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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
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Prosedyrens tittel
eller arbeidstittel

Strålebehandling og hudreaksjoner

Spørsmål fra PICOskjema

Søkene nedenfor er årstallsavgrenset fra og med 2008 og frem

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Ellen Mathisen Stenling
E-post: estenlin@ous-hf.no
Tlf: 9139 2650

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Jette Greve Hougesen
Arbeidssted : Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek, Radiumhospitalet
E-post: j.g.hougesen@medisin.uio.no
Tlf. 2293 5962

Bibliotekar som
fagvellevurderte søket
(Ikke obligatorisk)

Marie Isachsen
Arbeidssted: Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek, Ullevål Sykehus
E-post: m.s.isachsen@medisin.uio.no
Tlf: 2302 7081

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

14.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt på Fagprosedyrer:
Hud, Kreft

Antall treff

Gældende : Strålebehandling og hudreaksjoner

Kommentarer

Under revidering. Ny version innen april 2015

Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Dato for søk:

20.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gått gjennom liste

Antall treff

Ikke relevante treff

Kommentarer

1
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Database/kilde

UpToDate

Dato for søk

14.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Radiodermatitis
Skin reaction
DermatitisEpidermal necrolysis
Radiation
Radiation-induced
Skin care

Antall treff

Radiation dermatitis
Heri avsnitt : Treatment of chronic radiation dermatitis
http://tinyurl.com/radiation-dermatitis

Biology and clinical features of radiation injury in adults
http://tinyurl.com/biology-and-clinical-features
Kommentarer
Database/kilde

BMJ Best Practice

Dato for søk

20.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Show conditions: set etter Radiodermatitis, Epidermal Necrolysis Toxic og Desquamation
Derefter søgt : radiodermatitis, radio, epiderma, skin care, skin reaction, dermatitis radiation,
dermatitis radiotherapy

Antall treff

Ikke relevante treff

Kommentarer
Database/kilde

NICE Guidance (UK)

Dato for søk

14.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Set Conditions and diseases > Skin conditions, Cancer > Cancer : general and other

Antall treff

Ikke treff

Kommentarer
Database/kilde

Guidelines International Network (G-I-N)

Dato for søk

14.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

radiodermatit*
radiation and skin
radiotherapy and skin

Antall treff

The prevention and management of acute skin reactions related to radiation therapy. Program
in Evidence-based Care. NGC:004195

Kommentarer

Problemer med adgang til denne basen pr. 21.01.15

2
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Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk

14.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Sett gjennom emnegruppene Hud, Kreft> Lindrende behandling

Antall treff

Ikke relevante treff

Kommentarer
Database/kilde

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer (SE)

Dato for søk

12.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Set gjennom liste

Antall treff

Ikke relevante treff

Kommentarer
Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

20.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Set gjennom liste : Nationale kliniske retningsliner > Udgivelser

Antall treff

Ikke relevante treff

Kommentarer
Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

20.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Sett gjennom liste : Godkendte retningslinjer > Hud og slimhinder

Antall treff

Se vedheftet : Klinisk retningslinie 29.07.2013 : Forebyggelse og behandling af akutte
hudreaktioner hos kræftpatienter, der modtager ekstern strålebehandling for deres
kræftsygdom

Kommentarer
Database/kilde

PubMed

Dato for søk

20.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Antall treff

(radiodermatitis[ti] or ((radiation[ti] or radiotherapy[ti]) AND dermatitis[ti]) or ((radiationinduced[ti] or radiotherapy-induced[ti]) AND (skin[ti] OR epiderm*[ti] or dermis[ti] OR
dematolog*[ti] OR erythem*[ti] OR rash[ti] OR desquam*[ti] or wound[ti])) or ((radiation[ti] or
radiotherapy[ti]) AND ("skin reaction"[ti] OR "skin reactions"))) not medline[sb] AND ( (
"2008/01/01"[PDat] : "2015/12/31"[PDat] ) AND ( Danish[lang] OR English[lang] OR
Norwegian[lang] OR Swedish[lang] ) )
78

Kommentarer

Se vedlagte treffliste

Systematiske oversikter
Database/kilde

The Cochrane Library
3
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Obligatorisk: Systematiske oversikter (Cochrane Reviews, Other Reviews) og
metodevurderinger (Technology Assessments)
Dato for søk

