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

Barn som pårørende – generelt søk

Spørsmål fra PICOskjema
Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Signegun Romedal
E-post: signegun.romedal@sshf.no
Tlf:414 57 869

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket i versjon 1 og 2

Navn: Sonja May Amundsen
Arbeidssted: Sørlandet sykehus HF
E-post: Sonja.May.Amundsen@sshf.no
Tlf:38 07 38 32

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

16.09.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladde igjennom både ferdige og påbegynte prosedyrer

Kommentarer

Ingen relevante

Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet (obligatorisk)

Dato for søk:

16.09.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom retningslinjer og søkt på veiledere, rapporter og rundskriv med utgangspunkt i
begrepene barn, pårørende, spesialisthelsetjenesten, helseforetak, sykehus jmf PICO-skjema

Kommentarer

0 relevant treff

Database/kilde

UpToDate (obligatorisk)

Dato for søk

19.09.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt på young carers, caregivers, parental, children of impaired parents og children with
somatically ill parents og children of parents with mental illness.
1
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Kommentarer

0 relevante treff

Database/kilde

BMJ Best Practice (obligatorisk)

Dato for søk

19.06.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt på young carers, caregivers, parental, children of impaired parents, children with
somatically ill parents og children as relatives.

Kommentarer

0 relevante treff

Database/kilde

Nursing reference Center

Dato for søk

20.10.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt på young carer, caregivers, parental, children of impaired parents

Kommentarer

0 relevante treff

Database/kilde

National Guideline Clearinghouse (obligatorisk)

Dato for søk

16.09.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av aktuelle guidelines. Søkte på Parental illness, children with, young carer,
children of

Antall treff

0

Kommentarer

Ingen relevante

Database/kilde

NICE Guidance

Dato for søk

19.09.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkte på young carers, caregivers og parental

Kommentarer

1 relevant treff

Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Kommentarer

Ikke aktuelt

Database/kilde

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer

Dato for søk

19.09.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkte på barn som anhöriga

Kommentarer

2 relevante treff

2
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Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer

Dato for søk

16.09.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av eksisterende retningslinjer

Kommentarer

Ingen relevante

Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer

Dato for søk

16.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjenomgang av aktuelle titler

Kommentarer

1 relevant treff: Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg
forælder i palliativt forløb

Database/ressurs:

COPMI (Australia) http://www.copmi.net.au/:

Dato for søk:

18.10.16

Søkehistorie:

Gjennomgang av artikler

Antall treff:
Kommentarer:

Database/kilde

Ingen aktuelle

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
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Antall treff
Kommentarer

Systematiske oversikter
Database/kilde

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

Dato for søk

15.09.2016

Søkehistorie

ID

Search Hits

#1

MeSH descriptor: [Child of Impaired Parents] this term only

#2

((child* or offspring) near/2 (impaired next parent*)):ti,ab,kw (Word variations have
been searched) 148

#3

"children as next of kin":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

#4

"children as relatives":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 0

3

145

0
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Antall treff

#5

(young next carer*):ti,ab,kw (Word variations have been searched)

#6

(young next caregiv*):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 6

#7

(child* next caregiv*):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 37

#8

(parental next caregiv*):ti,ab,kw (Word variations have been searched)

#9

(parental next (illness* or diseas* or disab* or cancer* or health*)):ti,ab,kw (Word
variations have been searched)
18

#10

(parental next ((acute* or critical* or severe* or somatic* or physical* or chronic* or
mental* or psychiatric*) next (illness or disease* or disorder* or disab* or cancer* or
health))):ti,ab,kw (Word variations have been searched)
31

#11

(parental next (addiction or alcoholism or ((substance or drug or alcohol) next ("use"
or misuse or abuse or dependence)))):ti,ab,kw (Word variations have been searched)
26

#12

((acute* or critical* or severe* or somatic* or physical* or chronic* or mental* or
psychiatric*) next ((ill or sick or diseased) next (parent or parents or mother or
father))):ti,ab,kw (Word variations have been searched)
13

#13

(alcoholic next (parent* or mother* or father*)):ti,ab,kw (Word variations have been
searched)
14

#14

#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13

Cochrane Reviews: Ingen relevante
Other Reviews: 1 relevant (Protokoller)
Technology Assessments: Ingen treff

Kommentarer

Har valgt å ta inn orginalartikkelen til vurdering fra delbasen other reviews

Database/kilde

Epistemonikos

Dato for søk

19.09.2016

Søkehistorie

Søkt på young carers, caregivers og parental

Antall treff

0

Kommentarer

Database/kilde

Clinical Evidence

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Kommentarer

Inkludert i BMJ best practise. Ikke aktuell

Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk

16.09.2016

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av publikasjoner f.o.m 2013

4

0

11

288
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Kommentarer

Ingen aktuelle

Database/kilde

PEDro – The Physiotherapy Evidence Database

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Antall treff
Kommentarer

Ikke aktuell

Database/kilde

OTSeeker – Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Antall treff
Kommentarer

Ikke aktuell

Database/kilde

The Campbell Library

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Antall treff
Kommentarer

Ikke aktuell

Database/kilde

Clinical Queries i PubMed

Dato for søk
Søkehistorie
Antall treff
Kommentarer

Ikke aktuell

Kvalitetsvurderte enkeltstudier
Database/kilde

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

Dato for søk

29.09.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

young carers, caregivers, parental, children of impaired parents, children with somatically ill
parents, children of parents with mental illness.

Antall treff

Ingen relevante

Kommentarer

Mer generelle studier er dukket opp innen feltet, men faller utenfor inklusjonskriteriene

Primærstudier
5
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Se dokumentasjon av litteratursøket hver enkelt prosedyre.

Database/kilde

SveMed+

Dato for søk

10.10.16

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

1
exp:"Child of Impaired Parents"
2
Barn som pårørende
3
Barn av somatisk syke
4
Barn av skadde
5
Barn av psykisk syke
6
Barn som har mistet
7
Barn av kritisk syke
8
Barn av alvorlig syke
9
Barn av kronisk syke
10
Barn i sorg
11
Barn som anhöriga
12
Barn som närstående
13
Young carers
14
Young caregivers
15
Parental illness
16
Parental somatic illness
17
Parental somatic
18
Parental physical illness
19
Parental physical
20
Parental disability
21
Somatically ill parents
22
Somat* ill parent*
23
Children of parent*
24
Children of impaired parent*
25
Children of somatically ill parent*
26
Parental health
27
Parental mental health
28
Parental mental
29
Parental psychiatric
30
Children of mental*
31
Children of addicted parent*
32
Parental addiction
33
Parental substance use
34
Parental substance
35
Parental drug
36
Parental alcohol*
37
Children of alcohol*
38
Children of addict*
39
Barn av alvorlig*
40
Barn av rusmisbruk*
41
Barn av fysisk*
42
Barn av anhörig*
43
Barn som anhörig*
44
Barn som anhörig
45
Barn til funktion*
46
Parental caregiver*
47
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR
#12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR
#24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR
6
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#36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46
48
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR
#12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR
#24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR
#36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 AND
year:[2013 TO 2016]
Antall treff

Totalt 11 treff

Kommentarer

Ingen relevante

7

