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Oppdatert litteratursøk gjort i august/september 2016
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

Fagprosedyre for bruk av Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase

Spørsmål fra PICOskjema

Hvordan kan helsepersonell implementere og praktisk bruke Livets siste dager på en korrekt
og systematisk måte, slik at døende og deres pårørende ivaretas best mulig?

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Grethe Skorpen Iversen
E-post: GretheSkorpen.Iversen@helse-bergen.no
Tlf: Jobb-mobil: 99204009

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Hilde Wedvich
Arbeidssted: Universitetsbiblioteket I Bergen, Bibliotek for medisinske og odontologiske fag
E-post: Hilde.Wedvich@ub.uib.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

08.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gikk gjennom fagprosedyrer publisert i 2015 og 2016

Kommentarer

Ingen aktuelle treff.

Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Dato for søk:

08.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Avgrenset til nasjonale faglige retningslinjer: 2 aktuelle treff, allerede inkludert

Kommentarer
Database/kilde

UpToDate

Dato for søk

08.09.16

Søkehistorie eller

Palliative Care

1
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fremgangsmåte
End of life care
Dying
Kommentarer

Avgrenset til adults, ikke mulig å avgrense på år.
1 aktuell: inkludert fra tidligere. Emnet sist oppdatert i mai 2016 og derfor gjennomgått på nytt
nå: ingen nye eller motstridende anbefalinger.
Gikk gjennom øvrige treff, noen relaterte, men ikke aktuelle å inkludere.

Database/kilde

BMJ Best Practice

Dato for søk

08.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Frisøk: Palliative Care: 0 aktuelle treff
Frisøk: end-of-life care: 0 aktuelle treff
Frisøk: dying: 0 aktuelle treff
Frisøk: Integrated Care Pathway: 0 treff

Kommentarer

Ingen aktuelle treff i conditions.
Conditions: Palliative care: relatert, men ikke aktuell.

Database/kilde

National Guideline Clearinghouse (obligatorisk)

Dato for søk

08.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Care of dying: 21 treff: 1 aktuell, allerede inkludert
End-of-life care: 560 treff: 1 aktuell, allerede inkludert. Bladde gjennom de 10 første
treffsidene uten å finne annet relevant.
Integrated care pathway AND dying: 6 treff: 1 aktuell, allerede inkludert

Antall treff
Kommentarer

Søkte fra 2013 til dags dato.

Database/kilde

NICE Guidance (UK)

Dato for søk

08.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Guidance: Service delivery, organisation and staffing: End of life care: 1 aktuell, allerede
inkludert

Kommentarer

Bladde også gjennom andre relaterte områder, ingen aktuelle for inklusjon.

Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk

08.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladde gjennom alle aktuelle områder, fant 1 aktuell som allerede er inkludert.

Kommentarer

2
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Database/kilde
Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer (SE)
Dato for søk

08.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Slutliga riktlinjer: Palliativ vård: 1, ikke aktuell for inklusjon

Kommentarer

Bladd gjennom emnefeltet, ingen aktuelle funn. Ingen nye treff.

Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

08.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Sygdom og behandling: Palliativ indsats: 2, ikke aktuelle for inklusjon

Kommentarer

Bladd gjennom emnefeltet, ingen aktuelle funn. Ingen nye treff.

Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

08.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom godkjente retningslinjer, samt pågående arbeid: ingen aktuelle funn.

Kommentarer
Database/kilde

Evt. retningslinjesøk i MEDLINE Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and

Dato for søk

08.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Database: Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R)
Daily and Ovid MEDLINE(R) <1946 to Present>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 exp Terminal Care/ (44726)
2 Terminally Ill/ (5890)
3 terminally ill.ti,ab. (4682)
4 terminal care.ti,ab. (1443)
5 End-of-life care.ti,ab. (6714)
6 palliative care.ti,ab. (19047)
7 dying.ti,ab. (29018)
8 end-stage.ti,ab. (53009)
9 hospice care.ti,ab. (2383)
10 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 (136761)
11 (LCP or Liverpool care pathway).ti,ab. (1503)
12 critical pathway*.ti,ab. (1384)
13 exp Critical Pathways/og [Organization & Administration] (1057)
14 clinical pathway*.ti,ab. (2482)
15 integrated pathway*.ti,ab. (163)
16 End-of-life care pathway*.ti,ab. (45)
17 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 (6241)
18 implementation.ti,ab. (163141)
19 nursing practice*.ti,ab. (14907)
20 (practice and (guideline* or protocol*)).ti,ab. (64934)
21 clinical practice guideline*.ti,ab. (9865)
22 exp Guideline/ (28489)
23 (standard* or method* or organization or administration).ti,ab. (5996239)

Ovid MEDLINE(R) 1946 to Present
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24 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 (6122857)
25 10 and 17 and 24 (148)
26 limit 25 to yr="2013 -Current" (70)
Antall treff
70
Kommentarer

Av disse var 8 allerede inkludert, et fåtall nye ble vurdert, men ikke inkludert. Resterende var
ikke aktuelle.

