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

Demens med lewylegmer – utredning og behandling

Spørsmål fra PICOskjema

Hvilke spesifikke utredningsmetoder skal brukes I spesialisthelsetjenesten ved mistanke om
DLB(Demens med Lewylegemer).
Hvilke behandlingsmetoder anbefales for pasienter med diagnostisert DLB.

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Arvid Rongve
E-post: arvid.rongve@helse-fonna.no
Tlf:

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Tonje Velde
Arbeidssted: Helse Fonna
E-post: tonje.velde@hsh.no
Tlf:

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

7. nov 2014

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bla gjennom

Kommentarer

Ingen relevante

Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Dato for søk:

7. nov 2014

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bla gjennom

Kommentarer

Ingen relevante

Database/kilde

UpToDate

Dato for søk

7.nov 2014
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Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Lewy body

Kommentarer

Tre relevante treff:
Prognosis and treatment of dementia with Lewy bodies
http://www.uptodate.com/contents/prognosis-and-treatment-of-dementia-with-lewybodies?source=search_result&search=lewy+body&selectedTitle=2%7E67
og
Clinical features and diagnosis of dementia with Lewy bodies:
http://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-dementia-with-lewybodies?source=search_result&search=lewy+body&selectedTitle=1%7E67
og
Epidemiology, pathology, and pathogenesis of dementia with Lewy bodies
http://www.uptodate.com/contents/epidemiology-pathology-and-pathogenesis-of-dementiawith-lewy-bodies?source=search_result&search=lewy+body&selectedTitle=3%7E67

Database/kilde

BMJ Best Practice

Dato for søk

7.nov 2014

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Browset frem til aktuell “condition”

Kommentarer

Dementia with Lewy bodies:
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/320.html

Database/kilde

NICE Guidance (UK)

Dato for søk

10.nov

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Lewy body

Kommentarer

Guideline CG42: “Dementia: Supporting people with dementia and their carers in health

DLB

and social care” har et kapittel om Diagnosis and assessment of dementia
https://www.nice.org.uk/guidance/cg42
Database/kilde

Guidelines International Network (G-I-N)

Dato for søk

10. nov 2014

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Lewy body
DLB
Lewy

Antall treff

Ingen treff

Kommentarer
Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk

10.nov 2014

Søkehistorie eller

Bladd gjennom kategoriene “Eldre” og “Alderspsykiatri”
2
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fremgangsmåte
Kommentarer

Ingenting spesifikt for Lewy body demens, og ikke noe relevant for
spesialisthelsetjenesten. Kan være aktuelt ta en kikk på denne: Veileder
Demensutredning i kommunehelsetjenesten ?

Database/kilde

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer (SE)

Dato for søk

11.nov 2014

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom. Kun generell retningslinje for demens. Mulig relevante deler om Lewy Body:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-5-1

Kommentarer
Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom. Kun generell retningslinje for demens. Mulig relevante deler om Lewy Body:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniskeretningslinjer/udgivelser/demens

Kommentarer
Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

11. nov 2014

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bla gjennom

Kommentarer

Ingen relevante

Systematiske oversikter
Database/kilde

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

Dato for søk

11. nov 2014

Søkehistorie

"lewy body" or "Lewy bodies"

Antall treff

Cochrane Reviews: 4
Other Reviews: 6
Technology Assessments: 0
(Legg eventuelt. også til antall treff for de andre delbasene)

Kommentarer
Database/kilde

Clinical Evidence

Dato for søk
Søkehistorie eller
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fremgangsmåte
Kommentarer

Kun generell retningslinje om demens:
http://clinicalevidence.bmj.com/x/systematic-review/1001/overview.html

Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Kommentarer

Ingen relevante

Database/kilde

Clinical Queries i PubMed

Dato for søk
Søkehistorie
Antall treff
Kommentarer

Kvalitetsvurderte enkeltstudier
Database/kilde

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

Dato for søk

11.nov 2014

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

"lewy body" or "lewy bodies"

Antall treff

10

Kommentarer
Database/kilde

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

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Kommentarer
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