
Forord 

 Vi vil gjerne åpne forordet med å gi en stor takk til vår veileder og biveileder. De ga 

oss muligheten til å arbeide selvstendig og kjenne eierskap til teksten, samtidig som de var 

behjelpelige under hele skriveprosessen. Vi lærte mye gjennom arbeidet og ser tilbake på det 

som en god erfaring.  

Vi ønsket å skrive om Alzheimers sykdom (AS) og fikk (høsten 2017) opplyst av 

veilederne at dette kunne la seg gjøre gjennom et nylig oppstartet prosjekt. På bakgrunn av at 

forberedelsene til datainnsamlingen allerede var gjort, var det ikke behov for flere personer til 

dette arbeidet. Dette betyr at veileder og biveileder stod ansvarlige for planlegging og 

gjennomføring av studien, og at det meste av datamaterialet ble gitt til oss av veilederne. 

Prosjektet pågår fremdeles. 

Vi opplever at vi gjennomførte alt av skrivearbeid, litteratursøk og dataanalyser på 

egenhånd med veilederne i ryggen. Biveileder ga forslag til tematikk som kunne undersøkes 

tilknyttet datasettet. Basert på dette valgte vi problemstilling og utformet hypoteser. I all 

hovedsak stod vi selv for innhenting av litteratur, men fikk tilsendt noen grunnleggende 

artikler og tips fra veilederne. Deler av datasettet plottet vi selv inn i Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS®). Veileder presenterte forslag til dataanalyser og demonstrerte 

hvordan analyser tilknyttet Reliable Change Index (RCI) skulle gjennomføres. Ut fra dette 

gjorde vi analysene på egenhånd. Arbeidet ble så godkjent av veileder. Vi diskuterte 

resultatene med veileder og presenterte dem selv i tekst, tabeller og figurer. Vi stod også for 

vurderingene og informasjonen som presenteres i diskusjonen. Alle delene av teksten ble 

skrevet ved at vi selv lagde disposisjoner og utformet utkast som ble vurdert av veileder. Da 

vi ikke var involvert i datainnsamlingen, ble store deler av tekstens metodedel basert på 

opplysninger tilsendt fra veileder eller biveileder. Vi stod imidlertid selv for tekstens 



utforming. Med bakgrunn i tematikkens omfang, og etter avtale med veileder, har vi skrevet 

en relativt lang tekst som involverer mange referanser.  

Arbeidsfordelingen mellom oss (studentene) var jevnt fordelt. Vi bidro begge til alle deler av 

artikkelen og brukte en sammenlignbar mengde tid på arbeidet. 
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