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

TIOBA

Spørsmål fra PICOskjema

Hvordan sikre likhet I tilbudet og kvalitet I alle ledd ved implementering og gjennomføring av
tidlig og intensiv atferds intervensjon (EIBI) av barn 0-6 år med autismespekterdiagnose?

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Sven Olav Vea
E-post: Sven.Olav.Vea@nordlandssykehuset.no
Tlf: 75501924

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Elin Strand
Arbeidssted: Nordlandssykehuset, HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering,
Biblioteket
E-post: elin.strand@nordlandssykehuset.no
Tlf: 75501140

Bibliotekar som
fagvellevurderte søket
(Ikke obligatorisk)

Navn:
Arbeidssted:
E-post:
Tlf:

Obligatoriske kilder er merket (obligatorisk). Slett 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 (obligatorisk)

Dato for søk

20/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Autisme
EIBI

Kommentarer

Ingen treff

Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet (obligatorisk)

Dato for søk:

20/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Autism
EIBI

Kommentarer

Ingen relevante treff

Database/kilde

UpToDate (obligatorisk)

Dato for søk

20/1-15

Søkehistorie eller

Autism
1
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fremgangsmåte

EIBI

Kommentarer

1 treff direkte på EIBI, flere på autism

Database/kilde

BMJ Best Practice (obligatorisk)

Dato for søk

20/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

EIBI

Kommentarer

1 treff, under fanen Management i:
Autism spectrum disorder
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/379/treatment/details.html#expsec-1

Database/kilde

National Guideline Clearinghouse (obligatorisk)

Dato for søk

20/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Autism
EIBI

Antall treff

Autism : 2 relevante treff, EIBI: 0

Kommentarer
Database/kilde

NICE Guidance

Dato for søk

20/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Autism
EIBI

Kommentarer

3 treff

Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk

20/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Psykisk helse – Barn og unge – 2 aktuelle treff

Kommentarer
Database/kilde

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer

Dato for søk

20/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Autism barn
EIBI

Kommentarer

Ingen relevante treff

Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer

Dato for søk

20/1-15

Søkehistorie eller

Autism børn

2
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fremgangsmåte

EIBI

Kommentarer

Ingen relevante treff

Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer

Dato for søk

20/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Autisme børn
EIBI

Kommentarer

Ingen treff

Database/kilde

Evt. retningslinjesøk i MEDLINE/PubMed og/eller Embase
Stryk det som ikke passer, legg til en egen boks for hver base hvis du søker i flere av disse.

Dato for søk

2/3-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Embase (1974-2015 march 02) :
1 (autism* and eibi*).ab. (48)
2 (autism* and eibi*).ab. and implement*.af. (4)
3 early intensive behavioral intervention.mp. (73)
4 implement*.mp. (335853)
5 3 and 4 (11)

Antall treff

4 + 11

Kommentarer

Embase søkt kun på emneinngang,

Systematiske oversikter
Database/kilde

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

Dato for søk

25/1-15

Søkehistorie

Cochrane Reviews:
både ferdigstilte og protokoller over pågående arbeider med reviewer
#1
autism spectrum disorders:ti,ab,kw (Word variations have been searched)
#2
EIBI
#3
evidence based treatment
#4
applied behavior analysis
#5
applied behavioural analysis
#6
#2 or #3 or #4 or #5
#7
#1 and #6
#8
preschool
#9
toddler
#10
toddlers
#11
#8 or #9 or #10
#12
#7 and #9
#13
child*
#14
#11 or #13
#15
#14 and #7
Other Reviews:
#1
autism spectrum disorders:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

3
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#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15

EIBI
evidence based treatment
applied behavior analysis
applied behavioural analysis
#2 or #3 or #4 or #5
#1 and #6
preschool
toddler
toddlers
#8 or #9 or #10
#7 and #9
child*
#11 or #13
#14 and #7

Technology Assessments:
#1
autism spectrum disorders:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

Antall treff

#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15

EIBI
evidence based treatment
applied behavior analysis
applied behavioural analysis
#2 or #3 or #4 or #5
#1 and #6
preschool
toddler
toddlers
#8 or #9 or #10
#7 and #9
child*
#11 or #13
#14 and #7

Trials:
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15

autism spectrum disorders:ti,ab,kw (Word variations have been searched)
EIBI
evidence based treatment
applied behavior analysis
applied behavioural analysis
#2 or #3 or #4 or #5
#1 and #6
preschool
toddler
toddlers
#8 or #9 or #10
#7 and #9
child*
#11 or #13
#14 and #7

Cochrane Reviews: 19
Other Reviews: 11
Technology Assessments: 5
Trials: 26

Kommentarer

4
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Database/kilde

Epistemonikos

Dato for søk

25/1-15

Søkehistorie

EIBI

Antall treff

1

Kommentarer

Kun treff på Cochrane-reviewet fra 2012: Early intensive behavioral intervention (EIBI) for
young children with autism spectrum disorders (ASD).

