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Sammendrag
Bakgrunn: Det mangler i dag klare retningslinjer for å vurdere hvilke pasienter som kan få
peroral antibiotikabehandling og/eller sendes hjem med poliklinisk oppfølging pasienter som
legges inn med kjemoterapiindusert febril nøytropeni på avdeling for kreftbehandling ved
Ullevål sykehus. I denne oppgaven har vi sett på implementering av MASCC-skåringsverktøy
for risikostratifisering av denne pasientgruppen i høy- og lavrisiko.

Kunnskapsgrunnlag: MASCC er et validert skåringsverktøy gjennom flere
valideringsstudier og er implementert i retningslinjer i UptoDate, BMJ Best Practice, IDSA
og Nasjonale Faglige Retningslinjer for febril nøytropeni ved solide tumorer og hematologisk
malignitet.
Dagens praksis: E-metodeboken ved OUS beskriver at overgang til peroral
antibiotikabehandling og eventuell utskrivelse kan gjøres hos lavrisikopasienter. Lav risiko
innebærer bl.a. forventet <7 dager med nøytropeni. Det er ikke beskrevet hvordan man
vurderer forventet antall dager med nøytropeni. Dagens praksis ved OUS mangler derfor et
systematisk verktøy for å vurdere om det foreligger høy- eller lav risiko for komplikasjoner,
hvor MASCC er et egnet verktøy for dette formålet
Mål, tiltak og indikatorer: Målet med å implementere MASCC er at alle pasienter med
febril nøytropeni skåres og inndeles i lav- eller høyrisiko, at lavrisikopasienter vurderes
behandlet med peroral antibiotika og eventuelt også kan skrives ut med poliklinisk
oppfølging. Vi gjør rede for mulige prosedyrer og tiltak ved avdeling, og struktur-, prosessog resultatindikatorer.
Prosess, ledelse og organisering: Vårt prosjekt kommer under et større, allerede eksisterende
kvalitetsforbedringsprosjekt ved Kreftklinikken OUS for retningslinjer for febril nøytropeni.
Prosjektet er ledelsesforankret.
Diskusjon og konklusjon: Tatt i betraktning alle fordeler og ulemper ved implementering av
prosjektet, konkluderer vi med at fordelene er overveiende og at prosjektet bør gjennomføres.
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1. Tema, bakgrunn og problemstilling
1.1 Valg av tema
Den 63 år gamle kvinnen med lungekreft mottok sin siste dose cellegift for 10 dager siden. Nå
møter hun opp på akuttmottaket på lokalsykehuset som hun har fått beskjed om, da hun har
målt sin temperatur på 38.5°C hjemme. I akuttmottaket setter de diagnosen febril nøytropeni.
Undersøkelser gjøres og prøver tas raskt. Kvinnen får snart antibiotika intravenøst, og blir
lagt på sengepost. Etterhvert i innleggelsen melder spørsmålet seg – «hvor lenge har vi
liggende en pasient hvis eneste symptom er feber? Kan hun få reise hjem og fortsette
behandlingen der, eller bør vi holde henne her for sikkerhets skyld?»
Febril nøytropeni etter behandling med kjemoterapi er en alvorlig og potensiell livstruende
tilstand (1). Immunsystemet supprimeres av kjemoterapien, og pasientene informeres grundig
om hva de skal være oppmerksomme på når de kommer hjem, og om når de skal oppsøke
sykehus (2). Derfor presenterer disse pasienter seg hovedsakelig direkte til sitt lokalsykehus.
Behandling initialt er veletablert med klare retningslinjer og prosedyre (1, 3). Etter
innleggelse er det imidlertid store forskjeller mellom ulike sykehus i prosedyrer for videre
behandling på sengepost og når pasientene skrives ut.
Pasientgruppen med febril nøytropeni er heterogen (1). Å indentifisere pasientene med høyere
eller lavere risiko for utvikling av fulminante infeksjoner eller komplikasjoner kan derfor
være utfordrende og krevede. Vi har valgt å se på et velutviklet skåringssystem Multinational
Association of Supportive Care in Cancer (4), heretter kalt MASCC, som vurderer risiko for
komplikasjoner hos denne pasientgruppen. Dette brukes for å identifisere lavrisikopasienter
som kan vurderes å behandles med antibiotika peroralt og hvis mulig starte
hjemmebehandling. På denne måten identifiseres også hvem som ikke er lavrisikopasienter og
behøver behandling i spesialisthelsetjenesten.
Under en smågruppe i infeksjonsmedisin på Akershus universitetssykehus (AHUS) møtte vi
en pasient med febril nøytropeni etter kjemoterapi. Hun skulle skrives ut til
hjemmebehandling med antibiotika peroralt samme dag, på bakgrunn av blant annet
risikovurdering med MASCC. MASCC ble innført ved AHUS oktober 2015 og brukes til å
identifisere lavrisikopasienter som kan gå over til behandling peroralt og eventuelt sendes
hjem. Ifølge overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling har dette ført til kortere
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sykehusopphold samt mer fornøyde pasienter og leger. Mellom ulike sykehus og innad på
enkelte sykehus, varierer det om pasientene legges ved onkologisk, hematologisk eller
infeksjonsmedisinsk avdeling, men for alle yrkesgruppene er vurderingen av videre forløp og
behandling komplisert.
Det finnes ulike validerte skåringsverktøy til bruk i vurderingen av febrilt nøytropene
pasienter, herunder Tallcott og CISNE, i tillegg til MASCC. I Helsedirektoratets retningslinjer
er MASCC anbefalt, som det best validerte algoritmen (1). Vi tok derfor kontakt med
kreftavdelingen ved Oslo universitetssykehus og fant ut at MASCC ikke er med i deres
retningslinjer. Vi ser derfor et gap mellom praksis ved OUS og Helsedirektoratets
retningslinjer, i tillegg til et gap i praksis ved ulike universitetssykehus. I prosjektet vårt
gjennomgår vi antatte fordeler ved innføring av MASCC ved avdeling for kreftbehandling
ved OUS.

1.2 Bakgrunn
I 2017 fikk ca. 33500 nordmenn en kreftdiagnose (5). Mange av disse fikk kjemoterapi som
del av sin kreftbehandling. Omtrent 1% av kreftpasienter som gjennomgår behandling med
kjemoterapi vil få febril nøytropeni som komplikasjon (6). Man har sett en økning av antallet
pasienter som lever med metastatisk kreftsykdom de siste 20 årene, som betyr at flere lever
lengre med slik sykdom. Disse pasientene får også mer cellegift enn tidligere, som kan gi en
indikasjon på økt antall pasienter med cellegiftbehandling fremover (7). Vi har ikke lykkes å
oppdrive tall om antallet som mottar cellegift årlig i Norge, fra verken SSB eller
Kreftregisteret. Tall fra Norsk pasientregister fra 2009-2014 viser imidlertid at 25% av
kreftpasientene som døde hadde mottatt kjemoterapi 12 måneder før sin død (8).
Nøytropeni defineres ved nøytrofile granulocytter ≤ 0,5 x 10 9/L eller < 1,0 x 10 9/L med
forventet fall (basert på forverret klinisk tilstand) til < 0,5 x 10 9/L i løpet av de neste 48
timene (1). Feber ved nøytropeni er definert som: en enkelt måling rektalt av temperatur
≥ 38.3°C, vedvarende temperatur ≥ 38.0°C i mer enn en time eller frostanfall (9). Etter
cellegiftkur vil benmargen bli supprimert. Dette inntreffer mellom 7-12 dager etter
administrert kjemoterapi (6). Ved bortfall av immunforsvar kan eneste tegn på infeksjon være
feber (10) og fokus vil ofte være vanskelig å identifisere, nettopp på grunn av manglende
immunrespons som gir de klassiske inflammasjonstegnene. Pasienter med febril nøytropeni
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legges inn på sykehus. Det tas mikrobiologiske prøver og behandles initial med empirisk
antibiotika intravenøst.
Med bakgrunn i Helsedirektoratets retningslinjer, foreslår vi å innføre MASCC for vurdering
av risiko for komplikasjon og identifisere lavrisikopasienter (1). Ved en MASCC-skår tas det
systematisk stilling til symptombildets alvorlighet (4), se figur 1. Summering av disse
faktorene avgjør risikoklassifikasjon. Hvis pasienten har poengsum over 21 anbefales det
overgang til peroral antibiotika. Videre kan man undersøke mulighet for hjemmebehandling
gitt at pasienten:
•

