Dokumentasjon av litteratursøk
OPPSUMMERT FORSKNING
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

Demens med lewylegmer – utredning og behandling

Spørsmål fra PICOskjema

Hvilke spesifikke utredningsmetoder skal brukes I spesialisthelsetjenesten ved mistanke om
DLB(Demens med Lewylegemer).
Hvilke behandlingsmetoder anbefales for pasienter med diagnostisert DLB.

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Arvid Rongve
E-post: arvid.rongve@helse-fonna.no
Tlf: 52732700

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Tonje Velde
Arbeidssted: Helse Fonna
E-post: tonje.velde@hsh.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

2. mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bla gjennom

Kommentarer

Ingen andre relevante

Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Dato for søk:

2.mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bla gjennom

Kommentarer

Nasjonal faglig retningslinje om demens

1
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Database/kilde

UpToDate

Dato for søk

2. mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Lewy body

Kommentarer

Tre relevante treff:
Prognosis and treatment of dementia with Lewy bodies
http://www.uptodate.com/contents/prognosis-and-treatment-of-dementia-with-lewybodies?source=search_result&search=lewy+body&selectedTitle=2%7E67
og
Clinical features and diagnosis of dementia with Lewy bodies:
http://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-dementia-with-lewybodies?source=search_result&search=lewy+body&selectedTitle=1%7E67
og
Epidemiology, pathology, and pathogenesis of dementia with Lewy bodies
http://www.uptodate.com/contents/epidemiology-pathology-and-pathogenesis-of-dementiawith-lewy-bodies?source=search_result&search=lewy+body&selectedTitle=3%7E67

Database/kilde

BMJ Best Practice

Dato for søk

2. mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Browset frem til aktuell “condition”

Kommentarer

Dementia with Lewy bodies:
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/320.html

Database/kilde

NICE Guidance (UK)

Dato for søk

2. mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Lewy body

Kommentarer

NICE hare n rekke ulike retningslinjer som omhandler demens – men lite spesifikt for Demens
med Lewylegemer. Oversikt finnes på denne nettsiden:

DLB

https://pathways.nice.org.uk/pathways/dementia
Database/kilde

Guidelines International Network (G-I-N)

Dato for søk

2.mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Lewy body
DLB
Lewy

Antall treff

Ingen treff

Kommentarer
Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

2
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Dato for søk

2.mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom kategoriene “Eldre” og “Alderspsykiatri”

Kommentarer

Link til nasjonal faglig retningslinje om demens, men ingenting spesifikt for Lewy body
demens.

Database/kilde

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer (SE)

Dato for søk

2.mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom. Kun generell retningslinje for demens; Demenssjukdomar og Underlag till
demensstrategi lämnas över. Mulig relevante deler om Lewy Body Demens
http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/SimpleSearchPage.aspx?q=lewy&defqe=hidden:meta:siteseeker.archived:archived

Kommentarer
Database/kilde

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bladd gjennom. Kun generell retningslinje for demens med relevante deler om Lewy Body fra
2013:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2013/~/media/98E4011F1E0B476AB7D7CC1E314EE3F4.ashx

Kommentarer
Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer (DK)

Dato for søk

2.mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Bla gjennom

Kommentarer

Ingen relevante

Systematiske oversikter
Database/kilde

The Cochrane Library

Dato for søk

2.mars 2018

Søkehistorie

"lewy body" or "Lewy bodies" + avgrenset til

Antall treff

Cochrane Reviews: 9
Other Reviews: 6
Technology Assessments: 0

Kommentarer

Oppdaterts søk: 2014-2018

Database/kilde

Clinical Evidence

3
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Dato for søk

2.mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

«lewy»

Kommentarer

Nettsiden anbefaler å bruke BMJ Best Practice

Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk

2.mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte
Kommentarer

Søk blir sendt videre til Folkehelseinstituttet

Database/kilde

Clinical Queries i PubMed

Dato for søk

2.mars 2018

Søkehistorie

“lewy body dementia”

Antall treff

Clinical Study Categories, Therapy, broad; 765
Systematic reviews: 129

Kommentarer

Kvalitetsvurderte enkeltstudier
Database/kilde

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

Dato for søk

2.mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

"lewy body" or "lewy bodies"

Antall treff

7 undergrupper med flere treff

Kommentarer
Database/kilde

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

Dato for søk

2.mars 2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

«lewy body dementia»
BMJ Evidence-based Medicine: 5 treff
BMJ Evidence-based Nursing: 13 treff
BMJ Evidence-based Mental Health: 28 treff
ACP Journal Club: 1treff

Kommentarer

4
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DIAGNOSE
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

Demens med lewylegmer – utredning og behandling

Spørsmål fra PICOskjema

Hvilke spesifikke utredningsmetoder skal brukes I spesialisthelsetjenesten ved mistanke om
DLB(Demens med Lewylegemer).

