Vedlegg 12: Søkehistorikk 2019
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.

Prosedyrens tittel

Ergoterapi og fysioterapi for barn med motorisk usikkerhet

Spørsmål fra
PICO-skjema

Hvilke kartleggingsredskap og tiltak anbefales (ergo/fysio) i utredningen og
behandling av barn med motorisk usikkerhet?

Kontaktdetaljer
prosedyremakere

Navn: Monika Ulrich

Bibliotekar som
utførte eller
veiledet søket

E-post: Monika.Ullrich@bergen.kommune.no
Tlf: 97 97 42 96
Navn: Gunhild Austrheim
Arbeidssted: Høgskulen på Vestlandet
E-post: Gunhild.Austrheim@hvl.no
Tlf: 55 58 56 69

Obligatoriske kilder er merket (obligatorisk). 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
Dato for søk

Fagprosedyrer som er godkjent i de enkelte helseforetak på fagprosedyrer.no
(obligatorisk)
08.08.2019

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Fagprosedyrer, emne: barn og unge (ferdige og påbegynte).

Kommentarer

Fagprosedyrer, emne: barn og unge, ferdige: Totalt 33 treff på barn og unge, ingen
dekkende for fagprosedyren.

Fagprosedyrer, emne: fysio- og ergoterapi (ferdige og påbegynte).

Fagprosedyrer, emne: barn og unge, påbegynte: Totalt 15 treff på barn og unge, ingen
dekkende for fagprosedyren.
Fagprosedyrer, emne: fysio- og ergoterapi, ferdige: Totalt 24 treff på fysio- og
ergoterapi, ingen dekkende for fagprosedyren.
Fagprosedyrer, emne: fysio- og ergoterapi, påbegynte: Totalt 5 treff på fysio- og
ergoterapi, ingen dekkende for fagprosedyren.

Database/kilde

Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere, prioriteringsveiledere og pakkeforløp fra
Helsedirektoratet (obligatorisk)

Dato for søk

08.08.2019

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp. Søkt i nasjonale faglige retningslinjer,
pakkeforløp, nasjonale veiledere og prioriteringsveiledere.

Kommentarer

Ingen dekkende treff for fagprosedyren.

Database/kilde

UpToDate (obligatorisk)

Dato for søk

08.08.2019

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Developmental coordination disorder, avgrenset til pediatric

Patient Education

Ikke relevant

Kommentarer

11 treff, to relevante og brukt i fagprosedyren.

Database/kilde

BMJ Best Practice (obligatorisk)

Dato for søk

08.08.2019

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Developmental coordination disorder

Patient leaflets

Ikke relevant

Kommentarer

28 treff, ingen dekkende treff for fagprosedyren.

Database/kilde

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)

Dato for søk

08.08.2019

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkte med begrepene: DCD, developmental coordination disorder, barn, barn og
motrikk

Antall treff

Ingen treff på DCD. Fikk flere treff på barn + barn og motorikk

Kommentarer

Ingen dekkende treff for fagprosedyren.

Database/kilde

NICE Guidance (UK) (obligatorisk)

Dato for søk

16.05.2019

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Ordene er søkt hver for seg. DCD, Developmental Coordination Disorder

Kommentarer

Ingen dekkende treff for fagprosedyren.

Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjer og veiledere

Dato for søk

08.08.2019

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Retningslinjer og veiledere, emne barn og unge
Retningslinjer og veiledere, emne fysio- og ergoterapi
Retningslinjer og veiledere, emne habilitering og rehabilitering

Kommentarer

Retningslinjer og veiledere, emne barn og unge: Totalt 51 treff, ingen dekkende treff
for fagprosedyren.

Retningslinjer og veiledere, emne fysio- og ergoterapi: Totalt 19 treff, ingen dekkende
treff for fagprosedyren.
Retningslinjer og veiledere, emne habilitering og rehabilitering: Totalt 9 treff, ingen
dekkende treff for fagprosedyren.

Systematiske oversikter
Database/kilde

The Cochrane Library (obligatorisk)

Dato for søk

08.08.2019

Søkehistorie

Advanced Search: developmenta coordination disorder, avgrenset årstall 2010-2019

Antall treff

Cochrane Reviews (0) Clinical Answers (0) Trials (92)

Kommentarer

Ingen treff i Cochrane Reviews eller Clinical Answers, kun i Trials. Dette er ikke
relevant for vår fagprosedyre, hvor det er systematiske oversikter vi søker etter.

Database/kilde

Epistemonikos (obligatorisk)

Dato for søk

13.08.2019

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Advanced Search: developmental coordination disorder, avgrenset årstall 2010-2019

Antall treff

Totalt 66 treff, men 6 dublikat – altså totalt 60 unike treff: Broad Synthesis (0)
Structured summary (2) Systematic review (53), primary study (11)

Kommentarer

Structured summary – to relevante, en før 2010 og den andre inkludert tidligere.
Systematic review – flere relevante. Gjennomgått kilder opp mot Blank, 2019. De som
ikke var referert der, er inkludert i fagprosedyren. Tot. 9 ekstra inkludert.

Database/kilde

Clinical Queries Reviews i MEDLINE, Embase og Cinahl (Systematic Reviews (best
balance of sensitivity and specificity)" i Ovid)

Dato for søk

30.05.2019

Søkehistorie

Vedlagt under

Antall treff

Se flytdiagram under

Kommentarer

Vi har avgrenset søket til etter 2010, grunnet at vi har tatt utgangspunkt i retningslinje
publisert i 2012 (Blank, R., Smits-Engelsman, B., Plantajko, H. og Wilson, P. (2012)
European Academy for Childhod Disability (EACD): Recommendations on the
definiton, diagnosis and intervention of developmental coordination disorder (long
version).