Bor innenfor én time fra sykehuset.

•

Har pårørende å være sammen med.

•

Tilgang på telefon og transport.

•

Har mulighet for å ta tabletter peroralt og har compliance.

•

Ikke er kolonisert av bakterier.

Figur 1- Skjema for MASCC-skår

Vi har ikke klart å oppdrive sikre tall for antall innleggelser med kjemoterapiindusert
febril nøytropeni ved OUS/Ullevål, eller ved AHUS for sammenligning. For de samme to
sykehusene har vi forsøkt å finne tall for gjennomsnittlig antall liggedøgn for denne
pasientgruppen. Hos AHUS har vi bedt spesifikt om disse tallene fra før og etter innføring av
MASCC, uten at noen har klart å finne disse tallene. Dette ville vært svært nyttig informasjon
for å kunne sammenligne effekt av tiltaket ved et sammenlignbart sykehus, før vurdering av
innføringen av dette ved vårt mikrosystem.
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1.3 Problemstilling
Implementering av MASCC skåringssystem vurderes innført ved Avdeling for
Kreftbehandling ved OUS, i den hensikt å identifisere lavrisikopasienter som kan gå over på
peroral behandling, og videre kunne vurdere hjemmebehandling. Dette vil være ressurs- og
kostnadsbesparende, redusere risiko for komplikasjoner, iatrogen skade og gi bedret
livskvalitet for pasientene og dens pårørende, samt gi opplevd trygghet for behandlende lege.
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2. Kunnskapsgrunnlag
For å vurdere om MASCC kan brukes som skåringsverktøy, må kunnskapsgrunnlaget for
MASCC vurderes. Kunnskapsgrunnlaget vurderes på to nivåer:
I. Kunnskapsgrunnlaget for MASCC.
II. Kunnskapsgrunnlaget for effekten av innføring av MASCC.

2.1 PICO-spørsmål
Problemstillingen er videre definert via PICO-formuleringen:
P:

Population

Febril nøytropeni hos voksne kreftpasienter (>18 år) som har
fått/undergår kjemoterapi.

I:

Intervention Risikovurdering med MASCC.

C: Comparison Risikovurdering med et annet skåringssystem.
O: Outcome

Over gang til peroral antibiotikabehandling, redusere sykehusopphold,
redusere risikoen for sykehuskomplikasjoner (iatrogen skade) og bedre
livskvalitet.

2.2

Kunnskapsgrunnlaget for MASCC

Kunnskapsgrunnlaget for MASCC er basert på pyramidesøk i McMaster plus, gjennomgang
av evidensgrunnlaget funnet i MDCalc og nasjonale retningslinjer.

2.2.1. Pyramidesøk i McMaster plus
Det ble utført et pyramidesøk i McMaster plus på Helsebiblioteket med søkeordene:
«MASCC» OR «The Multinational Association for Supportive Care in Cancer». Søket
resulterte i treff på alle nivåer i kunnskapspyramiden: 53 kliniske oppslagsverk (50 artikler i
UpToDate, tre i Best Practice), to kunnskapsbasert retningslinje, fem systematiske oversikter
og fire kvalitetsvurderte studier (11). En gjennomgang av pyramidesøket identifiserte to
relevante kliniske oppslagsverk (1 i UpToDate og 1 i Best Practice) og tre kvalitetsvurderte
studier som møter inklusjonskriteriene definert i PICO-spørsmålet.
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2.2.2 MDCalc
MDCalc er en nettside med oversikt over kliniske beslutnings- og skåringsverktøy for ulike
medisinske tilstander, blant annet MASCC. Nettsiden brukes i over 196 land, har over 1
million månedlige brukere og dekker over 200 tilstander (12). MDCalc bruker kun
evidensbaserte verktøy. I oversikten over kunnskapsgrunnlaget MASCC er basert på, refererer
MDCalc til én primærreferanse (Klastersky et al 2002), åtte valideringsstudier (Uys et al
2004, Klastersky et al 2006, Cherif et al 2006, Innes et al 2008, Baskaran et al 2008, Hui et al
2011, Carmona et al 2011), én klinisk retningslinje (IDSA retningslinje) og tre andre
referanser (Klastersky et al 2013, Coyne et al 2017 og Carmona-Bayonas et al 2015). De åtte
eksterne valideringsstudiene har vist en sensitivitet fra 59-95% og en positiv prediktiv verdi
fra 83-98% (13).
De kunnskapsbaserte retningslinjene og valideringsstudiene identifisert via pyramidesøket og
MDCalc blir gjennomgått i de påfølgende avsnittene «kliniske oppslagsverk» (s. 26) og
«valideringsstudier» (s. 27).

