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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Oppfølging av barn med dren i
trommehinnen (2009/155)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.

Side 1 av 2

Studien var en kvantitativ, retrospektiv studie av barn under 18 år som hadde fått innsatt dren i
trommehinnen. To år etter operasjon ble hørselstester utført og et spørreskjema utfylt. I artikkel I
studerte vi prosessen rundt implementeringen av den nye retningslinjen på sykehuset og i
allmennpraksis. I artikkel II studerte vi om retningslinjen førte til endret utkomme for barna, det
vil si om det var noe endring i hørsel eller andre audiologiske variabler.
Vi fant at sykehuset fulgte retningslinjen de selv hadde utviklet i cirka to tredeler av tilfellene.
Mange av barna ble derimot ikke fulgt opp på det stedet de var tiltenkt. Implementeringsstrategien
overfor allmennlegene virket utilstrekkelig da den ikke ble gjentatt. Likevel oppsøkte alle barna
unntatt én fastlegen for kontroll selv om barna ikke ble innkalt. Vi fant ingen forskjell i hørsel
eller andre audiologiske variabler blant barna som ble fulgt opp av fastlege sammenlignet med
barna som ble fulgt opp av øre-nese-hals lege.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Prosjektet ble gjennomført ihht søknaden
I tillegg ble prosjektet endel av min PhD

Lenke til eventuell publikasjon

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4233627/
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4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
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