% ønsker å ha denne jobben over lengre tid.  
- Ca Ca 81% har godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.  
- Ca 66% opplever å ha kompetansen og støtten de trenger på arbeidsplassen.  

 
 
Spesialisering 

- Ca 78% er fornøyd eller svært fornøyd med sin veiledning.  
- Ca 89% får dekket utgifter til spesialisering.  
- Ca 77% er i spesialisering. Mange av åpne svar understreker at de ikke er i spesialisering 

da de er under lisens, eller får ikke kombinert spesialisering med stipendiat-stilling.  
 
 
Lønn og arbeid  

- I nåværende stilling tjener ca 20% (500-550 000), 40% (551-600 000) og 23% (601-
650 000). Ca 14% tjener over 650 000 i nåværende stilling. <2% tjener under 500 000.  

- Ca 73% (68%) jobber i Helseforetak. Ca 7 % (8%) jobber i staten. Ca 8% (10%) jobber i 
kommune. Ca 9% (11%) jobber i privat sektor. Ca 2% har egen praksis. Ca 1% jobber i 
fylkeskommune.  

- I nåværende stilling hadde ca 62% (68%) fast stilling. Ca. 3% er i stipendiater. Resterende 
i vikariat/engasjement.  

- Ca 48% (41%) av psykologene jobber fortsatt i sin første stilling. 38% (44%) har hatt tre 
eller flere ulike stillinger ved utfylling av spørreskjemaet.  

- Kun 33% (32%) forhandlet lønn da de ble ansatt i første stilling.  
o Av disse fikk ca 44% høyere lønn etter forhandling.  
o Ca 56% av respondentene som ble ferdig utdannet fra 2017 fikk startlønn på 

mellom 501-550 000. Ca 23% fikk startlønn 551-600 000. Ca 7% fikk startlønn 
over 600 000. Ca 14% fikk startlønn under 500 000.  
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o De fleste fikk sin første jobb i helseforetak (ca 70-72%), staten (4-5%), kommunen 
(14-15%), fylkeskommune (ca 2%), privat sektor (6-8%) og egen praksis (ca 1%).  

- Som sin første jobb fikk ca 40% fast stilling, <1% var i stipendiat. Resterende hadde 
vikariater/engasjementer. Over 100 (ca 14%) respondenter hadde kortvarige vikariater 
(<6mnd) som første stilling.  

- Ca 63% (59%) fikk første jobb før fullført utdannelse. 30% (32%) fikk jobb 0-3 måneder 
etter endt utdannelse. Ca 98% var i arbeid ila første 6mnd etter endt utdannelse. 0% fikk 
ikke jobb etter utdannelse.  

 
 
 


