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

Dødfødsel etter 22. svangerskapsuke; prøvetaking av mor, barn og placenta samt psykososial
oppfølging av mor og familie

Spørsmål fra PICOskjema
Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Janne Teigen
E-post: janne@trivialis.no
Tlf: 97128689

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn:Mirjam Håndlykken
Arbeidssted:Sykehuset Telemark HF
E-post: hmir@sthf.no
Tlf: 35003561

Bibliotekar som
fagvellevurderte søket
(Ikke obligatorisk)

Navn:
Arbeidssted:
E-post:
Tlf:

Obligatoriske kilder er merket med fet skrift. Slett gjerne 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

Dato for søk

030314

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av liste over ferdige og påbegynte prosedyrer

Kommentarer

Ingen relevante treff

Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Dato for søk:

030314

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av liste over nasjonale retningslinjer

Kommentarer

1 relevant treff

Database/kilde

UpToDate

Dato for søk

030314

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkeord: Stillborn, stillbirth, fetal death, perinatal death, intrauterine death. Gjennomgang av
trefflister.
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Kommentarer

4 relevante treff

Database/kilde

BMJ Best Practice

Dato for søk

030314

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Obstetrics/gynecology. Show conditions.

Kommentarer

0 treff

Database/kilde

NICE Guidance (UK)

Dato for søk

070414

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Find Guidance>Conditions and diseases>Gynaecology. Pregnancy and birth>Birth

Kommentarer

15 treff, ingen relevante

Database/kilde

Guidelines International Network (G-I-N)

Dato for søk

070414

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk I International guidelines med søkeord: stillbirth, stillborn, fetal death, perinatal death,
intrauterine death

Søkeord: Stillborn, stillbirth, fetal death, perinatal death, intrauterine death.

Meshsøk: Stillborn
Antall treff

Til sammen 3 treff
Mesh søk: 3 treff

Kommentarer

Alle treffene relevante

Systematiske oversikter
Database/kilde

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

Dato for søk

07.04.14

Søkehistorie

#1

stillbirth*:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

244

#2

(still next birth*):ti,ab,kw (Word variations have been searched)

8

#3

stillborn:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

14

#4

(f*etal or perinatal or intrauterine) next death*:ti,ab,kw

#5
Antall treff

(Word variations have been searched)

511

#1 or #2 or #3 or #4

718

Cochrane Reviews: 110

1 relevant treff

Other Reviews: 35

0 relevante treff

Technology Assessments:2

1 relevant treff

Method Studies: 5
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Economic evaluations: 5
Kommentarer

Primærstudier
Database/kilde

Ovid MEDLINE (oppgi valgt tidsspenn) eller PubMed (stryk det som ikke passer)

Dato for søk

070414

Søkehistorie

Database: Ovid MEDLINE(R) without Revisions <1996 to March Week 4 2014>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1

Stillbirth.mp. or Stillbirth/ (3967)

2

fetal death.mp. or Fetal Death/ (7951)

3

stillborn*.tw. (1350)

4

perinatal death*.tw. (1729)

5

intrauterine death.mp. (594)

6

1 or 2 or 3 or 4 or 5 (13168)

7

amniocentesis.mp. or Amniocentesis/ (4045)

8

autopsy.mp. or Autopsy/ (29622)

9

clinical laboratory techniques.mp. or exp Clinical Laboratory Techniques/
(1085890)

Antall treff

10

7 or 8 or 9 (1111392)

11

6 and 10 (1822)

12

Practice Guidelines as Topic/ or Guidelines as Topic/ (102500)

13

11 and 12 (13)

14

social support.mp. or exp Social Support/ (45966)

15

psychosocial support.mp. (1320)

16

14 or 15 (46767)

17

6 and 16 (129)

18

limit 17 to yr="2000 -Current" (112)

I søkesett 13 - 2 relevante treff
I søkesett 18 - 4 relevante treff

Kommentar fra
prosedyremakere

I tillegg til dokumentert litteratur, har vi brukt tidsskriftartikler, retningslinjer og bøker
som enten er anbefalt av våre kontakter innen fagfeltet, funnet i litteraturlister til
anvendte artikler eller googlet frem
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