2.2.3. Nasjonale retningslinjer
I nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus, i kapittelet om febril nøytropeni, er
MASCC omtalt som den best validerte algoritmen for å identifisere lavrisikopasienter (14).
Retningslinjene angir at lavrisikopasienter identifisert med MASCC kan gå over til peroral
antibiotikabehandling, dersom skåren neste dag fortsatt angir lav risiko og blodkulturen er
negativ. Pasienter i denne gruppen kan også derfor behandles poliklinisk, forutsatt at
pasienten ikke bor alene og at de kan følges hver dag.
2.2.4. Kliniske oppslagsverk
2.2.4 a) Best practice
Den kliniske retningslinjen for febril nøytropeni anbefaler å risikostratifisere pasienter etter
enten Talcott-systemet eller MASCC-skår, hvor MASCC-skår har bedre PPV og lavere rate
av feilklassifisering enn Talcott-systemet (15). Videre er kunnskapsgrunnlaget for å bruke
MASCC begrunnet med en prospektiv valideringsstudie (Uys A et al 2004) som angir 98%
PPV og feilklassifiserer i 30% av tilfellene (16).
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2.2.4 b) UpToDate
UpToDate angir i sin retningslinje at MASCC er et validert verktøy for risikovurdering av
voksne med kjemoterapi-indusert febril nøytropeni (17). Valideringen av MASCC er videre
begrunnet med fem ulike studier: Klastersky J et al (2013, 2006, 2000), Paesmans M et al
(2011) og Uys A et al (2004).
2.2.4 c) IDSA (Infectious Diseases Society of America)
IDSA retningslinjer gir en B-1-anbefaling om at MASCC kan brukes til å risikostratifisere
pasienter med febril nøytropeni. En B-1 anbefaling betyr sterk anbefaling, moderat kvalitet på
evidens og at nytten er større enn risikoen (18).
2.2.5. Valideringsstudier
Basert på valideringsstudiene som de kliniske retningslinjene fra pyramidesøket i UpToDate,
Best Practice og kunnskapsgrunnlaget i MDCalc refererer til, har vi sett på et utvalg av
relevante valideringsstudier. Studiene undersøker sensitivitet, spesifisitet, positiv prediktiv
verdi (PPV) og negativ prediktiv verdi (NPV). Ved risikovurdering med MASCC betyr høy
skår (³21) positiv test og dermed lavrisikopasient, mens lav skår (£21) negativ test, og
dermed høyrisikopasient. Sensitivitet er sannsynligheten for at en lavrisikopasient får positiv
test og spesifisitet er sannsynligheten for at en høyrisikopasient får negativ test. PPV er
sannsynligheten for at pasienten har lav risiko for komplikasjoner, gitt at pasienten får et
positivt testresultat. NPV er sannsynligheten for at pasienten har høy risiko for
komplikasjoner, gitt at pasienten har et negativt testresultat.
2.2.5 a) Uys et al 2004
Uys et al utførte en prospektiv valideringsstudie av MASCC risikovurdering for å undersøke
om MASCC kunne korrekt predikere pasienter med febril nøytropeni som lav- eller
høyrisikopasienter. Studien undersøkte 80 episoder med febril nøytropeni hos 64 pasienter.
Alle pasientene ble innlagt på sykehus og behandlet empirisk med antibiotika. Endepunktene
var om pasientene ble friske uten komplikasjoner, friske med komplikasjoner, eller død.
Komplikasjoner var blant annet hypotensjon, respirasjonssvikt, nyresvikt,
transfusjonskrevende blødning, arytmier, innleggelse på intensivavdeling, soppinfeksjon eller
allergisk reaksjon. 58 nøytropene hendelser ble klassifisert som lavrisiko og 22 som
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høyrisiko. 57/58 lavrisikopasienter ble friske uten komplikasjoner, én utviklet soppinfeksjon
som pasienten ble frisk av etter behandling. 11/22 høyrisikopasienter utviklet alvorlige
komplikasjoner og 8/22 døde grunnet utvikling av sepsis eller progresjon av kreftsykdommen.
Ved å applisere MASCC ble 98,3% av lavrisiko og 86,3% av høyrisiko-pasientene korrekt
identifisert. Studien gav en sensitivitet og spesifisitet på 95%, og PPV på 98.3% og en NPV
verdi på 86,4%. Studien konkluderer med at MASCC er et validert verktøy som korrekt
identifiserer pasientene med febril nøytropeni i lav- og høyrisikogrupper.
2.2.5 b) Cherif et al 2006 (19)
Cherif et al 2006 gjennomførte en prospektiv kohortstudie for å vurdere om MASCC kan
identifisere hvilke pasienter som har lav risiko for å utvikle alvorlige medisinske
komplikasjoner hos pasienter med febril nøytropeni etter gjennomgått kjemoterapi for
hematologisk malign sykdom. 279 episoder med febril nøytropeni hos denne populasjonen ble
studert. Studien gav en sensitivitet på 58%, spesifisitet på 87%, en PPV på 84% og
konkluderte med at MASCC er et verdifullt verktøy for å identifisere pasienter med lav risiko
for alvorlige medisinske komplikasjoner hos pasienter med febril nøytropeni med
hematologisk malignitet.

2.2.5 c) Innes et al 2008 (20)
Innes et al 2008 undersøkte resolusjonsrate uten alvorlige medisinske komplikasjoner hos
pasienter med febril nøytropeni etter behandling for solide tumorer i lavrisikogruppe, definert
som MASCC ³ 21. 100 episoder med febril nøytropeni hos 83 pasienter ble studert. 90% av
disse episodene var definert som lavrisiko i henhold til MASCC. 83,3% av disse fikk peroral
antibiotika. 3,3% av disse pasientene fikk alvorlige medisinske komplikasjoner. PPV var
95,7%. Studien konkluderer med at MASCC er gjennomførbart og trygt hos pasienter med
solide tumorer og lymfomer.
2.2.5 d) Baskaran et al 2008 (21)
Baskaran et al (2008) gjennomført en retrospektiv kohortstudie for å vurdere hvorvidt
MASCC kan predikere utfall hos pasienter med febril nøytropeni hos pasienter med
hematologisk malignitet. 116 episoder med febril nøytropeni som ble innlagt på et
lokalmedisinsk senter i Malaysia ble studert. De fant en sensitivitet på 93%, spesifisitet på
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67% og en PPV på 82,9%. Studien konkluderer med at MASCC er en nyttig prediktor for
positivt utfall hos denne populasjonen.
2.2.5 e) Hui et al 2011 (22)
Hui et al gjennomførte en prospektiv valideringsstudie for å vurdere MASCC i en kinesisk
populasjon av voksne kreftpasienter med febril nøytropeni etter kjemoterapi sammenliknet
med Talcott og artificial neural network (ANN). De fant en sensitivitet på 81%, spesifisitet på
60%, PPV på 86%, NPV på 52% og feilklassifiseringsrate på 24%. De konkluderte med at
MASCC var bedre på å predikere utfall hos denne pasientpopulasjonen enn Talcott og
tilsvarende ANN-modellen.
2.2.5 f) Carmona-Bayonas et al 2015 (23)
Carmona-Bavonas gjennomførte en case-control studie for å evaluere MASCC og undersøke
prognosen til klinisk stabile pasienter med febril nøytropeni med solide tumorer. 692 episoder
ble inkludert, av disse utviklet 51 pasienter (7,3%) komplikasjoner. De fant av MASCC hadde
lav sensitivitet for å fange opp komplikasjoner hos denne gruppen pasienter (36%). De
konkluderer med at MASCC brukt på denne pasientgruppen hadde en lav sensitivitet for å
predikere komplikasjoner.

2.2.6. Andre studier
2.2.6 a) Klastersky et al 2006 (24).
Studien undersøkte episoder med febril nøytropeni i perioden 1999-2003. Lavrisikopasienter
som ikke fikk antibiotika ved oppstart av feber, fikk peroral antibiotika og ble skrevet ut hvis
de var klinisk stabile og i klinisk bedring etter innkomst. Av 383 pasienter i lavrisikogruppen,
ble 79 pasienter skrevet ut tidligere. Ingen komplikasjoner oppstod blant dem, men tre
pasienter måtte reinnlegges, og dermed var suksessraten på 96%. Studien konkluderer med at
peroral antibiotika etterfulgt av tidlig utskrivelse fra sykehus var mulig i en selektert gruppe
av lavrisikopasienter.
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2.2.6. b) Klastersky et al 2000 (25)
Klastersky et al 2000 utførte en stor prospektiv multinasjonal studie med hensikt å utvikle
skåringssystemet MASCC for å identifisere lavrisikopasienter med febril nøytropeni. 756
pasienter ble inkludert og evaluert for definerte prediktive faktorer som identifiserte
lavrisikopasienter. Basert på de prediktive faktorene ble det beregnet at MASCC ³ 21
tilsvarer lavrisikopasienter, og at MASCC identifiserer disse pasientene med en sensitivitet på
71%, spesifisitet på 68% og PPV på 91%. Studien konkluderte med at risikoindeks-skår
definert i studien nøyaktig identifiserte pasienter med lav risiko for komplikasjoner og kan
anvendes i klinisk praksis for å selektere de pasientene som trenger mindre ressurskrevende
oppfølging.
2.2.7 Oppsummering kunnskapsgrunnlag
Basert på gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget, vurderer vi at MASCC er et godt,
kunnskapsbasert skåringsverktøy gjennom eksterne valideringsstudier (samlet sensitivitet 5995% og samlet PPV 83-95%), som allerede er etablert og implementert flere steder, og
anbefalt i kunnskapsbaserte retningslinjer øverst i kunnskapspyramiden.

