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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

Suprapubisk kateter (SPK) – innleggelse, skifte, stell og seponering

Spørsmål fra PICOskjema

Hva er de beste tiltak for å forebygge komlplikasjoner som urinveisinfeksjon, tett

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Mvh Martine Bengtsson, Fagutviklingssykepleier

kateter, blødning, sårinfeksjon, allergi, dislokasjon av kateteret hos voksne med SPK.
Hvordan sikre at pasient kan håndtere kateteret, unngå komplikasjoner og sikre at de
tar konatkt ved behov for hjelp (spørsmål kopiert fra opprinnelig pico, fra 2011)
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inflammasjonsmedisin og transplantasjon
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Tlf: 230 34 620/40 89 07 07

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Nina Jørgensen
Arbeidssted: Medisinsk bibliotek, Rikshospitalet
E-post: n.m.h.jorgensen@ub.uio.no
Tlf: 23074471

Bibliotekar som
fagvellevurderte søket
(Ikke obligatorisk)

Navn:
Arbeidssted:
E-post:

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

16.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom

Kommentarer

Dette er en oppdatering av litteratursøket til fagprosedyre fra 2014. Ingen andre foreligger for
dette emnet.

Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektorateter

Dato for søk:

16.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom alle.

Kommentarer

0 treff

1
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Database/kilde

UpToDate

Dato for søk

16.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt på "suprapubic catheter"

Kommentarer
Treff: 2

Placement and management of urinary bladder catheters in adults
Complications of urinary bladder catheters and preventive strategies

Database/kilde

BMJ Best Practice

Dato for søk

16.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Suprapubic catheter / catheterization

Antall treff

0 treff

Kommentarer

Så kun etter guidelines.

Database/kilde

NICE Guidance (UK)

Dato for søk

16.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom urogenital conditions, søkt på suprapubic catheter/catheterisation

Antall treff

2 treff:
S-Cath System for suprapubic catheterisation 2016

Kommentarer
Database/kilde

National Guidline Claringhouse (NGC)

Dato for søk

16.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk på "suprapubic", "catheter", "catheterization", samt Mesh "Device removal" og "Urinary
catheters"

Antall treff

0 treff

Kommentarer

Inger relevante etter 2014

Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk

17.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt på "suprapubisk", "kateter", sjekket under Indremedisin -> "Nyrer og urinveier",
"Urinveisinfeksjon" og "Infeksjon"

Antall treff

0 treff

Kommentarer
Database/kilde

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer (SE)

Dato for søk

17.01.2017
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Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Sett gjennom retningslinjene

Kommentarer

0 treff

Database/kilde

Vårdprogram i Sverige (SE)

Dato for søk

17.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt på "suprapubisk" og "blåskateter", sjekket under "urinvägsinfektion"

Kommentarer

0 treff

Database/kilde

Vårdhåndboken

Dato for søk

06.02.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Suprapubiskateter

Antall treff

Se hele kapittelet "Kateterisering av urinblåsa" og avsnittet "Suprapubisk"

Kommentarer

Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

17.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom nye retningslinjer (fra og med 2014)

Kommentarer

0 treff

Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom "godkente" retningslinjer under temaet "Udskillelse af affaldsstoffer".

Kommentarer

0 treff. Det er påbegynte 2 prosedyrer, om forebygging av urinveisinfeksjon og om
vannlatingsproblemer.

Database/kilde

Folkehelseinstituttet

Dato for søk

16.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Suprapubisk, spk

Antall treff

1 treff: Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner 2016
(se spesielt prosedyre E Prosedyre for stell og urindrenasje ved suprapubisk kateter)

Kommentarer

Database/kilde

Nursing Reference Center
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Dato for søk

18.01.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

SU suprapubic Catheters OR TX Suprapubic Catheters OR SU catheter care, suprapubic

Antall treff

15 treff: Quick Lessons (1) Skills (13) Patient Handouts (1)
http://tinyurl.com/z394yaa

Kommentarer

Også treff på video, bilder og bøker, til sammen 28 treff

Database/kilde

Retningslinjesøk i MEDLINE/

Dato for søk

19.01.2017

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

Catheters, Indwelling/ (17234)

2

urinary catheters/ (513)

3

urinary catheterization/ (13332)

4

cystostomy/ or (cystostom* or vesicostom* or epicystostom*).tw,kf. (2064)

5

(catheter* adj6 (indwelling or in dwelling or permanent* or long term or longterm or

suprapubic)).tw,kf. (12046)
6

or/1-5 (38308)

7

urinary tract/ or urethra/ or urinary bladder/ (70903)

8

(urine or urinary or urethr*).mp. (556176)

9

7 or 8 (556176)

10

6 and 9 (17723)

11

(complicat* or adverse effect*).tw,kf. (1070058)

12

(adverse effects or prevention & control).fs. (2484485)