Systematiske oversikter
Database/kilde

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

Dato for søk

Oppdatert søk gjort 09.08.16
Cochrane Library
Search Name:
LCP SR 20:10.14
Date Run:
09/08/16 10:46:06.470
Description:

Antall treff

ID
Search Hits
#1
MeSH descriptor: [Terminally Ill] explode all trees
86
#2
MeSH descriptor: [Terminal Care] explode all trees 426
#3
terminally next ill:ti,ab,kw or terminal next care:ti,ab,kw (Word variations have been
searched)
561
#4
end-of.life care:ti,ab,kw or palliative care:ti,ab,kw or hospice care:ti,ab,kw (Word
variations have been searched)
2727
#5
end-stage:ti,ab,kw or dying:ti,ab,kw (Word variations have been searched)
12434
#6
#1 or #2 or #3 or #4 or #5 15027
#7
Liverpool care pathway:ti,ab,kw or LCP:ti,ab,kw (Word variations have been
searched)
109
#8
MeSH descriptor: [Critical Pathways] explode all trees
299
#9
clinical next pathway*:ti,ab,kw or critical next pathway*:ti,ab,kw or integrated next
pathway*:ti,ab,kw or End-of-life care pathway*:ti,ab,kw (Word variations have been
searched)
498
#10
#7 or #8 or #9
598
#11
implementation:ti,ab,kw or nursing practice:ti,ab,kw (Word variations have been
searched)
11360
#12
practice and (guideline* or protocol *):ti,ab,kw or "clinical practice guideline":ti,ab,kw
(Word variations have been searched)
9655
#13
standard* or method* or organization or administration:ti,ab,kw (Word variations
have been searched)
534597
#14
#11 or #12 or #13
539506
#15
#6 and #10 and #14
19
Cochrane Reviews: 2

Kommentarer

1 aktuell som allerede var inkludert.

Database/kilde

Epistemonikos

Dato for søk

08.09.16

Søkehistorie

(title:(End-of-life care) OR abstract:(End-of-life care)) OR (title:(dying) OR abstract:(dying)) AND
(title:(care pathway) OR abstract:(care pathway))
4

Dokumentasjon av litteratursøk
2
Oppdatert litteratursøk gjort i august/september 2016
Antall treff
Treff på søkehistorien: 5, hvor av 2 aktuelle som allerede er inkludert.
End-of-life care: 10, bladd gjennom, ingen aktuelle
Dying: 10, bladde gjennom, 2 aktuelle som allerede er inkludert.
Care Pathway: 10, hvor av 3 aktuelle som allerede er inkludert.
Kommentarer

Søk avgrenset til årene 2013-2016 og Systematic Review.

Database/kilde

Clinical Queries i PubMed

Dato for søk

Oppdatert søk gjort 08.08.16

Antall treff

Search: systematic[sb] AND ((((("Terminally Ill"[Mesh]) OR "Terminal Care"[Mesh]) OR
(terminally ill[tiab]) OR (terminal care[tiab]) OR (end-of-life care[tiab]) OR (palliative care[tiab])
OR (dying[tiab]) OR (end-stage[tiab]) OR (hospice care[tiab])) AND ((liverpool care
pathway[tiab]) OR (LCP[tiab]) OR ("Critical Pathways/organization and administration"[Mesh])
OR (clinical pathway*[tiab]) OR (critical pathway*[tiab]) OR (integrated pathway*[tiab]) OR
(end-of-life care pathway*[tiab])) AND ((implementation[tiab]) OR (nursing practice[tiab]) OR
(practice[tiab] AND (guideline*[tiab] OR protocol*[tiab])) OR (clinical practice guideline*[tiab])
OR (("Guideline"[Publication Type]) OR "Practice Guideline"[Publication Type]) OR
(standard*[tiab] OR mehtod*[tiab] OR organization[tiab] OR administration[tiab]))))
20

Kommentarer

4 nye siden forrige oppdateringssøk, kun 1 aktuell som allerede var inkludert.
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