2.3

Effekten av forbedringstiltak

Det ble gjort et pyramidesøk med søkeordene «implementation quality improvement».
Resultatet av dette søket ga totalt 55 treff på systematiske oversikter. Av disse kunne vi finne
en oppsummering av systematiske oversikter med formål å vurdere effektiviteten av ulike
strategier for implementering av kliniske retningslinjer. Det kan tenkes at dette er overførbart
til implementering av et skåringsverktøy som MASCC. Studien viste at undervisning av
klinikere og tilbakemeldinger basert på hvor godt klinikerne gjennomførte den nye praksisen
ble vist å ha best effekt (på implementering av ny praksis). Påminnere og finansielle
belønninger ble vist å ha et varierende resultat, men var generelt ineffektive (26). Samtidig er
det også beskrevet at det finnes lite og veldig heterogen kunnskap på dette området, og at
kvaliteten på disse studiene generelt er lav (27, 28). Vi fant ingen studier som dreide seg
spesifikt om implementering av MASCC som skåringsverktøy for febril nøytropeni i en
klinisk praksis.
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3. Dagens praksis, tiltak og kvalitetsindikatorer
3.1 Mikrosystemet
Mikrosystemet vårt er Avdeling for kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus (OUS)
Ullevål. Denne ligger under Kreftklinikken (KRE) ved OUS, som inkluderer avdelinger ved
Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Kreftklinikken er en høyspesialisert klinikk for
multidisiplinær kreftbehandling med lokale, regionale og nasjonale funksjoner.
Avdeling for kreftbehandling ved Ullevål har det regionale ansvaret for onkologisk
kreftbehandling i Helse Sør-Øst. I tillegg har de ansvar for pasienter hvis lokalsykehus er
Ullevål, fra totalt fem bydeler. Her behandles 200 000 pasienter hvert år, hvorav 6600 er
innleggelser, mens 66000 er polikliniske konsultasjoner (29).

Figur 2- Forenklet oversikt over Kreftklinikken og avdeling for kreftbehandling ved Ullevål

Avdelingen ved Ullevål består av 18 seksjoner som inkluderer de ulike diagnosegruppene og
behandlingsmetodene som tilbys. Totalt 56 senger er fordelt på 3 sengeposter (AKBS1,
AKBS2, AKBS3), hvorav 6 rom totalt er egnet for isolasjon av smittepasienter. Totalt er det
ansatt omtrent 90 leger ved denne avdelingen på Ullevål (30)
Uoffisielle tall sier det ligger omtrentlig én febril nøytropen pasient i uken på henholdsvis
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AKBS2 og AKBS3, mens AKBS1 (lindrende enhet) kun har disse pasientene ved
kapasitetsmangel, omtrent en gang per måned (31). Totalt utgjør dette omtrent 120 febrilt
nøytropene ved avdeling for kreftmedisin, Ullevål per år.

3.2 Dagens praksis i mikrosystemet
Ved avdeling for kreftbehandling benyttes prosedyreskjemaer som finnes i e-metodeboken for
OUS. Her finnes rutiner for å informere pasienter på cellegift, for mottagelse av febrilt
nøytropene i akuttmottaket, for temperaturmålinger og antibiotikabehandling.
Ved kjemoterapi får pasienten utlevert et informasjonsskriv som blant annet beskriver
umiddelbart å ta kontakt ved sitt lokalsykehus ved feber eller frostrier. Skjemaet finnes på
flere forskjellige språk (2).

Figur 3 - Flytskjema over hendelser ved temperaturøkning hos pasienter på kjemoterapi

Når en pasient ankommer akuttmottaket og får diagnosen febril nøytropeni, gjøres det raskt
målrettet anamnese og klinisk undersøkelse av mottakende lege. Alle mulige fokus for
infeksjon skal undersøkes, det skal sikres venetilgang, lab-prøver, blodkulturer og andre
aktuelle mikrobiologiske prøver (32, 33). Etter at prøvemateriale er sikret skal man raskest
mulig, innen én time etter ankomst, starte opp intravenøs antibiotikabehandling (32). Denne
første dosen gis i akuttmottaket, og behandling fortsetter på sengepost. Det skal også vurderes
om det finnes risiko for sepsis, og intensivavdelingen skal varsles ved truende organsvikt (33)
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Figur 3 - Pasientforløp ved febril nøytropeni, OUS. Fra prosdedyreskjema «Risiko for infeksjon ved kjemoterapi»(34)

Ved avdeling skal det gjøres rektale temperaturmålinger etter korrekt prosedyre for å sikre
nøyaktige og pålitelige målinger (3). Videre skal pasienten observeres på sengepost. Vitalia
skal måles minst hvert 30.minutt de første 2 timene etter ankomst. På sengepost gjøres måling
av væskeinntak og diurese. Hydreringsstatus kontrolleres, og behov for væskebehandling
vurderes. Sykepleier skal være spesielt oppmerksom på pasientens allmenntilstand, og melde
fra til lege ved temperaturstigning eller frostanfall (35).
Den videre oppfølgingen på sengeposten er ikke detaljert beskrevet, men pasienten følges opp
som andre på avdelinger med NEWS-skåring. Nøytrofile kontrolleres underveis i oppholdet.
Ifølge prosedyreskrivet kan man vurdere overgang til peroral behandling med
klindamycin/ciprofloxacin, og eventuell utskrivelse hos pasienter der det er forventet < 7
dager feber og lav risiko for komplikasjoner (32). Lavrisiko beskrives som «forventet kortere
enn 7 dagers nøytropeni, ingen komorbiditet, ikke barrierebrudd som inneliggende SVK eller
mukositt etter tung kjemoterapi, mulighet for daglig vurdering per telefon, eller at de ikke bor
alene og har kort vei til sykehuset». Det beskrives imidlertid ikke hvordan man vurderer
hvilke pasienter som har forventet mindre enn syv dager feber/nøytropeni, eller hvordan og
når denne vurderingen om eventuell utskrivelse skal gjøres. MASCC eller andre
skåringsverktøy nevnes ikke i retningslinjene. Til tross for at prosedyreskjemaet beskriver
mulighet for overgang til peroral behandling og utskrivelse med oppfølging, forteller ansatte
ved avdelingen at pasientene normalt blir liggende med intravenøs behandling til de er
immunkompetente og afebrile. Det er ikke kultur hverken for overgang til peroral behandling,
eller for å skrive ut pasientene for poliklinisk oppfølging istedenfor å holde dem inneliggende
(36). Normalt blir pasientene liggende flere dager, til oppunder én uke ifølge våre kontakter
ved avdelingen. Vurderingen gjøres av ansvarlig lege, basert på klinisk skjønn og vurdering
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av den enkelte pasienten.

