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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering
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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Delprosjekt 1 viste at man ikke fikk bedret presisjonen av hjerteminuttvolummålinger dagen etter
hjertekirurgi ved å kontrollere for svingningene i hjertets fylning som følger av åndedrettet.
Hverken passiv kompensasjon for pasientenes åndedrett ved at undersøkeren synkroniserte
injeksjonen av temperaturindikatoren med pasientns pust, eller forsøk på aktiv kontroll av pusten ved
at pasienten pustet langsomt ut mot en motsatand bedret presisjonen sammenlignet med injeksjon av
indikatoren tilfeldig i forhold tli åndedrettet.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Det er tidligere sendt rapport for første delprosjekt med vedlegg av publisert artilkkel (Vedledgg
2013/409-11.
Søknad om endring av delprosjekt 2 (2013/409-10) ble avslått med anbefaling om å søke om nytt
prosjekt. Dette er gjort.
Prosjektet nedlegges derfor.

Lenke til eventuell publikasjon
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