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

Retningslinje som skal omhandle Ungdom og kreft

Spørsmål fra PICOskjema

Ekskluderer medisinsk behandling og vil dreie arbeidet rundt oppfølging av ungdom fra
utredning til rehabilitering.

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Kjersti Stokke
E-post: KST@ous-hf.no
Navn: Kjersti Tveten
E-post: UXTVKJ@ous-hf.no

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Gunn Kleven
Arbeidssted: UiO:Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek Rikshospitalet
E-post: gunn.kleven@ub.uio.no

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

1.10.2013
Oppdatert søk 14.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av lister over ferdige og påbegynte prosedyrer.
Ingen relevante

Kommentarer
Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Dato for søk:

1.10.2013
Oppdatert 14.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av listen over alle nasjonale retningslinjer
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
http://bit.ly/1bpLbvE
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av
sarkom http://bit.ly/1bo2W1Q
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av
maligne lymfomer http://bit.ly/1505QEY
Nye treff:
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av
kreft hos barn Utgitt: 3.9.2015
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https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjerfor-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-hos-barn
Kommentarer
Database/kilde

UpToDate

Dato for søk

1.10.2013
Oppdatert 14.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

cancer adolescent, cancer children

Kommentarer

Er litt usikker om denne var med sist, men ble ansett som ikke relevant? For meg virker den
relevant.

Nye treff:
Overview of cancer survivorship in adolescent and young adults
www.uptodate.com/contents/17015

Relevant (Kjersti S)
Database/kilde

BMJ Best Practice

Dato for søk

1.10.2013
Oppdatert 14.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Show Conditions - Paediatrics and adolescent medicine – Gjennomgang av titlene I listen

Kommentarer

Guidelines:
sign 132: Long term follow up of survivors of childhood cancer
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/132/index.html

Database/kilde

NICE Guidance (UK)

Dato for søk

18.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Find guidance/population groups/children and young people
Gjennomgang av titlene under NICE Guidelines
Ingen relevante

Kommentarer
Database/kilde

Guidelines International Network (G-I-N)

Dato for søk

01.10.2013
Oppdatert søk 14.01.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

(adolescent* AND neoplas*) or (adolescent* AND cancer*) or (adolescent* AND oncol*) or
(child AND oncol*) or (child* and cancer) or (child* and neoplasm*) or (child* and oncol*) or
(pediat* and cancer) or (pediat* and neoplasm*) or (pediat* and oncol*) or (paediat* and
cancer ) or (paediat and neoplasm*) or paediat* and oncol*)

Antall treff

39 treff: http://bit.ly/18WZOoa
Long-term follow-up guidelines for survivors of childhood, adolescent, and young adult
cancers. Sections 1-2: any cancer experience Children's Oncology Group. NGC:007567
www.guideline.gov/content.aspx?id=15467
(Health education materials developed specifically to accompany these guidelines
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GuidelinesAppendixII.pdf)
Best evidence statement (BESt). School-aged and adolescent bone marrow transplant (BMT)
recipients: quality of life interventions: Cincinnati Children's Hospital Medical Center.
NGC:009155 www.guideline.gov/content.aspx?id=37634
Children and young people with cancer (CSGCYP): Improving outcomes in children and young
people with cancer: Manual Update
http://guidance.nice.org.uk/CSGCYP/Guidance/pdf/English
Nye treff:
Long term follow up of survivors of childhood cancer (SIGN CPG 132)
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/132/index.html
(Denne har dere sikkert fra før, fra mars 2013)
Kommentarer

Nytt treff: handler om barn. Usikker overføringsverdi (KST)

Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk

1.10.2013
Oppdatert 14.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Retningslinjer - Barn og ungdom og Kreft-barn. Gjennomgang av alle retningslinjer under disse
emnene
Generell veileder i pediatri: Hematologi og onkologi: Trygd, lovverk og rettigheter:
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/trygd-lovverk/trygd-lovverk-ogrettigheter

Kommentarer
Database/kilde

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer (SE)

Dato for søk

1.10.2013
Oppdatert 14.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av listen over alle Nationella riktlinjer
Ingen relevante

Kommentarer
Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

1.10.2013
Oppdatert 18.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Så gjennom titlene på listen over Nationale kliniske retningslinjer, utgivelser og
Ingangværende
Ingen relevante

Kommentarer
Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

1.10.2013
Oppdatert 14.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av alle titlene under godkjente, underveis og i høring
Ingen relevante
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Kommentarer
Database/kilde

National Guidline Claringhouse (NGC)

Dato for søk

1.10.2013
Oppdatert 18.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Advanced Search:
Keyword: neoplas* or cancer* or oncol*
Age of Target Population: Adolescent (13 to 18 years), Child (2 to 12 years)
Guideline Category: Rehabilitation
IOM Care Need: Living with Illness
Publication Year: 2013, 2014, 2015

Antall treff

7: http://tinyurl.com/hwwhpwq
American Association of Neuroscience Nurses (AANN). Care of the pediatric patient with a
brain tumor. Chicago (IL): American Association of Neuroscience Nurses (AANN); 2014. 50 p
http://tinyurl.com/zfrc6qd

Kommentarer

Se gjennom listen selv, ikke søket her i 2013

Database/kilde

Joanna Briggs (Best Practice Information Sheets, Systematic Reviews) (Aus)
http://search.proquest.com/publication/22359
http://search.proquest.com/publication/22360

Dato for søk

1.10.2013

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Cancer, neoplasm, child, adolesc, young, youth, teen, pediat, paediat,

Antall treff

The experience of body image of children and adolescents with cancer: A meta-synthesis
[2011]: http://bit.ly/18JUyGa
Understanding young peoples' experience of chronic illness: a systematic review [2008]:
http://bit.ly/15PrjxB

