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

Hva er best praksis for venøs blodprøvetaking?

Spørsmål fra PICOskjema

Hvordan kvalitetssikre blodprøvetaking på en slik måte at pasientens sikkerhet, prøvetakers
sikkerhet og kvaliteten på prøvematerialet er best mulig?

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Astrid-Mette Husøy
E-post: astrid.husoy@helse-bergen.no
Tlf: 55977828

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Randi Bolstad
Arbeidssted: UiB
E-post: Randi.Bolstad@ub.uib.no
Tlf: 55586892

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

2014-07-01

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom. Funnet en som mulig er relevant:

Kommentarer

Gjelder ikke venøs prøvetaking. Prosedyre er mangelfull og ivaretar ikke prøvens kvalitet.

Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Dato for søk:

2014-07-01

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Ingen treff på blodprøve, blodsmitte.
Treff på Transfusjonstjeneste: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, 7. utgave. 2014

Kommentarer

Aktuelle retningslinjer for identifisering av pasient

Sentralt venekateter (SVK) – Blodprøvetaking fra sentralt venekateter
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Database/kilde

UpToDate

Dato for søk

2014-07-01

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt på Phlebotomy. Ingen relevante artikler.
Blood spercimen collection : Muligens ett relevant treff.
Gary V Doern, Daniel J Sexton, Elinor L Baron, (2014) Blood cultures for the detection of
bacteremia.

Kommentarer

Oppsummering av retningslinjer ved blodkultur kan være aktuell i forhold til desinfeksjon av
stikkstedet.

Database/kilde

BMJ Best Practice

Dato for søk

2014-07-01

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Ingen relevante treff ved søk på phlebotomy.
Blood specimen collection: Muligens 1 aktuelt treff.
Blood sampling in infants (reducing pain and morbidity). Olga Kapellou

Kommentarer

Nyfødt, smertelindring. Gjelder ikke retningslinjer ved prøvetaking

Database/kilde

NICE Guidance (UK)

Dato for søk

2014-07-01

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Phlebotomy, ingen relevante treff.
Blood specimen collection: ingen relevante treff.
Veinpuncture: ingen relevante treff.

Kommentarer
Database/kilde

Guidelines International Network (G-I-N)

Dato for søk

2014-07-01

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Phlebotomy, 1 treff.

Antall treff

WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy. World Health
Organization. NGC:009143

Kommentarer

Viktig prosedyre, handler om både venøs og kapillær prøvetaking.

Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk

2014-07-01

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Muligens 1 relevant treff.
Blood cultures for the detection of bacteremia. Doern G. Sexton, D og Baron E. Up to date.

Kommentarer

Aktuell i tilknytning til venøs prøvetaking og blodkultur, desinfeksjon av stikkstedet

Database/kilde

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer (SE)

Dato for søk

2014-07-01

Blood specimen collection. 0 treff
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Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Svenske nasjonale retningslinjer i Vårdhandboken www.vardhandbooken.se
Blodprov, venös provtagning, 2013. K. Skov-Poulsen
http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodprov-venos-provtagning/Oversikt/

Kommentarer
Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

2014-07-01

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Ingen relevante treff

Kommentarer
Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladet igjennom godkjente retningslinjer. Ingen relevante treff.

Kommentarer
Database/kilde

Evt. retningslinjesøk i MEDLINE/PubMed og/eller Embase
Stryk det som ikke passer, legg til en egen boks for hver base hvis du søker i flere av disse.

Dato for søk

2014-07-03, 2014-07-02, 2014-07-01

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Phlebotomy, blood sampling, venous blood sampling, blood specimen collection, guidelines

Antall treff

Fant 14013 treff på blood specimen collection.
Muligens flere aktuelle
21 treff; blood specimen collection, phlebotomy, guidelines (2010-2014)
16 treff; blood specimen collection, evidence based practice (2007-2014)
10 treff; best practice phlebotomy (2007-2014)
8 treff; veinpuncture, guideleines (2010-2014)

Kommentarer

Mange av de samme treffene på alle søkeordene. Lest igjennom abstrakt. Få relevante treff
som vi ikke kjenner fra tidligere søk.