13

exp hygiene/ or hygien*.tw,kf. (88703)

14

catheter-related infections/ or cauti*.tw,kf. (68254)

15

((catheter-associated or catheter-related) adj3 infection*).tw,kf. (4601)

16

(dislodg* or dislocation* or leakage* or disproportion* or lesion*or

blockage*).tw,kf. (128959)
17

catheter obstruction/ or catheter obstruction*.tw,kf. (459)

18

purple urine bag syndrome.tw,kf. (106)

19

or/11-18 (3466566)

20

practice guidelines as topic/ or guideline/ or practice guideline/ or (guideline* or

policy or policies).tw,kf,pt. (503247)
21

consensus/ or consensus.tw,kf. (129525)

22

(best practice* or evidence based nursing or evidence based medicine).tw,kf.

(29155)
23

(standards or methods).fs. (3595704)

24

or/20-23 (4040667)
4
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25

10 and 19 and 24 (3091)

26

((suprapubic or percutanous*) adj6 (tube* or catheter*)).mp. (1207)

27

25 and 26 (269)

28

limit 27 to (yr="2014 -Current" and (danish or english or norwegian or swedish))

(28)
Antall treff

29 remove duplicates from 28 (27)
27 treff

Kommentarer
Database/kilde

Evt. retningslinjesøk i CINAHL

Dato for søk

20.1.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

S1 (MM "Catheters, Urinary") OR (MH "Suprapubic Catheters")
S2 suprapubic N2 catheter* OR suprapubic N2 tube*
S3 (MH "Urinary Catheterization+")
S4 (MH "Catheter Care, Suprapubic")
S5 - S1 OR S2 OR S3 OR S4
S6 (MH "Practice Guidelines")
S7 (MH "Guideline Adherence")
S8 TX guideline* or method* or standard* or procedure* or protocol*
S9 (MH "Nursing Protocols+") OR (MH "Protocols+")
S10 - S6 OR S7 OR S8 OR S9
S11 - S5 AND S10
S12 - S5 AND S10
S13 - suprapubic
S14 - S12 AND S13

Antall treff

11

Kommentarer
Database/kilde

Retningslinjesøk i Embase

Dato for søk

20.1.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Lenke til søket

Antall treff

6

Kommentarer

Få treff etter avgrensning til årstall og fjerning av konferanseabstracts.
Treffene leveres i EndNote-bibliotek

Systematiske oversikter
Database/kilde

The Cochrane Library
Obligatorisk: Systematiske oversikter (Cochrane Reviews, Other Reviews) og
5
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metodevurderinger (Technology Assessments)
Dato for søk

23.01.2017

Søkehistorie

ID

Search

#1

MeSH descriptor: [Catheters, Indwelling] explode all trees

#2

MeSH descriptor: [Urinary Catheters] explode all trees

#3

MeSH descriptor: [Cystostomy] explode all trees

#4
catheter*:ti,ab,kw near/3 (urinar* or in dwelling or indwelling or permanent or long
time or longtime or suprapubic:ti,ab,kw)
#5

MeSH descriptor: [Device Removal] explode all trees

#6

MeSH descriptor: [Catheter-Related Infections] explode all trees

#7

cauti*:ti,ab,kw

#8

#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7

#9

suprapubic

#10

#8 and #9

Antall treff

Cochrane Reviews (13) Other Reviews (1) Technology Assessments (0) Trials (14)

Kommentarer

Treffene leveres i EndNote-bibliotek

Database/kilde

Epistemonikos

Dato for søk

06.02.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Enkelt søk: suprapubic fra 2014

Antall treff

Overview (0) Structured summary (0) Systematic review (4)
http://bit.ly/2khGTDb

Kommentarer

1 av treffene er en cochrane review som også er med i treffene fra Cochrane library.

Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk

06.02.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

suprapubisk/suprapubic/blærekateter

Antall treff

0

Kommentarer
Database/kilde

Embase systematiske oversikter

Dato for søk

06.02.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Lenke til søk

Antall treff

3

Kommentarer

6
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Database/kilde

Clinical Queries i PubMed

Dato for søk

06.02.2017

Søkehistorie

systematic[sb] AND (suprapubic[All Fields] AND ("catheters"[MeSH Terms] OR "catheters"[All
Fields] OR "catheter"[All Fields])) AND ("2014/01/01"[PDAT] : "2017/12/31"[PDAT])

Antall treff

6

Kommentarer

(1-73)

Kvalitetsvurderte enkeltstudier
Database/kilde

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

Dato for søk

Ikke søkt her

Søkehistorie
Kommentarer
Database/kilde

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

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Kommentarer

Ikke søkt her

Primærstudier
Database/kilde

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

Dato for søk
Søkehistorie
Antall treff
Kommentarer

Ikke søkt etter primærstudier, heller ikke i Embase eller Cinahl
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