20.01.15

Søkehistorie

Radiodermatitis or ((radiotherap* or radiation) and dermatitis) or ((radiotherapy or
radiation) and (Skin or epiderm* or derm* or wound* or erythema* or rash* or
desquam*)): in Record Title

Antall treff

Cochrane Reviews: 0
Technology Assessments:0
Cochrane Library delbasen : Other Reviews 7 treff

Kommentarer

Se vedlagte treffliste

Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk

14.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Set gjennom tema : Kreft
Søkt ‘Søk i publikasjoner’ på radiologi, radioterapi, hud

Antall treff

Fysioterapi og trening ved stråleskader I muskel- / skjelettapparatet
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund å lage en
systematisk kunnskapsoversikt over forskning som belyser effekten av fysioterapi på bevegelighet,
smerte og funksjon hos kreftpasienter med stråleskader i hud og muskel-/skjelettapparat
http://tinyurl.com/fysioterapi-og-trening

Kommentarer

Database/kilde

Ovid MEDLINE

Dato for søk
Søkehistorie

Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) 1946 to
Present

1

*Radiodermatitis/

1239

2

(Radiodermatitis or (radiation adj dermatitis)).ti.

333

((Radiotherap* or radiat* or brachytherap* or radioimmunother* or chemo3

radiat* or chemoradiat* or chemo-radiother* or chemoradiother* or irradi* or

136

radiosurg* or x-ray*) and (skin adj (reaction or alter* or toxic* or changes))).ti.
((Radiotherap* or radiat* or brachytherap* or radioimmunother* or chemo4

radiat* or chemoradiat* or chemo-radiother* or chemoradiother* or irradi* or
radiosurg* or x-ray*) adj (induced or associated)).ti. and exp skin/

4

419
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((Radiotherap* or radiat* or brachytherap* or radioimmunother* or chemoradiat* or chemoradiat* or chemo-radiother* or chemoradiother* or irradi* or
5

radiosurg* or x-ray*) adj (induced or associated)).ti. and (exp *skin
diseases/exp or *skin/ or exp *Skin Physiological Phenomena/ or exp *skin

462

tests/ or exp *skin care/ or *dermatology/ or *wound healing/ or *wound
infection/ or skin.ti.)
(*Skin/re or *Dermis/re or *Acellular Dermis/re or *Epidermis/re or *Hair
Follicle/re or *Sebaceous Glands/re or *Sweat Glands/re or *Apocrine
6

Glands/re or *Eccrine Glands/re) and (*radiation injuries/ or *abnormalities,

611

radiation-induced/ or *acute radiation syndrome/ or *neoplasms, radiationinduced/ or *radiation injuries, experimental/)
7

1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6

2483

8

exp animals/ not humans.sh.

3969827

9

7 not 8

1848

10 limit 9 to yr="2008 -Current"

520

11 limit 10 to (danish or english or norwegian or swedish)

470

12 medline.st.

21840913

13 11 and 12

425

14 limit 13 to systematic reviews

14

Antall treff

425, disse ble redusert til 14 ved bruk av filteret «Ssystematic Reviews»

Kommentarer

Se vedlagte treffliste

Database/kilde

Embase

Dato for søk

21.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

1 Radiation injury/ and (skin or derm*).ti.
2 limit 1 to yr="2008 -Current"
3 limit 2 to (danish or english or norwegian or swedish)
4 limit 3 to exclude medline journals

Kommentarer

Se vedlagte treffliste

Database/kilde

Cinahl

Dato for søk

21.01.15

5
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Søkehistorie eller
fremgangsmåte

S1
S2
S3
S4
S5
s6

(MM "Radiodermatitis")
TI radiation OR TI radiotherapy
TI skin OR TI erythem* OR TI derm* OR TI desquam* OR TI epiderm*
S2 AND S3
S1 OR S4
Exclude MEDLINE records

Kommentarer

avgrenset på engelsk og skandinavisk + årstall 2008-2015
Se vedlagte treffliste

Database/kilde

SweMed+

Dato for søk

21.01.15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Kommentarer

Søkestrategi noe tilsvarende den for Ovid Medline.
Se vedlagte treffliste

6

