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Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Åndedrettssynkronr variasjoner i blodstrøm og blodtrykk brukes for å forutsi om pasienter vil ha
nytte av væsketilførsel. Dette er først og fremst nyttig hos pasienter som ovetrykksventileres (ligger
på respirator). Nytteverdien er mere usikke hos pasienter som spontanventilerer (puster selv).
Vår hypotese var at Cardiac Power som er et produkt av måltblodstrøm og blodtrykk ville være et
mere sensitivt mål på hypovolemi (lavt væskenivå i blodbanen) og således kunne være en bedre
indikator på om pasienten ville profitere på væsketilførsel.
Hos våkene forsøkspersoner var CArdiac Power ikke et vesentlig bedre mål på hypovolemi enn
blodstrøm og blodtrykk, verken ved egenrespirasjon eller når personene ble koblet til en
respirator. analyser viste at de respirasjonsavhengige svingningene i blodstrøm og blodtrykk ikke var i
fase, og således snarere svekket enn forssterket hverandre.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosektet ble gjennomført i henhold til opprinnelig søknad og plan
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