PICO-skjema
Tittel/arbeidstittel på prosedyren:
Cytostatika – administrering og avfallshåndtering
Cytostatika – håndtering av søl
Cytostatika – gravide, ammende og andre spesielle hensyn
Cytostatika – Opplæring og godkjenning av sykepleiere
Problemstilling formuleres som et presist spørsmål: Hvordan kan en sikre forsvarlig administrering av cytostatika til pasienten,
samt sikre et fult forsvarlig arbeidsmiljø ved håndtering av cytostatika og cytostatikaholdige stoffer?

Cytostatika – administrering og avfallshåndtering
Cytostatika – håndtering av søl
Cytostatika – gravide, ammende og andre spesielle hensyn
Cytostatika – opplæring og godkjenning av sykepleiere

Hva slags type spørsmål er dette?
Diagnose
Prognose

Etiologi
x Effekt av tiltak

Er det aktuelt med søk i Lovdata etter lover og forskrifter?
Erfaringer

Ja

P Beskriv hvilke pasienter
det dreier seg om, evt. hva
som er problemet:

Nei

I Beskriv intervensjon
C Skal tiltaket sammenlignes
(tiltak) eller eksposisjon (hva (comparison) med et annet
de utsettes for):
tiltak? Beskriv det andre
tiltaket:
Behandling av
Administrering og
kreftpasienter med
håndtering av cytostatika,
Ikke aktuelt å sammenligne
cytostatika. Cytostatika er
samt avfallshåndtering og
med noe.
en heterogen
håndtering av søl.
legemiddelgruppe, med
Forebygging av
ulike kjemiske og fysiske
komplikasjoner. Sørge for
egenskaper. Mange av de
sikker administrering av
tradisjonelle cytostatika har cytostatika til pasienten.
vist mutagene, teratogene Tilstrebe riktige
og/eller karsinogene
arbeidsteknikker, egnet
effekter hos mennesker
beskyttelsesutstyr, og
og/eller forsøksdyr når det nødvendig kompetanse hos
ikke benyttes beskyttende
helsepersonell for at
tiltak. Prosedyren omfatter helserisikoen hos ansatte
sikker administrering og
skal minimaliseres ved
avfallshåndtrering av
håndtering av cytostatika.
cytostatika til pasienten,
håndtering av
søl, spesielle hensyn til
gravide og ammende
arbeidstakere, personlig
verneutstyr,
helseovervåkning og
opplæing.
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O Beskriv hvilke(t) utfall
(outcome) du vil oppnå eller
unngå:
Skal sikre forsvarlig
administrering av
cytostatika til pasienten, og
skal sikre et fult forsvarlig
arbeidsmiljø ved håndtering
av cytostatika og
cytostatikaholdige stoffer
hos helsepersonell.

PICO-skjema
P

I

C

O

Noter engelske søkeord for
pasientgruppe/problem

Noter engelske søkeord for
intervensjon/eksposisjon

Noter engelske søkeord for evt.
sammenligning

Noter engelske søkeord for utfall









Chemotherapy
Cytostatic agents
Cytotoxins
Chemo
Antineoplastic
agents





















Guidelines for the
administration and
handling of oral and
intravenous
chemotherapy
Preventing
occupational
exposure
Safe handling of
hazardous drugs
Recommendation
for nurses handling
cytotoxic drugs
Guidelines for
personal protective
equipment use
Nurses drug
administration
guidelines
Post administration
guidelines
Chemoterapyhandling practises
of oncology nurses
Cytotoxic waste
handling
Education and
training
Patient care
Reproductive risk
Checking for blood
return
Safe vesicant
administration
hazardous drug
handling during
pregnancy
handling
chemoterapy during
pregnancy
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Extravasation
Extravasation injury
Occupational
exposure
Risk reduction
Spills
Toxicity
Exposure
Reproductive risk
Education and
training

