
   

 
 

 

Case-beskrivelse 

 

Ansøgere skal udfærdige to case-beskrivelser. De skal begge beskrive et forløb, hvor 

ansøger har været ansvarlig for interventionen i forhold til en klient. Case-beskrivelserne 

må maksimalt to gange fire A4-ark ved selve ansøgningen. Der skal anvendes en 

ergoterapeutisk referenceramme som ramme for case beskrivelsen, for eksempel en 

ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel, aktivitetsanalyse eller andet. Ved bedømmelsen af 

ansøgers kvalifikationer vægtes de ergoterapeutiske refleksioner og begrundelser.  

 

Punkterne i nedenstående skabelon skal besvares, men rækkefølgen afgøres af ansøger. 

• Problembaggrund  

o Beskrivelse af person/gruppe, kontekst, herunder evt. anamnese  

o Hvilke aktivitetsproblemer har case personen og/eller gruppen?  

 

• Undersøgelser  

o Hvilke undersøgelser er anvendt?  

o Begrundelse for de valgte undersøgelser 

o Resultatet af de valgte undersøgelser  

 

• Intervention  

o Målsætning  

o Beskrivelse af interventionen, herunder begrundelse for de valg ansøger har 

truffet  

o Evaluering  

 

• Terapeutrolle  

o Hvilke overvejelser har ansøger gjort sig vedr. terapeutrollen?  

 

• Evidens 

o  Er der evidens for den valgte intervention?  

 

  



   

 
 

 

Henvisninger til litteratur i case-beskrivelserne 

 

• Litteraturhenvisninger 

o I din case-beskrivelse skal du benytte litteraturhenvisninger til at henvise, til det 

materiale du har benyttet dig af i din case-beskrivelse.  

o Du skal lave litteraturhenvisninger løbende i teksten, som en parentes efter den 

del af din tekst, som bygger på noget du har fra et materiale. 

o Litteraturhenvisninger skal kun indeholde de absolut nødvendige oplysninger, 

men der skal være tilstrækkelig information til at finde materialet i litteraturlisten. 

o Litteraturhenvisninger skal altid indeholde forfatterens efternavn, årstallet for 

udgivelsen og sidetallet du henviser til, hvis tilgængeligt. Hvis det er en webkilde 

uden forfatter, benyttes hjemmesidens navn. Du skal ikke skrive den fulde 

netadresse i litteraturhenvisninger, denne skal være i litteraturlisten. 

o Hvis du har brugt flere kilder med samme forfatter og årstal markeres dette ved 

bogstav efter årstallet eksempelvis: (Hansen, 2021a, p. 55). 

o Eksempler på litteraturhenvisninger: 

▪ Henvist til én side: (Jensen, 2020, p. 43) 

▪ Henvist til flere sider: (Hansen, 2021, pp. 22-45) 

▪ Henvisning til webkilde uden forfatter: (etf.dk, 2021) 

 

• Litteraturliste 

o Litteraturlisten skal indeholde alt det materiale du har anvendt og henvist til i din 

case-beskrivelse. Materialet skal listes alfabetisk efter forfatterens efternavn, 

efterfulgt af titlen på materialet. Derudover skal litteraturhenvisningerne i 

litteraturlisten indeholde forskellige informationer efter typen af materiale, 

eksempelvis: 

▪ Bog: Efternavn, Fornavn (Årstal). Titel. (evt. udgave af bogen). 

Udgivelsessted: Forlag 

▪ Artikel i tidsskrift: Efternavn, Fornavn (Årstal). Titel på artiklen. Titel på 

tidsskrift. Nr., Sidetal 
▪ Hjemmeside: Efternavn, Fornavn (Årstal). Titel på siden. Hentet 

besøgsdato fra: http//www.url.dk 


