Dokumentasjon av litteratursøk
Søk skal dokumenteres på en slik måte at de kan reproduseres nøyaktig slik de ble gjennomført. Dato for søk skal alltid
oppgis. Antall treff oppgis der det er relevant. Trefflister og lenker til treff skal ikke legges i dette skjemaet, men kan
legges i eget resultatskjema eller direkte i e-post til prosedyremaker.
Prosedyrens tittel
eller arbeidstittel

Best håndtering av ekstern fiksasjon postoperativt hos operative pasienter, hindre infeksjon

Spørsmål fra PICOskjema
Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Marit Instebø, Ellinor Hagen Petersen, Hidru Ghebremichael
E-post:
Tlf:

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Regina Küfner Lein
Arbeidssted:Universitetsbiblioteket I Bergen
E-post:regina.lein@uib.no
Tlf:55586893

Bibliotekar som
fagvellevurderte søket
(Ikke obligatorisk)

Navn:
Arbeidssted:
E-post:
Tlf:

Obligatoriske kilder er merket (obligatorisk). Slett bokser for kilder det ikke er søkt i, og legg eventuelt til nye bokser for
kilder som er søkt i tillegg. Nederst i skjemaet er en tom boks som kan kopieres og limes inn andre steder.

Retningslinjer og kliniske oppslagsverk
Database/kilde

Prosedyrer i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer (obligatorisk)

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bla gjennom relevante emner, f.eks Infeksjon, muskel/skjelett, Kirurgi

Kommentarer
Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet (obligatorisk)

Dato for søk:
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bla gjennom de 54 retningslinjene: http://tinyurl.com/gmqxncq

Kommentarer
Database/kilde

UpToDate (obligatorisk)

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie eller

Søk 1: external fixat* AND infection – ikke særlig relevante treff
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fremgangsmåte

Søk 2: pin site care- ikke relevante treff

Kommentarer
Database/kilde

BMJ Best Practice (obligatorisk)

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk 1: “pin site care” 0 treff
Søk2: "external fixator" AND infection – 13 treff
se: http://tinyurl.com/z7s3rzo

Kommentarer
Database/kilde

National Guideline Clearinghouse (obligatorisk)

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie
eller
fremgangsmåte

Søk 1: external

fixation'' and ''pin site care''– 8 treff, se :

http://www.guideline.gov/search/search.aspx?term=external+fixation%27+and+%27pin+site+care%27

Antall treff
Kommentarer
Database/kilde

NICE Guidance

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk1: "external fixator'' – 2 – ikke relevant
Søk 2: "external fixation'' infection*, 12- treff, se: http://tinyurl.com/j5lxl8j

Kommentarer
Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bla gjennom retningslinjene innen muskel og skjelett – 18 retn.linjer

Kommentarer
Database/kilde

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Extern: 0 treff

Kommentarer
Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gå gjennom utgitte retningslinjer: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nkr/udgivelser
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Kommentarer
Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Ingen relevante emner

Kommentarer
Database/kilde

Evt. retningslinjesøk i PubMed

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

((("External Fixators"[Mesh:NoExp]) AND "Surgical Wound Infection"[Mesh])) AND guidelines

Antall treff

7,

Kommentarer

Systematiske oversikter
Database/kilde

The Cochrane Library
Obligatorisk: Systematiske oversikter (Cochrane Reviews, Other Reviews) og
metodevurderinger (Technology Assessments)

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie

#1

Antall treff

external fixator* or external fixation:ti,ab,kw (Word variations have been searched)
508
#2
MeSH descriptor: [Surgical Wound Infection] explode all trees 3032
#3
"wound infection" or "wound infections" or "pin site care" or "infection
control":ti,ab,kw (Word variations have been searched)
6328
#4
#2 or #3 6328
#5
#1 and #4
32
Cochrane Reviews: 1, se

Pin site care for preventing infections associated with external bone fixators and pins,
Anne Lethaby , Jenny Temple and Julie Santy-Tomlinson , Online Publication Date:
December 2013
Other Reviews: 1: The effectiveness of pin site care for patients with external fixators

(Provisional abstract), Centre for Reviews and Dissemination, Original Author(s):
Williams H and Griffiths P , British Journal of Community Nursing, 2004, 9(5), 206-210
Se fulltekst:
http://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjcn.2004.9.5.12889
Technology Assessments:0
(Legg eventuelt. også til antall treff for de andre delbasene)
Kommentarer
Database/kilde

Epistemonikos

3
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Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie
Antall treff

26 systematic review: se http://tinyurl.com/zf5f3jz
2 structured summary: se http://tinyurl.com/jtqajwm
85 primary studies, se http://tinyurl.com/jyuanll

Kommentarer

Database/kilde

Clinical Evidence

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Umulig å søke på våre begrep uten å få 1200 treff!