Kommentarer

Ikke tilgang fra januar 2015

Systematiske oversikter
Database/kilde

The Cochrane Library

Dato for søk

25.4.2014
Oppdatert 18.1.2016

Søkehistorie

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

child* or adolesc* or young* or youth* or infant* or newborn* or
neonate* pediat* or paediat*:ti,ab,kw 176952
MeSH descriptor: [Child] explode all trees 78
MeSH descriptor: [Adolescent] explode all trees
76133
MeSH descriptor: [Infant] explode all trees 13097
#1 or #2 or #3 or #4
176952
neoplas* or cancer* or carcinom* or adenocarcinom* or tumor* or
tumour* or oncol* or metasta* or malign*:ti,ab,kw 88541
MeSH descriptor: [Neoplasms] explode all trees
51203
#6 or #7 93737
#5 and #8
11765

4

Dokumentasjon av litteratursøk
Oppdatert søk 18.1.2016:
#1
child* or adolescent* or young* or youth* or teenager* or pre teen or preteen* or
pediat* or paediat*:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 184357
#2
MeSH descriptor: [Child] explode all trees 253
#3
MeSH descriptor: [Adolescent] explode all trees
78023
#4
{or #1-#3}
184357
#5
neoplas* or cancer* or oncol* or malign*:ti,ab,kw (Word variations have been
searched)
96882
#6
MeSH descriptor: [Neoplasms] explode all trees
54751
#7
MeSH descriptor: [Medical Oncology] explode all trees
217
#8
MeSH descriptor: [Oncology Nursing] explode all trees
149
#9
{or #5-#8}
102973
#10
{and #4, #9} Online Publication Date from Apr 2014 to Jan 2016, in Cochrane Reviews
(Reviews and Protocols), Other Reviews and Technology Assessments 53
Antall treff

Cochrane Reviews (125) Other Reviews (236) Tech Assessments (22)
Nytt søk: Cochrane Reviews (53) Other Reviews (0) Tech Assessments (0)
http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search/advanced/shared/searches/17344956680508117160
(kopier inn linken, ikke trykk open hyperlink)

Kommentarer

Treffene sendes også i eget dokument

Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk

1.10.2013
Oppdatert 18.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av titler under Barn og unge og Kreft
Søk 18.1.2016, avgrenset til 2013, 2014 og 2015
Ingen relevante treff

Kommentarer

Andre kilder:
Database/kilde
Dato for søk

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines)
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp
1.10.2013
Oppdatert 18.1.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av listen over alle guidelines

Antall treff

NCCN GUIDELINES FOR AGE RELATED RECOMMENDATIONS, Adolescent and Young Adult (AYA)
Oncology
NCCN Guidelines: Adolescent and young adult oncology NCCN guideline aya.pdf
NCCN Guidelines for Patients: NCCN Guidelines for Patients: Caring for Adolescents and Young
Adults: (ser ut som man må inn i dokumentet og bla som i ei bok)
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp

Kommentarer

Nye treff:
Ny versjon av denne: NCCN Guidelines: Adolescent and young adult oncology, Version 1. 2016,
09/03/15
Må logge inn med brukernavn og passord – gratis.
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Database/kilde

ESMO: EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY
http://www.esmo.org/Guidelines-Practice/Clinical-Practice-Guidelines
National Cancer Institute: http://www.cancer.gov/cancertopics/aya

Dato for søk

1.10.2013
Oppdatert 14.1.2016
ESMO: Gjennomgang av listen over akutelle title, så ny gjennomgang av liste
NCI: Adolescents and Young Adults

Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Antall treff

NCI: Adolescents and Young Adults with Cancer: http://www.cancer.gov/cancertopics/aya
Endringer på denne? Posted May 15, 2015.

Kommentarer

Dere kan selv gå gjennom liste over aktuelle titler i ESMO, jeg har ikke helt oversikt over alle
aktuelle kreftformer for barn og unge.

Database/kilde

The Children’s Oncology Group http://www.childrensoncologygroup.org/
Cancer care Ontario: http://www.cancercare.on.ca/
7.10.2013
Oppdatert 18.1.2016

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Cancer care Ontario: child or adolesc* or young or youth* or teen* or pediat*or paediat*

Antall treff

Long-Term Follow-Up Program Resource Guide: http://www.survivorshipguidelines.org/
COSA: Psychosocial management of AYA cancer patients Points http://bit.ly/1af0wgP Last
modified: 6 June 2014

Kommentarer

Database/kilde

Regionala cancercentrum i samverkan (SE)

Dato for søk

14.1.2016

Søkehistorie

Cancerdiagnoser: sett gjennom aktuelle diagnoser

Antall treff

Våra uppdrag - Rehabilitering och palliativ vård –Cancerrehabilitering
Nationellt vårdprogram – ett kunskapsunderlag
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativvard/rehabilitering/natvp_cancerrehabilitering_maj2014_kunskapsunderlag.pdf

Kommentarer

Se selv under de ulike Cancerdiagnoser: http://tinyurl.com/j8mfuz5
og Cancerrehabilitering http://tinyurl.com/j4axv2j
Dette er en ny kilde

Database/kilde

Kreftlex: http://kreftlex.no/

Dato for søk

1.10.2013
Oppdatert 18.1.2016

Søkehistorie

Inngang Barn – Blod – Oppfølging- Informasjon til nærmiljø

Antall treff

Informasjon til nærmiljø ved kreftsykdom hos barn/ungdom: http://bit.ly/18nVBuF
Referanse: Informasjonsmodell til skole og nærmiljø når barn får kreft.

Kommentarer
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