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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Intensivpasienter som avvennes fra
respirator - opplevelse og vurdering av
tungpustethet (2012/1230)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
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Vedhjelp av et enkelt måleverktøy ba vi respiratorpasienter angi på en skala fra 0-10 om han/hun
følte seg tungpustet. Undersøkelsen ble gjort 30 minutter etter gjennomført pusteprøve. Ved
samme måletidspunkt vurderte også sykepleier og lege pasienten for å sammenligne skåringene.
Resultatene viste at 62% av pasientene følte seg tungpustet, og at leger og sykepleiere
underestimerte pasientens egne vurderinger. På en skal fra 0-10, hadde pasientene en
gjennomsnittlig skåre på 5, mens leger og sykepleier skåret 2. Underestimeringen hadde ingen
sammenheng med helsepersonells erfaringer eller formelle kompetanse.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Innsamling av data tok ca ett år lengre tid enn estimert. For å inkludere tilstrekkelig antall
pasienter (100), måtte vi i tillegg til de to intensivavdelingene skissert i
prosjektbeskrivelsen inkludere en ekstra intensivavdeling.
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4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
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