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Dansk Rorschach Selskab

Generalforsamling 2017
Formandens beretning

Stiftelse af Dansk Rorschach Selskab

• Selskabet blev stiftet 15. januar 2016 efter et forarbejde af fem 
psykologer, der deltog i CSIRAs 2. kongres i Milano i august 2015

• Vi har nu 86 medlemmer

• Vi er blevet optaget i International Society of the Rorschach på IRS’ 
kongres i Paris 2017

• Vi har indgået et samarbejde med de nationale rorschachselskaber i 
Finland, Sverige og Norge om at kunne deltage i hinandens kongresser 
til medlemspris

Selskabets aktiviteter i perioden - overblik

• International Workshop med  Anne Andronikof i 2016 og i 2017 

• Afholdelse af seks medlemsmøder i Aarhus og Næstved i 2016 og i 2017

• Udarbejdelse af specialist- og supervisoruddannelse

• Grund- og videregående kursus i Aalborg og Hillerød

• Udarbejdelse af hjemmeside 

• Dialog med Socialministeriet om negativ omtale af Rorschach ved et af 
deres kurser

• Dialog med ISR om salg af Rorschach ved Freudinstituttet i London og på 
Amazon. ISR og Hogrefe har taget kontakt til de pågældende

• To bestyrelsesmøder om året i Middelfart 

Internationale Workshops

• Anne Andronikof: ‘Clinical Interpretation of the Rorschach’ 3.-4. 
november 2016

• Anne Andronikof: ‘Clinical Interpretation of the Rorschach II’ 2.-3. 

november 2017

• Begge Workshops har været vellykkede og velbesøgte med 23 
deltagere

Medlemsmøder

• Medlemsmøder afholdt i Aarhus forår og efterår 2016 og forår og 
efterår 2017

• Medlemsmøder afholdt i Næstved forår og efterår 2016 og forår og 

efterår 2017

• Form: detaljeret gennemgang af case fra et af selskabets medlemmer 
mht scoring og tolkning

Specialist- og supervisoruddannelse

• Formulering af specialistuddannelse med et introduktionsforløb og 
efterfølgende træningsforløb

• Formulering af supervisor uddannelse med yderligere teori og 

supervision

• Der er p.t. godkendt 4 psykologer som specialist og supervisor

• Der er mange af vores medlemmer, der er kvalificerede til at blive godkendt. 
De opfordres til at indsende en ansøgning for at bakke op om 
specialistuddannelsen
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Introduktionsforløb

• Grundkursus, videregående kursus og supervisionskursus har været 
afholdt i Aalborg i mange år to gange om året

• Efter at DP ikke fandt det rentabelt at udbyde Rorschachkurser har vi 

desuden opslået et introduktionsforløb i Hillerød 

• Der har været 6-8 deltagere på begge grundkursus og videregående 
kursus i Aalborg i 2016. I 2017 har grundkursus været holdt to gange, 

men videregående kun i efteråret 2017. Supervisionskursus har været 
holdt i 2016. Der har manglet manglende deltagere i 2017

• I Hillerød har kun grundkursus været afholdt, pga manglende 

deltagere tl videregående kursus og supervisionskursus  

Hjemmeside

• Vi har for nylig udarbejdet en ny hjemmeside

• Det er tanken at den skal være et informations-bindeled mellem 
medlemmerne, så alle Rorschach-relevante begivenheder bliver 

tilgængelige på hjemmesiden

• Vi skal opfordre selskabets medlemmer til at hjælpe til med at øge kendskab 
til hjemmesiden, så psykologer med interesse for Rorschach ved hvor de skal 
blive orienteret

Dialog med socialministeriet

• På et af socialministeriets kurser om forældrekompetence-
undersøgelser betegnede en af oplægsholderne Rorschach som en 
forældet test, der ikke bør anvendes i denne type undersøgelser

• Vi korrigerede overfor Socialministeriet denne misforståelse, og 
socialministeriet tilkendegav, at Rorschach godt kunne benyttes i 
denne type undersøgelser sammen med andre test

• Vi vil opfordre medlemmerne til at kontakte os, hvis I oplever at misforståede 
opfattelser af testen bliver udtrykt offentligt; så vil vi tage kontakt med 
pågældende og korrigere misforståelserne

Dialog med ISR 

• Et medlem har oplyst til DRS, at Sigmund Freud museet i London 
sælger Rorschachtavler som souvenir.

• DRS kontaktede det britiske rorschachselskab, der henvendte sig til museet og 
sammen med ISR protesterede herover

• Et medlem har oplyst til DRS, at enhver kan købe rorschachtavlerpå
Amazon.

• DRS kontaktede ISR, der sammen med Hogrefe kontaktede Amazon og 
protesterede. Hogrefe anfører, at der er copyright på Rorschachtesten. Tvisten 
går på om der er copyright på billederne.

Bestyrelsesmøder

• Vi har afholdt to bestyrelsesmøder om året i Middelfart for at træffe 
beslutninger om de løbende aktiviteter 

• Mange af bestyrelsesmedlemmerne må bruge feriedage og selv betale 
transporten, så det er ikke uden omkostninger at deltage i 
bestyrelsesarbejdet 

• Vi kan ikke fastholde nuværende kontingentniveau og samtidig dække 
transport omkostning eller betaling for tabt arbejdsfortjeneste

• Mange opgaver må løses individuelt, eller med mail-drøftelser

Aktiviteter frem til næste generalforsamling

• Workshop med Emiliano Muzio om Rorschach og neuropsykologi den 17. 
april 2018

• Workshop med Yfat Weinburger om bl.a. Reality Fantasy Scale den 1.-2. 
november 2018

• Medlemsmøder i Aarhus og Næstved forår og efterår 2018

• Introduktionsforløb i Aalborg og Hillerød

• Synlighedskampagne januar 2018 og frem
• Vi vil anmode medlemmerne om at hjælpe med at gøre DRS mere synligt blandt 

psykologer med interesse for psykologiske udredninger

• Godkendelse af specialister og supervisorer efter ansøgning - fortløbende

• Afholdelse af to bestyrelsesmøder i 2018


