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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Vi fikk bekreftet at pasienter med moderate traumatisk hodeskade er en heterogen gruppe med
varierende forløp i akuttfasen. De fleste pasientene med moderate hodeskader lå i intensivavdeling
første døgn, og over halvparten de tre første dagene etter skaden relatert til både intrakraniale og
ekstrakraniale skader. Pasientene som hadde opphold på intensivavdeling tre dager eller mer hadde
hyppige avvik fra behandlingsmål for fysiologiske variabler. Mangel på retningslinjer for pasienter
med moderate traumatiske hodeskader vil kunne bidra til at avvik i fysiologiske variabler ikke blir
korrigert. Vi foreslår at behandling i akuttfasen til pasienter med moderate hodeskader differensieres
med tanke på pasientens behov for monitorering og behandlingsnivå. Dette kan bidra til
optimalisering av behandling i akuttfase hos pasienter med moderat hodeskade.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Gjennomført som planlagt men ekskludert barn under 16 år da disse har andre behandlingsmål for
fysiologiske variabler enn voksne.
Grunnet kohortens størrelse og retrospektive innsamling av avviksdata ver det ikke mulig å
konkludere mtp om avvik i fysiologiske variabler hadde sammenheng med langtidsutkomme.

Lenke til eventuell publikasjon

https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-016
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