Kommentarer
Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Ekstern fiksator – 0 treff
Ekstern fiksasjon- 3 treff, se: http://www.kunnskapssenteret.no/sok?search=ekstern+fiksasjon
Pinnestell – 0 treff

ekstern fiksering – 0 treff
Kommentarer

Database/kilde

Clinical Queries i PubMed

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie

("External Fixators"[Mesh:NoExp]) AND "Surgical Wound Infection"[Mesh], avgrenset
til systematic[sb]

Antall treff

7

Kommentarer

Kvalitetsvurderte enkeltstudier
Database/kilde

McMaster PLUS – (ACP Journal Club (selected via PLUS) og PLUS Studies)

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

External fixator, external fixators, external fixation

Antall treff

1 PLUS synthese (kjent fra Cochrane) + 2 PLUS studies, se

1. Antimicrobial gauze as a dressing reduces pin site infection: a randomized
controlled trial.(Original Study)
2. Pin site care during circular external fixation using two different
4
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protocols.(Original Study)
Kommentarer

Database/kilde

Sekundærtidsskrifter (f.eks. Evidence-Based Medicine, Evidence-Based Nursing, EvidenceBased Mental Health, ACP Journal Club)

Dato for søk
Søkehistorie
Antall treff
Kommentarer

Primærstudier
Database/kilde

Trials i The Cochrane Library

Dato for søk

29.4.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

#1

Antall treff

external fixator* or external fixation:ti,ab,kw (Word variations have been searched)
508
#2
MeSH descriptor: [Surgical Wound Infection] explode all trees 3032
#3
"wound infection" or "wound infections" or "pin site care" or "infection
control":ti,ab,kw (Word variations have been searched)
6328
#4
#2 or #3 6328
#5
#1 and #4
32
30 treff, de to andre treff er fra andre delbaser, se ovenfor

Kommentarer
Database/kilde

Trials i The Cochrane Library

Dato for søk

05.1.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

#1

Antall treff

external fixator* or external fixation:ti,ab,kw (Word variations have been searched)
532
#2
MeSH descriptor: [Surgical Wound Infection] explode all trees 3076
#3
"wound infection" or "wound infections" or "pin site care" or "infection
control":ti,ab,kw (Word variations have been searched)
6667
#4
#2 or #3 6667
#5
#1 and #4
36
34 treff, de to andre treff er fra andre delbaser, se ovenfor

Kommentarer

Database/kilde

PubMed

Dato for søk

5.1.2017

Søkehistorie

((("External Fixators"[Mesh:NoExp]) OR external fixation[Title/Abstract])) AND
((("Surgical Wound Infection/prevention and control"[Mesh])) OR ((("pin site
care"[Title/Abstract] OR "infection control"[Title/Abstract])) OR (("wound
infection"[Title/Abstract] OR "wound infections") [Title/Abstract] AND
5
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(prevention[Title/Abstract] OR prophylaxis)[Title/Abstract]))) Sort by: Relevance
Filters: published in the last 10 years
Antall treff

54

Kommentarer

Database/kilde

Embase (OVID) <1974 to 2017 January 04>

Dato for søk

5.1.2017

Søkehistorie

1

exp external fixator/ (5591)

2

external fixation.ti,ab. (6124)

3

1 or 2 (9912)

4

surgical infection/pc [Prevention] (7324)

5

"pin site care".ti,ab. (67)

6

("wound infection*" and (prevention or prophylaxis)).ti,ab. (3046)

7

4 or 5 or 6 (9891)

8

3 and 7 (74)

Antall treff

74

Kommentarer
Database/kilde

CINAHL (Ebsco) 1981 til nå)

Dato for søk

5.1.2017

Søkehistorie

S1
(MH "External Fixators")
61
S2
TI "external fixation" OR AB "external fixation" 754
S3
S1 OR S2
802
S4
(MH "Surgical Wound Infection/PC")
2,252
S5
TI ( "pin site care" OR "infection control" ) OR AB ( "pin site care" OR
"infection control" )
7,296
S6
TI ( "wound infection*" AND (prevention OR prophylaxis) ) OR AB ( "wound
infection*" AND (prevention OR prophylaxis) ) 231
S7
S4 OR S5 OR S6 9,534
S8
S3 AND S7
25

Antall treff

25

Kommentarer

Database/kilde
Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Antall treff

6
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Kommentarer
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