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Arvid Rongve
E-post: arvid.rongve@helse-fonna.no
Tlf:

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Tonje Velde
Arbeidssted: Helse Fonna
E-post: tonje.velde@hsh.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.

Primærstudier
Database/kilde

Ovid MEDLINE

Dato for søk

13. juni 2017

Søkehistorie

Database: Ovid MEDLINE(R) <1946 to May Week 4 2017>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 Lewy Body Disease/ (2643)
2 Lewy Bodies/ (1624)
3 dlb.mp. (1771)
4 (lewy adj bod*).mp. (7349)
5 ((parkinson* or hallucin*) adj3 dement*).mp. (3879)
6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 (10168)
7 diagnosis.fs. (2334614)
8 diagnos*.mp. (2257632)
9 7 or 8 (3512949)
10 6 and 9 (3778)
11 limit 10 to "diagnosis (maximizes specificity)" (350)
12 limit 11 to yr="2014 -Current" (87)

5
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Antall treff

13

Kommentarer

Oppdatert søk: 2014-2017

Database/kilde

Embase

Dato for søk

26. nov 2014

Søkehistorie

Database: Embase <1974 to 2017 June 08>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 Lewy body/ (6302)
2 diffuse Lewy body disease/ (6398)
3 dlb.mp. (3450)
4 (lewy adj bod*).mp. (14283)
5 ((parkinson* or hallucin*) adj3 dement*).mp. (6270)
6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 (18746)
7 diagnos*.mp. (5540093)
8 di.fs. (2886455)
9 7 or 8 (5540093)
10 6 and 9 (7967)
11 limit 10 to "diagnosis (maximizes specificity)" (678)
12 limit 11 to exclude medline journals (40)
13 limit 12 to yr="2014 -Current" (13)

Antall treff

13

Kommentarer

Oppdatert søk: 2014-2017

Database/kilde

PsycINFO

Dato for søk

13. juni 2017

Søkehistorie

Database: PsycINFO <1987 to June Week 1 2017>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 exp Dementia with Lewy Bodies/ (1546)
2 dlb.mp. (1179)
3 (lewy adj bod*).mp. [mp=title, abstract, heading word, table of contents, key concepts,
original title, tests &
measures] (3248)
4 ((parkinson* or hallucin*) adj3 dement*).mp. [mp=title, abstract, heading word, table of
contents, key concepts,
original title, tests & measures] (2112)
5 1 or 2 or 3 or 4 (4682)
6 exp DIAGNOSIS/ (128513)
7 diagnos*.mp. (267863)
8 6 or 7 (328798)
9 5 and 8 (1878)
10 (sensitivity or specificity).tw. (87099)
11 9 and 10 (248)
12 limit 11 to yr="2014 -Current" (69)

6
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Antall treff

69

Kommentarer

Oppdatert søk: 2017-2017

Database/kilde

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

Dato for søk

14. juni 2017

Søkehistorie

"lewy body" or "Lewy bodies" avgrenset til Publication Year from 2014 to 2017

Antall treff

117

Kommentarer

Oppdatert søk: 2014-2017

7
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BEHANDLING
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

Demens med lewylegmer – utredning og behandling

Spørsmål fra PICOskjema

Hvilke behandlingsmetoder anbefales for pasienter med diagnostisert DLB.

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Arvid Rongve
E-post: arvid.rongve@helse-fonna.no
Tlf:

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Tonje Velde
Arbeidssted: Helse Fonna
E-post: tonje.velde@hsh.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.

Primærstudier
Database/kilde

Ovid MEDLINE

Dato for søk

13. juni 2017

Søkehistorie

Database: Ovid MEDLINE(R) <1946 to May Week 4 2017>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 Lewy Bodies/ (1624)
2 Lewy Body Disease/ (2643)
3 dlb.mp. (1771)
4 (lewy adj bod*).mp. (7349)
5 ((parkinson* or hallucin*) adj3 dement*).mp. (3879)
6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 (10168)
7 therapy.fs. (1678968)
8 therap*.mp. (2740311)
9 treatment*.mp. (3865614)
10 7 or 8 or 9 (5927972)
11 6 and 10 (2541)
12 limit 11 to "therapy (maximizes specificity)" (73)
13 limit 12 to yr="2014 -Current" (15)

8
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Antall treff

15

Kommentarer

Oppdatert søk: 2014-2017

Database/kilde

Embase

Dato for søk

13. juni 2017

Søkehistorie

Database: Embase <1974 to 2017 June 08>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 Lewy body/ (6302)
2 diffuse Lewy body disease/ (6398)
3 dlb.mp. (3450)
4 (lewy adj bod*).mp. (14283)
5 ((parkinson* or hallucin*) adj3 dement*).mp. (6270)
6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 (18746)
7 th.fs. (1400826)
8 therap*.mp. (7485322)
9 treatment*.mp. (5821578)
10 7 or 8 or 9 (9917701)
11 6 and 10 (6551)
12 limit 11 to "therapy (maximizes specificity)" (324)
13 limit 12 to yr="2014 -Current" (90)
14 limit 13 to exclude medline journals (9)

