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2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Studien viste at pulstrykksvariasjoner reflekterte endringer i volumstatus også under ikke-invasiv
overtrykksventilering (maske). Respirasjonsinduserte variasjoner i photoplethysmografikurven gjorde
ikke det. Under egenrespirasjon reflekterte ingen av variablene endringer i volumstatus.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Inkludering av forsøkspersoner avsluttet i oktober 2010. Deretter databehandling og
manusutarbeidelse i 2011, 2012 og 2013. 14 friske frivillige ble undersøkt (p.g.a uforutsette hendelser
èn mindre enn opprinnelig planlagt).
Databearbeidelsen tok lengre tid enn planlagt.
Forøvrig ble prosjektet gjennomført som planlagt.
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3. Vedlegg

#

Type

Filnavn

1.

Sluttmelding /
publikasjon

Respiratory variations in 10.02.15
pulse pressure.pdf

4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK
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