
KREDS FYN arrangerer 
 

22. oktober 2015 i Odense 
 

Roberts2- et alternativ til CAT & TAT 

v/ Ole Katz 
 

 
Kreds Fyn vil gerne sættes fokus på de nyeste metoder til psykologiske undersøgelser. 
Derfor har vi bedt Ole Katz komme og introducere os for Roborts2 med udgangspunkt i 
testens baggrund og rationale, administration og scoring samt empiriske grundlag. Dette 
vil gøres ud fra caseeksempler. 
 
Roberts2 er et nyere alternativ til de gamle projektive metoder som CAT og TAT, og 
bygger videre på den projektive tradition, men også tilstræber en bedre empirisk fundering. 
Roberts2 er således i højere grad en test med et mere nutidigt materiale, som bedre 
appellerer til dagens børn og unge, og som adresserer personlighedsmæssige faktorer 
samt social afkodning på en mere standardiseret måde end tidligere projektive tests. 
Samtidig giver testen mulighed for tilgang til projektivt materiale.  
 
Ole Katz er cand.psych., specialist og supervisor i klinisk Børneneuropsykologi. Han har 
været ansat ved Center for Hjerneskade, Neurocenter for Børn og Unge siden 2008, og 
var tidligere ansat i Børne og Ungdomspsykiatrien i ca. 10 år. Til dagligt beskæftiger han 
sig med udredning, rådgivning og supervision i forhold børn og unge med et bredt udsnit af 
udviklingsforstyrrelser samt undervisning. 
 
Vi håber på god stemning og at rigtigt mange af jer møder op! 
 
Tid og sted: 
D. 22. oktober kl.16.00-ca.19.00  på mødecenteret, Buchwaldsgade 48, Odense C. Der vil 
være kaffe og kage. 
Derefter vil der være mulighed for at spise – for egen regning – på restaurant Gertruds, 
Jernbanegade 8, 5000 Odense C.  
 
Deltagergebyr: 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Kreds Fyn.  
 
Tilmelding: 
Senest d. 20. oktober 2015.  
Tilmelding sker via mail til dp.kreds.fyn@gmail.com med oplysning om navn, 
medlemsnummer samt oplysning om hvorvidt du ønsker at spise med, da vi vil 
forudbestille bord. Skriv ”Roberts2” i emnefeltet på e-mailen. 
 
Arrangører: 
DP Kreds Fyn v/ Malene Hinrichsen 


