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eller arbeidstittel

Revisjon av prosedyre i Nasjonalt nettverk for fagprosdyrer;
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(2012)

Spørsmål fra PICOskjema

Hvilken effekt har trening hos voksne personer med polymyositt eller
dermatomyositt?
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Retningslinjer og kliniske oppslagsverk
Database/kilde

Prosedyrer i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Kommentarer
Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Dato for søk:

06.10.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Manuell gjennomgang av de nasjonale retningslinjene (62 stk), samt søk på myositt, myositis,
dermatomyositt, polymyositt

Kommentarer

Ingen treff

Database/kilde

UpToDate

Dato for søk

01.12.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Dermatomyositis, polymyositis, myositis, myopathy/myopathies, exercise

Antall treff:

Fire relevante hovedoppslag:
1

Dokumentasjon av litteratursøk
"Initial treatment of dermatomyositis and polymyositis in adults"
"Treatment of recurrent and resistant dermatomyositis and polymyositis in adults"

"Patient information: Myositis (Beyond the Basics)"
“Myopathies of systemic disease”
Art fra lit.liste.: J Appl Physiol (1985). 1990 Sep;69(3):1058-62.
Glucocorticoid-induced muscle atrophy prevention by exercise in fast-twitch fibers. Falduto MT1,
Czerwinski SM, Hickson RC

Kommentarer

En ny

Database/kilde

BMJ Best Practice

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Best treff ved å slå opp under Conditions/Rheumatology/Dermatomyositis:
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/595.html
eller
Conditions/Idiopathic inflammatory myopathies (polymyositis omtales her):
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/180.html
Fysisk aktivitet/trening nevnes her:
Inflammatory myopathies - Follow Up/Recommendations/Patient instructions:
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/180/followup/recommendation
Dermatomyositis - /Follow up/Recommendations/Patient instructions:
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/595/followup/recommendations.html
Guidelines of care for dermatomyositis; Journal of the American Academy of
Dermatology - Volume 34, Issue 5 s824-829 (May 1996)
http://www.mdconsult.com/das/article/body/3297816434/jorg=journal&source=&sp=720208&sid=0/N/51008/1.html?issn=0190-9622

Kommentarer

Ingen nye

Database/kilde

NICE Guidance (UK)

Dato for søk

01.12.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Myositis, myositides, polymyositis/sitides, dermatomyositis/sitides, idiopathic
inflammatory myopathies

Kommentarer

Ingen treff

Database/kilde

Guidelines International Network (G-I-N)

Dato for søk

01.12.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Dermatomyositis, polymyositis, myositis, myopathy/myopathies

Antall treff

Diagnostik und Therapie der Myositissyndrome. S2k-LL (DGN) Utg av; AWMF (DE) 2

Dokumentasjon av litteratursøk
Association of Scientific Medical Societies, Sep 01, 2014.
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/057-013.html
Kommentarer

Ingen

Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Manuell gjennomgang

Kommentarer

Kpt. 1.9 Polymyositt og dermatomyositt

Database/kilde

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer (SE)

I : Metodebok i svangerskap og revmatiske sykdommer;
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) Revmatologisk avdeling St. Olavs
Hospital – 2015. pdf lagret og sendt 01.12.2015

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk på : Muskelinflammation, Dermatomyositis, polymyositis, myositis,

Kommentarer

Ingen

Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

01.12.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Manuell gjennomgang

Kommentarer

Ingen

Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

01.12.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Manuell gjennomgang

Kommentarer

Ingen

myopathy/myopathies

Systematiske oversikter
Database/kilde

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

Dato for søk

02.12.2015

Søkehistorie
Antall treff

Cochrane Reviews:
Other Reviews:
Technology Assessments:

3

Dokumentasjon av litteratursøk
(Legg eventuelt. også til antall treff for de andre delbasene)
Kommentarer

Nye referanser etter 2012 er fanget opp av søk i medline og embase.

Database/kilde

Clinical Evidence

Dato for søk

02.02.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Dermatomyositis, polymyositis, myositis, myopathy/myopathies

Kommentarer

Ingen

Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk

02.02.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Dermatomyositis, polymyositis, myositis, myopathy/myopathies, muskel, betennelse

Kommentarer

Ingen

Database/kilde

PEDro – The Physiotherapy Evidence Database

Dato for søk

02.12.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Dermatomyositis, polymyositis, myositis, myopathy/myopathies.

Antall treff
Kommentarer

Ingen nye

Kvalitetsvurderte enkeltstudier
Database/kilde

McMaster PLUS

Dato for søk

01.12.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

myositis

Antall treff
Kommentarer

Ingen av interesse

Primærstudier
Database/kilde

Ovid MEDLINE Tidsspenn : 2012 til 08.12.2015

Dato for søk

08.12.2015

Søkehistorie

Se vedlegg

Antall treff
4
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Kommentarer

Federert søk i basene medline, embase og AMED ga til sammen 117 treff

Database/kilde

Embase Tidsspenn : 2012 til 08.12.2015

Dato for søk

08.12.2015

Søkehistorie

Se vedlegg

Antall treff
Kommentarer

Federert søk i basene medline, embase og AMED ga til sammen 117 treff

Database/kilde

AMED Tidsspenn : 2012 til 08.12.2015

Dato for søk

08.12.2015

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Se vedlegg

Antall treff
Kommentarer

Federert søk i basene medline, embase og AMED ga til sammen 117 treff

5