Figur 4 – Flytskjema: Dagens pasientforløp fra ankomst til utskrivelse

3.3 Foreslåtte tiltak
Vi ønsker å innføre MASCC ved Avdeling for kreftbehandling ved OUS Ullevål.
Skåringssystemet skal brukes på pasienter med febril nøytropeni etter kjemoterapi, for å
identifisere lavrisikopasienter som kan behandles med antibiotika peroralt og mulighet for
hjemmebehandling gitt kriteriene for hjemreise.

MASCC skal brukes på klinisk stabile pasienter på sengepost. Rett tidspunkt å gjøre en
MASCC-skår vil variere. Etter samtaler med infeksjonsoverlege ved AHUS og
fagutviklingssykepleier Stokke ved avdeling for kreftbehandling, foreslår vi skåring etter 2448 timer etter oppstart av intravenøs behandling.

3.3.1 Prosedyre for MASCC-skår:
1. Sykepleier måler pasientens vitalia etter nåværende prosedyre og vurderer allmenntilstand.
Sykepleier har også ansvar for å innhente informasjon om pasientens bosituasjon med tanke
på utskrivelse til eget hjem. Sykepleier melder ifra til visittgående lege når pasientens vitalia
og allmenntilstand tilsier at man kan gjøre MASCC-skår, og bosituasjon er kartlagt. I tillegg
til muntlig beskjed skal det markeres på LEAN-tavla om pasienten er klar for MASCC-skår.
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2. Legen gjør en MASCC-skår for å identifisere om pasienten kan bytte fra intravenøst til
peroral antibiotika. Legen snakker med pasienten, dersom den oppfyller kravene for
hjemmebehandling, om mulighet for å skrives ut til eget hjem hvis pasienten føler seg trygg
og ønsker dette.

3. Oppfølging av pasienter med peroral hjemmebehandling vil skje poliklinisk. Vårt forslag
basert på informasjon om AHUS sine retningslinjer, og gjennomgåtte artikler er følgende;
pasienten får et skriv med oversiktlig informasjon om når kontakte sykepleier, hvilke dager
pasienten skal møte opp for blodprøver poliklinisk med dato, tid og sted (for eksempel dag 2
og 7). Det vil følge med et telefonnummer pasienten alltid kan bruke for å nå en sykepleier, i
tillegg til avtalt daglig kontakt med sykepleier per telefon.

3.3.2 Tiltak på avdelingen og digitale løsninger
a) MASCC i Metavision, kriterier for hjemmebehandling og informasjonsskriv
Et eget felt for MASCC i Metavision. Frem til dette foreligger foreslår vi et eget MASCCskåringsskjema til pasienter med febril nøytropeni i kurven, sammen med et kriterieskjema
for mulig hjemmebehandling og et informasjonsskriv. Dette må utformes, trykkes opp i store
kvanta og legges inn i kurvene til aktuelle pasienter.
b) LEAN-tavle
Lage en egen kolonne for MASCC på LEAN-tavla, slik at sykepleier kan merke de som er
klare for MASCC og oppfyller kriterier for hjemmebehandling. Eget felt til avkrysning når
MASCC er gjennomført.
c) Sjekkliste på møterom
Vi ønsker å henge opp en «sjekkliste» på en tavle på møterommet med en del punkter som
fylles ut når en pasient med nøytropen feber blir innlagt på posten. Ansvarlig sykepleier skal
ha ansvar for å fylle ut denne sjekklisten. Se tabell 1:

15

Dato

MASCC

Risikogruppe

pasient

gjennomført?

Peroral

Skrevet ut til

antibiotika?

hjemmet med

ankommet

peroral
antibiotika?
Ja

Nei

Høyrisiko

Lavrisiko

Ja

Nei

Ja

Nei

Dd/mmåå
Tabell 1: Sjekkliste for febril nøytropeni

d) Legge inn en frase i DIPS
For å fasilitere dokumentasjon av gjennomført MASCC i DIPS opprettes det en fellesfrase i
DIPS.
e) Informasjonsgivning
Det sentrale vil være å formidle innføring av MASCC og undervise alt helsepersonell som
jobber og er i kontakt med aktuell pasientgruppe. Ifølge dokumentasjon for effekttiltak (jf.
Kap. 2.3) vil det være fordelaktig med undervisning, påminnelse og tilbakemelding fra
“peers” (26). Vi foreslår derfor at fagutviklingssykepleier Stokke holder internundervisningen
for sykepleierne. Da vil MASCC være tema som gjentas tre uker på rad slik at alle
sykepleierne får samme undervisning og informasjon. Undervisning for legene ved LIS
Ludvigsen kan skje på faglunsj og onkologenes morgenmøte. Det kan være aktuelt å lage en
signeringsliste for leger og sykepleiere, til å krysse av når de har vært på undervisning.

3.3.3. Oppfølging og vedlikehold
For å holde prosjektet gående vil det være viktig med oppmuntring og tilbakemeldinger. Det
løses ved at én lege og én sykepleier per avdeling får ekstra undervisning i MASCC og ansvar
for å følge opp gjennomføring og gi positive tilbakemeldinger til helsepersonell som fyller ut
kriteriene for hjemmebehandling, fyller ut LEAN-tavla og gjør en MASCC-skår.
Utover undervisningen vil det være essensielt å synliggjøre MASCC. Vi ser for oss at
gjennom plakater på vaktrom og i avdelingens ganger, oppslag på tavla over ukens tema og
utlevering av skåringsskjema i form av et lommekort vil alle bli bevisst på, oppmuntret til og
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påminnet om å gjøre en MASCC. En mail til alle ansatte om MASCC, i tillegg til å ha det
som nyhet på OUS Intranett vil være med på å spre og påminne alle om det nye tiltaket.
Etter 2-3 uker på morgenmøte eller på fokusdag initierer den ansvarlige legen eller
sykepleierne til en evaluering av oppstarten. Det er viktig å få tilbakemeldinger tidlig, for å
kunne gjøre justeringer og forhindre at prosjektet møter unødvendig motstand fra ansatte.