Systematiske oversikter
Database/kilde

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

Dato for søk

2014-07-03

Søkehistorie

Blood Specimen Collection (MeSH search)
6 muligens relvante Cochrane reviews
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Antall treff

Cochrane Reviews:
Other Reviews: 18 treff. Ikke relevant

Kommentarer
Database/kilde

Clinical Evidence

Dato for søk

2014-07-03

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

1 treff: Blood sampling in infants (reducing pain and morbidity)

Kommentarer

Lite relevant i denne sammenhengen

Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk

2014-07-01

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt på blodprøve og blodprøvetaking.

Kommentarer

Ingen relevante treff

Database/kilde

The Campbell Library

Dato for søk

2014-07-03

Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Antall treff

Ingen relevante treff

Kommentarer
Database/kilde

Clinical Queries i PubMed

Dato for søk

2014-07-03

Søkehistorie

Phlebotomy

Antall treff

97 treff på systematiske reviews. Phlebotomy 8 treff.

Kommentarer

Ingen nye treff

Kvalitetsvurderte enkeltstudier
Database/kilde

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

Dato for søk

2014-07-03

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Blood specimen collection
Phlebotomy

Antall treff
Kommentarer

Ingen nye treff

Database/kilde

Sekundærtidsskrifter (f.eks. Evidence-Based Medicine, Evidence-Based Nursing, Evidence4
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Based Mental Health, ACP Journal Club)
Clinical Laboratory standard institute (CLSI)
Dato for søk

2014-07-03

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt i CLSI standarder: Phlebotomy

Kommentarer

Fire viktige standarder:

Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture;
approved standard-sixth edition. CLSI document H3-A6, vol. 27 no. 26. Wayne,
Pennsylvania: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 2007.
Endret navn til: GP41-A6
Collection, transport, and processing of blood specimens for testing plasma- based
coagulation assays and molecular hemostasis assys; approved guideline-fifth edition.
CLSI document H21-A5, vol. 28 no. 5. Wayne, Pennsylvania: Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI), 2008.
Procedures and devices for the collection of diagnostic capillary blood specimens.
approved standard - sixth edition. CLSI document H04-A6, vol 28 no. 25.Wayne,
Pennsylvania: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 2008. Endret navn til :
GP42-A6
Principles and Procedures for Blood Cultures. CLSI document M47-A, vol 27 no.
17.Wayne, Pennsylvania: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 2007

Primærstudier
Database/kilde

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

Dato for søk

2014-07-03

Søkehistorie

Phlebotomy og Blood specimen collection

Antall treff

Phlebotomy 6324 treff, muligens 13 relevante
10281 treff på Blood specimen collection. Muligens 5 relevante treff

Kommentarer

Sjekket abstakt. Ingen nye relevante treff

Database/kilde

Embase (oppgi valgt tidsspenn)

Dato for søk

2014-07-03

Søkehistorie
Antall treff

Ingen aktuelle treff

Kommentarer
Database/kilde

CINAHL (oppgi valgt tidsspenn)

Dato for søk

2014-07-01
5

Dokumentasjon av litteratursøk
Søkehistorie

Blood specimen collection and phlebotomy and guidelines

Antall treff

50 treff (2004-2014) . Skumme tigjenom 50 abstrakt.

Kommentarer

Phlebotomy devices, sharp safety devices, IV-catheters, veinpuncture, capillary and arterial
blood gas, needle stick injuries, hemolysis, blood culture contamination. Lite relevant I forhold
til retningslinjer.

Database/kilde

Trials i The Cochrane Library
(Kan evt. dokumenteres sammen med andre delbaser i Cochrane over)

Dato for søk

2014-07-03

Søkehistorie

Blood specimen collection

Antall treff

Muligens 2 aktuelle (Technology assessments)

Kommentarer
Database/kilde

AMED Oppgi valgt tidsspenn.

Dato for søk

2014-07-03

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Blood specimen collection

Antall treff

Ingen aktuelle treff

Kommentarer
Database/kilde
Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Antall treff
Kommentarer
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