Antall treff

9

Kommentarer

Oppdatert søk: 2014-2017

Database/kilde

PsycINFO (oppgi valgt tidsspenn)

Dato for søk

13. juni 2017

Søkehistorie

Database: PsycINFO <1987 to June Week 1 2017>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 exp Dementia with Lewy Bodies/ (1546)
2 dlb.mp. (1179)
3 (lewy adj bod*).mp. [mp=title, abstract, heading word, table of contents, key concepts,
original title, tests &
measures] (3248)
4 ((parkinson* or hallucin*) adj3 dement*).mp. [mp=title, abstract, heading word, table of
contents, key concepts,
original title, tests & measures] (2112)
5 1 or 2 or 3 or 4 (4682)
6 exp TREATMENT/ (577489)
7 therap*.mp. (403073)
8 treatment*.mp. (521908)
9 6 or 7 or 8 (876225)
10 5 and 9 (1386)
11 limit 10 to "therapy (maximizes specificity)" (51)

Antall treff

51

Kommentarer

Oppdatert søk: 2014-2017
9
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Database/kilde

Trials i The Cochrane Library

Dato for søk

14. juni 2017

Søkehistorie

"lewy body" or "Lewy bodies" + Avgrenset til Publication Year from 2014 to 2017

Antall treff

117

Kommentarer

Oppdatert søk: 2014-2017

10
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IKKE-MEDIKAMENTELLE
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

Demens med lewylegmer – utredning og behandling

Spørsmål fra PICOskjema

Hvilke ikke-medikamentelle behandlingsmetoder anbefales for pasienter med diagnostisert
DLB.

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Arvid Rongve
E-post: arvid.rongve@helse-fonna.no
Tlf:

Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

Navn: Tonje Velde
Arbeidssted:
E-post:tonje.velde@hsh.no
Tlf:

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.

Primærstudier
Database/kilde

Ovid MEDLINE

Dato for søk

13.06.17

Søkehistorie

Database: Ovid MEDLINE(R) <1946 to May Week 4 2017>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 Lewy Body Disease/ (2643)
2 Lewy Bodies/ (1624)
3 dlb.mp. (1771)
4 (lewy adj bod*).mp. (7349)
5 ((parkinson* or hallucin*) adj3 dement*).mp. (3879)
6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 (10168)
7 Patient-Centered Care/ (15195)
8 "dementia care mapping".mp. (74)
9 marte meo.mp. (10)
10 Holistic Nursing/ (3226)
11 "person centered care".mp. (335)

11
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12
13
14
15
16
17

Nursing/ (50810)
Nursing Care/ (28705)
nonpharmacological.mp. (2587)
7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 (98456)
6 and 15 (14)
limit 16 to yr="2014 -Current" (5)

Antall treff

5

Kommentarer

Oppdatering av søk: 2014-2017

Database/kilde

Embase

Dato for søk

13.06.17

Søkehistorie
Database: Embase <1974 to 2017 June 08>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 Lewy body/ (6302)
2 diffuse Lewy body disease/ (6398)
3 dlb.mp. (3450)
4 ((parkinson* or hallucin*) adj3 dement*).mp. (6270)
5 (Lewy adj bod*).mp. (14283)
6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 (18746)
7 "person centered care".mp. (505)
8 "patient centered care".mp. (4113)
9 "marte meo".mp. (18)
10 "dementia care mapping".mp. (108)
11 holistic nursing/ (3051)
12 nursing/ (215685)
13 nonpharmacological.mp. (4112)
14 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 (226203)
15 6 and 14 (55)
16 limit 15 to yr="2014 -Current" (14)
Antall treff

14

Kommentarer

Oppdatering av søk: 2014-2017

Database/kilde

PsycINFO

Dato for søk

13.06.2017

Søkehistorie

Database: PsycINFO <1806 to June Week 1 2017>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 exp Dementia with Lewy Bodies/ (1546)
2 dlb.mp. (1179)
3 (lewy adj bod*).mp. (3257)
4 ((parkinson* or hallucin*) adj3 dement*).mp. (2188)
5 1 or 2 or 3 or 4 (4764)
6 exp Client Centered Therapy/ (2980)
7 dementia care mapping.mp. (106)
12
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8 person centered care.mp. (386)
9 exp Holistic Health/ (1807)
10 exp Nursing/ (18622)
11 marte meo.mp. (18)
12 nonpharmacological.mp. (1421)
13 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 (24981)
14 5 and 13 (25)
15 limit 14 to yr="2014 -Current" (8)
Antall treff

8

Kommentarer

Oppdatering av søk: 2014-2017

13