Figur 5 - Flytskjema pasientforløp med MASCC

3.4 Forarbeid og implementering
Vårt forbedringsprosjekt er en del av et større prosjekt ved Kreftklinikken ved OUS, for
forbedring av retningslinjer for febril nøytropeni. Disse retningslinjene vil være
klinikkovergripende, og vil være gjeldende for ulike klinikker og avdelinger over hele OUS
som håndterer denne pasientgruppen. Vi har likevel valgt å ha én avdeling under
Kreftklinikken for å illustrere prosessen i et faktisk mikrosystem.
Vi møtte fagutviklingssykepleier Kjersti Stokke, som er sentral i det allerede påbegynte
prosjektet ved Kreftklinikken for forståelse for mikrosystemet, og
kvalitetsforbedringsprosjektets arbeid. Grunnet grundig evidens for MASCC og potensialet
for enkel implementering, virker prosjektet gjennomførbart etter denne samtalen. En slik
implementering kan sammenlignes med innføring av NEWS ved avdelingen i 2017 som har
vært en suksess. For at prosedyren skal komme i bruk må det tilrettelegges for at prosedyren
følger minste motstands vei. Vi mener følgende tiltak kan legge til rette for dette:
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For å kunne gjennomføre og implementere MASCC mener vi det er viktig at prosjektet er
ønsket, både av ledelsen, sykepleierne og legene. Ifølge Stokke har bred inkludering allerede
før prosjektet startet vært viktig i planleggingen, og prosjektgruppen består av et tverrfaglig
samarbeid mellom fagsykepleiere og leger fra samtlige relevante avdelinger. Det er også
inkludert leger i onkologi, infeksjon og hematologi samt barneleger i prosjektet. I tillegg er
det satt sammen en referansegruppe og styringsgruppe.

Generell informasjon om hva implementering av skåringsverktøyet vil innebære for hver
enkelt vil være nødvendig i forarbeidet og under implementering. Informasjonen tilpasses
hver involverte yrkesgruppe og den bør inneholde hva som er kunnskapsgrunnlaget og
dokumentert effekt, i tillegg til å vise til gevinsten for den enkelte og samlet.

Det er sentralt at det ikke medfører merarbeid eller merkostnader, men derimot en reduksjon i
kostnader og frigjøring av ressurser. Informasjonen til avdelingsleder vil fokusere på
effektivitet, reduserte kostnader samt et sikkert og veldokumentert skåringssystem som kan
støtte legene i avgjørelser. For legene vil fokuset være på egen trygghetsfølelse og tilfredshet
ved å ha et verktøy å støtte seg på i vurderingen. Med hjemmebehandling kan det redusere
antall pasienter med febril nøytropeni på avdelingen og både sykepleieren og legen får bedre
tid til andre pasienter Sykepleierne gjør allerede NEWS-målinger og informasjonsinnhenting
før utskrivelse. For dem vil det også kunne oppleves meningsfylt å pleie for pasienter med
større lidelsestrykk fremfor klinisk friske, og det kan være tilfredsstillende å tilrettelegge for
hjemmebehandling. For budsjettet vil man kunne spare penger ved å redusere liggedøgn. Fra
et samfunnsøkonomisk perspektiv vil dette følge LEON-prinsippet 1.

3.5 Indikatorer
En kvalitetsindikator er et indirekte mål på kvaliteten til det som måles (37).
Kvalitetsindikatorer deles gjerne inn i tre ulike typer; resultat-, prosess- og strukturindikatorer
(37). En strukturindikator beskriver helsevesenets rammer og ressurser, slik som tilgjengelig
utstyr, kompetanse, personell mm. Prosessindikatorer beskriver aktiviteter i pasientforløpet
og kan dreie seg om diagnostikk, mottatt behandling osv. Resultatindikatorer sier noe om
pasientens gevinst i form av overlevelse, helsegevinster, tilfredshet m.m. For at en

1

Lavest Effektive Omsorgsnivå
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kvalitetsindikator skal være troverdig må den oppfylle følgende krav ifølge
Kunnskapssenteret (38):
a. Gyldighetskravet: Innebærer at indikatorene uttrykker viktige forhold ved
helsetjenesten
b. Pålitelig/reliabel: Dette kravet er knyttet til innsamlingen og fortolkningen av dataene,
og innebærer at man må kunne stole på at dataene som brukes er registrert og samlet
inn på en systematisk måte. Det er også viktig å vite om det er andre forhold ved
innsamlingen av data som er av betydning for fortolkningen av dataene.
c. Anvendbar: Dette kravet dreier seg om indikatorens evne til å formidle kunnskap som
er relevant for beslutningstakere/andre mottakere av kvalitetsindikatoren.
d. Gjennomførbarhet: Dette kan f.eks. være at dataene er tilgjengelige i eksisterende
datakilder slik at man unngår å påføre helsetjenestene en urimelig arbeidsbyrde ved
innrapportering av data.

3.6 Valg av indikatorer:
Strukturindikatorer

1. Tilgjengelighet av skåringsverktøyet MASCC

Prosessindikator

2. Andelen av de aktuelle pasientene som faktisk skåres
3. Andel aktuelle pasienter som skrives ut til hjemmet med peroral
antibiotika

Resultatindikator

4. Pasienttilfredshet
5. Antall liggedøgn for pasientgruppen

Figur 7: Kvalitetsindikatorer

Strukturindikatorer
1. Det ligger skriftlige versjoner av skåringsverktøyet MASCC lett tilgjengelig for
visittgående lege
Denne strukturindikatoren måles ved å undersøke hvorvidt det eksisterer skriftlige versjoner
av skåringsverktøyet MASCC lett tilgjengelig. Å ha skriftlige versjoner av MASCC vil gjøre
det langt lettere for kliniker å bruke dette i praksis. Vi ønsker å vite om ressursene for å
implementere tiltaket er på plass. Den er enkelt gjennomførbar, og det kan gjøres en kontroll
av hvorvidt det ligger eksemplarer tilgjengelig f.eks. hver måned. Det vil kreve lite ekstra
ressurser for helsetjenesten å undersøke denne indikatoren.
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Prosessindikatorer
1. Andelen pasienter med febril nøytropeni som blir skåret med MASCC i løpet av
sykehusoppholdet, opp mot antallet febrilt nøytropene som legges inn.
Sjekkliste på møterommet (jf. punkt. 3.3.2.c) gir oss muligheten til å se hvor stor andel av
pasienter med febril nøytropeni som faktisk blir skåret med MASCC i løpet av oppholdet på
avdelingen. Når det gjelder pålitelighet finnes det noen feilkilder som kan gjøre indikatoren
mindre pålitelig. Dersom ansvarlig sykepleier glemmer å bruke selve sjekklisten for febril
nøytropeni, vil man ikke få et riktig bilde på bruken av skåringsverktøyet. Samtidig er dette
den beste og enkleste måten vi kan undersøke hvorvidt klinikere bruker det, og til tross for
feilkildene mener vi det vil gi et godt og troverdig bilde på bruken. Indikatoren er
gjennomførbar og vil ikke kreve ekstra ressurser da dette gjelder et fåtall av pasientene.
2. Andel pasienter med febril nøytropeni i lavrisikogruppen som blir satt på peroral
antibiotika.
Denne indikatoren kan også måles ved bruk av «sjekkliste for febril nøytropeni» (se tabell 1,
under punkt 3.3.2.c). Indikatoren gir et bilde på hvorvidt bruken av MASCC faktisk får
konsekvenser. At disse pasientene kan få peroral antibiotika, uavhengig av hvorvidt de blir
sendt hjem, kan være ressursbesparende da sykepleiere ved avdelingen slipper å administrere
intravenøs antibiotika. Det kan også være positivt for pasienten å slippe intravenøs
behandling. Av disse grunnene mener vi indikatoren oppfyller gyldighetskravet. Den gir også
nyttig informasjon til ledere om hvorvidt det nye tiltaket gir konsekvenser i praksis.
Feilkilder og gjennomførbarhet til være tilsvarende 1. indikator.
Resultatindikatorer
3. Pasienttilfredshet hos pasienter som blir skrevet ut til hjemmet med peroral antibiotika
Denne indikatoren dreier seg om den subjektive opplevelsen til dem som blir skrevet ut tidlig
med peroral antibiotika. Det er viktig å vite hvordan pasienter opplever hjemmebehandlingen,
og om de er tilfreds med oppfølgingen, om de føler seg trygge hjemme, om det opplever
bedret livskvalitet hjemme enn på sykehus, osv. Vi foreslår at avdelingen lager et eget
spørreskjema for dette, eventuelt bruker et standardisert spørreskjema som passer
problemstillingen, om dette finnes. Spørreskjemaet kan forslagsvis gis til pasientene ved siste
kontroll på poliklinikken. Dersom pasientene rapporterer liten tilfredshet, må man vurdere
hvorvidt det er riktig å sende dem hjem, eller om det kan være manglende oppfølging eller
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informasjon som forklarer dette. Indikatoren sier noe viktig om helsetjenesten, og er derfor en
gyldig indikator. En utfordring med denne indikatoren er hvor man skal sette «cutoff» for hva
som er «tilfreds» og «ikke tilfreds», noe som kan gi usikkerhet rundt dataene. Det er også en
ekstra arbeidsoppgave som kan oppleves som belastende for klinikerne. Samtidig er det en
viktig indikator, og vi ønsker at avdelingen vurderer å bruke denne i implementeringsfasen.
4. Antall liggedøgn hos pasienter med kjemoterapiindusert febril nøytropeni
For å kunne måle denne indikatoren, vil vi søke utlevering av data fra Norsk Pasientregister
(NPR) for å få tilgang til liggedøgn for pasienter innlagt med febril nøytropeni etter
kjemoterapi ved kreftklinikken ved Ullevål sykehus. Vi ønsker oss tall for gjennomsnittlig
liggedøgn for pasientgruppen i forkant av tiltaket, slik at vi kan sammenlikne liggetid etter
implementeringen. Den ønskete effekten av vårt kvalitetsforbedringstiltak er blant annet
redusert liggetid for denne pasientgruppen når man har muligheten til å identifisere hvem som
kan behandles hjemme. Å redusere liggetid på sykehus er et overordnet mål i helsetjenesten,
og indikatoren har derfor gyldighet. Indikatoren er pålitelig dersom vi får hentet ut data fra
NPR. Indikatoren er anvendbar fordi den kan gi informasjon om hvorvidt tiltaket med
MASCC gir redusert liggetid på sykehus og på den måten frigjør senger. Det vurderes
gjennomførbart å måle denne indikatoren, da dataene eksisterer i NPR, men det kan kreve noe
tid å få hentet ut data derfra.

