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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Dette er enstudie der fysisk og kognitiv effekt av blodtransfusjon undersøkes i en gruppe "vanlige
blodgivere". Artikkelen er under publisering (er innsendt og første tilbakemelding har kommet). Det
kan derfor ikke gis detaljerte opplysninger om funn, men det kan kort slås fast at en blodgiving i noen
grad nedsetter maksimal fysisk prestasjonsevne ved testing umiddelbart etter og en uke etter testing.
Det er derimot ikke sikre utslag i konsentrasjonstester.
Som vedlegg sendes førsteside av innsendt manuskript - endelig artikkel vil bli ettersendt så snart den
er publisert.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Studiens gjennomførelse ble forsinket av at det planlagte lokale på barneklinikken ikke kunne brukes
pga forberedelse av riving av bygget. Testing av giverne måtte derfor flyttes til testsenteret ved
Høgskolen på Vestlandet - og dette medførte praktsike utfordringer det tok tid å overkomme.
Studien ble gjennomført i henhold til innsendt protokoll.
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