Database/kilde

Clinical Evidence

Dato for søk

25/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

EIBI

Kommentarer

Kun treff i referanser på Cochrane.reviewet fra 2012 (samme som over).

Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk

25/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

EIBI: 0
autisme: 1 relevant treff

Kommentarer
Database/kilde

PEDro – The Physiotherapy Evidence Database

Dato for søk

26/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Autismespekterdiagnose

Antall treff

9

Kommentarer
Database/kilde

OTSeeker – Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence

Dato for søk

25/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Autism (ti or ab) AND EIBI
Autism (ti or ab)

Antall treff

Autism (ti or ab) AND EIBI : 3 treff
Autism (ti or ab) : 144 treff

Kommentarer
Database/kilde

The Campbell Library

Dato for søk

26/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

autismespekterdiagnose

Antall treff

4
5
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Kommentarer
Database/kilde

Clinical Queries i PubMed

Dato for søk

26/1-15

Søkehistorie

systematic[sb] AND (EIBI)

Antall treff

6

Kommentarer

Kvalitetsvurderte enkeltstudier
Database/kilde

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

Dato for søk

25/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

EIBI

Antall treff

1

Kommentarer

Samme Cochrane-reviewet fra 2012 som går igjen: Early intensive behavioral intervention
(EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD).

Database/kilde

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

Dato for søk

25/1-15

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Evidence-Based Medicine : EIBI

Kommentarer

2 treff

Primærstudier
Database/kilde

Ovid MEDLINE (oppgi valgt tidsspenn) eller PubMed (stryk det som ikke passer)

Dato for søk
Søkehistorie
Antall treff
Kommentarer

Kun emnesøk i Embase ble gjort, se under bolken for Retningslinjer

Database/kilde

Embase (oppgi valgt tidsspenn)

Dato for søk
Søkehistorie
Antall treff
Kommentarer

Kun emnesøk i Embase ble gjort, se under bolken for Retningslinjer

Database/kilde

CINAHL (oppgi valgt tidsspenn)
6
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Dato for søk

2/3-15

Søkehistorie

AB EIBI and AB autism*

Antall treff

9

Kommentarer

Overlapp i treff fra andre basesøk

Database/kilde

PsycINFO (oppgi valgt tidsspenn)

Dato for søk
Søkehistorie

1 exp Autism/ or exp Pervasive Developmental Disorders/ (28895)
2 exp Early Intervention/ or eibi.mp. (8871)
3 exp Behavioral Assessment/ or exp Behavior Analysis/ or applied behavior
analysis.mp. (11902)
4 exp Evidence Based Practice/ or evidence based treatment.mp. (12590)
5 preschool children.mp. (11347)
6 toddler.mp. (3355)
7 toddlers.mp. (5310)
8 children.mp. (417906)
9 implementation.mp. (57229)
10 5 or 6 or 7 or 8 (420204)
11 2 or 3 (20609)
12 1 and 4 and 10 and 11 (17)
13 1 and 9 (590)
14 1 and 2 and 9 (56)

1 (autism* and eibi*).ab. and implement*.af. (23)
2 (autism* and eibi* and implement*).ab. (12)

1 exp Autism/ or exp Pervasive Developmental Disorders/ (28895)
2 exp Early Intervention/ or eibi.mp. (8871)
3 exp Behavioral Assessment/ or exp Behavior Analysis/ or applied behavior
analysis.mp. (11902)
4 exp Evidence Based Practice/ or evidence based treatment.mp. (12590)
5 preschool children.mp. (11347)
6 toddler.mp. (3355)
7 toddlers.mp. (5310)
8 children.mp. (417906)
9 implementation.mp. (57229)
10 5 or 6 or 7 or 8 (420204)
11 2 or 3 (20609)
7
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12 1 and 4 and 10 and 11 (17)
Antall treff
Kommentarer
Database/kilde

Trials i The Cochrane Library
(Kan evt. dokumenteres sammen med andre delbaser i Cochrane over)

Dato for søk
Søkehistorie
Antall treff
Kommentarer

Se under Cochranesøk under systematiske oversikter lenger opp.

Database/kilde

AMED Oppgi valgt tidsspenn.

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Antall treff
Kommentarer

Ikke søkt.

Database/kilde
Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Antall treff
Kommentarer

8