Prosess, ledelse og organisering
4.1 Organisering og ledelse
Under arbeidet med prosjektet har vi hatt tett samarbeid med avdeling for kreftbehandling ved
OUS som ønsker å implementere MASCC-skår i flere ulike avdelinger ved OUS. For å gjøre
prosjektet mer konkret og for å få bedre oversikt over organiseringen valgte vi
implementering av prosjektet kun ved avdeling for kreftbehandling ved Ullevål sykehus.
Vi har hatt kontakt med fagutviklingssykepleier Kjersti Stokke og LIS 2 i onkologi Ingvild
Gravaas Ludvigsen ved denne avdelingen. Disse er sentrale personer i prosjektgruppen som
jobber med forbedring av retningslinjene for febril nøytropeni, og vi har derfor navngitt disse
i vår organisering av prosjektet. Det eksisterende prosjektet er ledelsesforankret med alle
aktuelle avdelingsledere i gruppen, samt leder for Kreftklinikken i styringsgruppen.
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I rekrutteringen til prosjektet vil det være viktig å få med personer med erfaring fra
evidensbasert praksis og implementering av ny kunnskap i klinisk praksis i tillegg til de med
fagekspertise. Vi tenker det er viktig at eierskapet for implementering av MASCC ligger på
fagavdellingsnivå hos de som vil bruke det daglig i sin kliniske praksis samt at
prosjektgruppen ikke er for stor, slik at alle som er medlemmer vil føle et personlig ansvar og
eierskap til arbeidet. Vi foreslår at prosjektgruppa består av Kjersti Stokke, LIS 2 i onkologi,
og den øvrige gruppa i det større prosjektet, der sykepleiere og leger ved avdelingen er
representert.
Det er også viktig innspill fra ulike fagmiljøer og synspunkt til prosjektet. Dermed foreslår vi
at referansegruppen som finnes for det overordnede prosjektet beholder denne funksjonen ved
vårt prosjekt. Referansegruppen representerer en større deler av sykehuset og involverer de
med beslutningsmakt når det gjelder retningslinjer. Prosjektgruppen vil være det utførende
organ, mens referansegruppen vil gi rådgivning og har samtidig beslutningsmyndighet.
Vi tror at med forankring i ledelsen og inklusjon av alle nivåer ved OUS, samt tverrfaglighet i
prosjektgruppe og referansegruppe vil gi et helhetlig og godt samarbeid. Vi tenker at
styringsgruppen har oversikt over fremdriften i prosjektet tidsmessig, fordeling av
arbeidsoppgaver og revurdering av hoved- og del målsettinger og sikre at disse blir fulgt opp.

4.2 Struktur og prosess
Vi valgte å bruke et verktøy for kvalitetsforbedring i fem faser, en modifisert modell av
Langleys PDSA-sirkel. Modellen er utviklet av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og
figuren er hentet fra Helsebiblioteket (39).
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Figur 8 – Modell for kvalitetsforbedring.

Denne modellen gir en systematisk oversikt over de ulike prosessene i implementering av et
kvalitetsforbedrende tiltak. Den er basert på fem faser som illustreres med en sirkel hvor hvert
punkt fører til det neste. Denne modellen er dynamisk og hvert punkt i syklusen kan
revurderes gjennom hele prosjektet for å sikre at man har oppnådd de definerte målsettingene
og om det eventuelt er nødvendig å gjøre justeringer underveis for å nå målet. Det vil i starten
av prosjektet bli spesielt viktig å revurdere flere ganger punktene 1) Forberede og 2)
Planlegge da det er viktig å ha en felles erkjennelse om at det var et behov for forbedring i
klinisk praksis samt at det lå et godt evidensgrunnlag for forbedringen. Hele denne modellen
vil måtte gå gjennom flere sykluser underveis i prosjektet da man ofte må revurdere tidligere
punkter underveis. På mange måter jobber man med implementeringen av MASCC-skår fra
starten av prosjektet og det vil foregå parallelt med denne modellen, men likevel har vi valgt å
dele det opp i punkter slik modellen tar utgangspunkt i for å vise en mer detaljert beskrivelse
av de ulike trinnene i en tabell.
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4.2.1 Prosjektplan for implementering av MASCC som skåringsverktøy

FASE

1.FORBEREDELSE

2.PLANLEGGING

3.UTFØRELSE

4.EVALUERING

5.OPPFØLGING

Varighet
Ansvarlig

Uke 1-4
Prosjektgruppen og
referansegruppen.

Uke 5-12
Prosjektgruppen og
referansegruppen.

Uke 13-25
Prosjektgruppen og
styringsgruppen.

Uke 15, 25,37, 52
Prosjektgruppen og
styringsgruppen.

Uke 13-52
Prosjektgruppen,
referansegruppen og
styringsgruppen.

Mål

Etablere felles
erkjennelse av
forbedringsbehovet.

Kartlegge dagens
praksis.

Vedlikeholde felles
erkjennelse av
forbedringsbehov på
avdelingen samt
engasjement for
prosjektet.

Finne ut om tiltakene
fungerer ved å foreta
eventuelle justeringer
hvis en ikke har nådd
konkrete delmål og
hovedmål.

Etablere bruken av
MASCC som
skåringsverktøy.

Undervisning for
ansatte og utlevering av
revidert prosedyre. På
fokusdag og faglunsj.

Gå gjennom statistikk
for bruken av MASCC
samt pasienttilfredshet
skjema.

Få inn prosedyren i
sykehusets e-håndbok

Spesiell opplæring av
nøkkelpersoner for
påminnelse.

Telle antall som skal
MASCCes, antall som
ble MASCCet og
deretter se på eventuelle
tiltak (kontinuere i.v,
bytte til p.o og evt.
sende hjem)

Skape engasjement for
prosjektet-

Planlegge konkrete tiltak
for implementeringen av
MASCC.
Planlegge et tellesystem
for å kartlegge den
framtidige bruken av
MASCC samt et skjema
for pasienttilfredshet.

Innarbeide bruk av
MASCC-skår på
avdelingen.

Sette konkrete mål for
prosjektet.

Tiltak for
å nå målet

Gå gjennom
evidensgrunnlaget for
MASCC-skår
Gjennomgå definisjonen
av MASCC-skår og sikre
en forståelse av
skårngsverktøyet

Ansvars- og
oppgavefordeling
Revidere gammel
praksis.
Produsere MASCCplakater, -skjema og plansje. Lage og skrive
ut skjema for kriterier og
informason for
hjemmebehandling.
MASCC inn i
Metavision.
Lage MASCC-frase i
DIPS.
Informere om at ny
rutine kommer.
LEAN-tavle med
kolonne for MASCC.

Henge opp
informasjonsplakater i
avdeling, vaktrom og
toalett.
Gi ut papirutgave av ny
prosedyre til utdeling på
morgenmøter.
Legge MASCC-skjema,
kriterier og
informasjonsskriv for
hjemmebehandling inn i
kurvene.
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4.3 Forventet motstand til prosjektet
Det kan være flere årsaker til motstand til prosjektet. Det er viktig at prosjektgruppen er
bevisst på at endring omfatter både organisatorisk endring og menneskelig endring. Det er
naturlig at organisasjoner motsetter seg endring fordi endring ikke er noe som er en «naturlig»
tilstand for en organisasjon. Når organisasjoner opplever at arbeidet i avdelingen fungerer
godt nok i hverdagen tenderer den mot minimal endring.
Det kan tenkes at leger med lang erfaring vil være skeptiske til noe nytt da det gamle har
fungert og det gamle er noe de har eierskap til og kompetanse på. Da pasientgruppen MASCC
omfatter er sårbar med høy risiko for alvorlig sykdom vil det kunne oppstå skepsis og frykt til
å sende disse pasientene hjem med peroral antibiotika. Dette vil kanskje spesielt gjelde
hematologiske pasienter som ofte vil få en høyere skår. Samtidig er det sjeldent at en pasient
klassifisert som høyrisikopasient vil gå over til lavrisiko, og på den måten vil det ikke være
forbundet med økt risiko for pasienten.
En annen innvending mot prosjektet kan være at det de siste årene stadig implementeres ny
teknologi og skåringsverktøy og det kan bli mye nytt å sette seg inn i for leger og sykepleiere
på kort tid. Det er blant annet ikke lenge siden NEWS ble innført på avdelingen og det kan
oppleves som overveldende med enda et nytt skåringsverktøy. I tillegg vil mange kanskje
tenke at det medfører merarbeid og at mye tid og ressurser vil gå til opplæring og
innarbeiding av et nytt verktøy. Det vil i denne sammenheng være viktig å fremheve at dette
er noe man kan tjene på sikt da det vil bli færre liggedøgn for pasienten på avdelingen og
mindre ressursbruk på sengepost.
Man vil kunne se en arbeidsforskyvning fra sengepost til poliklinisk arbeid så det vil fortsatt
trenges ressurser fra sykehuset, men hovedarbeidet vil ligge på en annen avdeling. I den
sammenheng vil det være viktig at det jobbes med et kodeverk for finansiering av dette. Det
må være tydelige økonomiske rammer for ressursbruket. Et eksempel på dette vil være å
takste telefonsamtaler og annen tidsbruk som går til disse pasientene i det polikliniske
arbeidet. Det er viktig at ledelsen samtidig erkjenner at det er forbedringspotensiale for
ressursbruk og pasient- og legetilfredshet for onkologiske pasienter som blir innlagt med
febril nøytropeni.
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Prosjektgruppen bør forberede seg på motstanden ved å ha en plan for å møte og svarer på
eventuell motstand som skulle oppstå. Det vil være viktig å ha kontinuerlig kommunikasjon
mellom styringsgruppen, referansegruppen og prosjektgruppen for å håndtere motstanden.
God informasjon og undervisning om hvorfor det er viktig å bruke MASCC er essensielt for å
få til en holdningsskapende aktivitet i det daglige, og engasjement for bruken av MASCC i
den kliniske hverdagen. Når prosjektet er avsluttet vil den nye rutinen innlemmes som
retningslinjer for håndtering av febril nøytropeni ved avdeling for kreftbehandling på OUS.
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5. Diskusjon og konklusjon
MASCC er et enkelt anvendbart skåringssystem som er veldokumentert i litteraturen.
Nasjonale retningslinjer, Uptodate og IDSA nevner MASCC som et validert skåringsverktøy
for febril nøytropeni. Avdeling for kreftbehandling ved Ullevål sykehus har per nå ikke noe
verktøy for å vurdere hvilke pasienter med febril nøytropeni som kan gå over fra intravenøs til
peroral behandling. Det er derfor et behov for dette, noe avdelingen selv har uttrykt.
Man kan se for seg økt tilfredshet hos både helsepersonell og pasienter. I tillegg kan innføring
av MASCC være ressursbesparende for sykehuset, da noen av disse pasientene kan få
hjemmebehandling og dermed frigjøre sengeplasser og redusere liggetiden. Overgang til
peroral behandling vil redusere postarbeid for sykepleierne. Samtidig vil noe av
arbeidsbelastningen for disse pasientene flyttes til poliklinikken, noe som kan medføre mer
arbeid for sykepleierne der. Det er heller ikke noe takstsystem på telefonkonsultasjoner ved
poliklinikkene. Samtidig vil reduserte liggedøgn trolig innebære større kostnadsbesparelser.
Vi vet at etter innføring av MASCC ved AHUS har pasienter reist hjem med peroral
behandling. Vi forventer noe motstand, men har gjort rede for hvordan det kan møtes. Det vil
kreve en del ressurser i forbindelse med opplæring og overgangen til bruk av MASCC, noe
som vil kreve at helsepersonell ved avdelingen på alle nivåer er motiverte for innføringen.
Tatt i betrakting alle fordelene og de eventuelle ulempene ved implementering av MASCC,
mener vi at det bør gjennomføres.
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