VEDLEGG 3. 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

Hvordan /når er det trygt å mobilisere brannskade pasienter operert med
delhudstransplantat på underekstremiteter?
Når der det forsvarlig å mobilisere pasienter med brannskader operert med
delhudstransplantat på underekstremiteter

Spørsmål fra PICOskjema

P: Brannskade pasienter med skade på underekstremiteter
I: Mobilisering ved hudtransplantasjon på underekstremiteter
C: Tid: 1. post operative dag - lang tid?
O: Tidlig mobilisering er trygt for pasienter (brannskadde) med delhudstransplantat
(på underekstremiteter)
Navn: Cathrine Sivertsen
E-post: cathrine.sivertsen@helse-bergen.no
Tlf: 55972911
Navn: Regina Küfner Lein
Arbeidssted: Bibliotek for medisinske og odontologiske fag
E-post: regina.lein@uib.no
Tlf: 55 586893

Kontaktdetaljer
prosedyremakere
Bibliotekar som
utførte eller veiledet
søket

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

Mai/juni 2017, 08.06.2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Scrollet igjennom alle fagprosedyrer; ferdige og påbegynte.

Kommentarer

Ferdige:
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/brannskadebehandling-av-barn
http://ehandboken.ous-hf.no/document/760
Påbegynte:
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/kompresjonsstromper-ogantitrombosetromper-indikasjon-tilpassing-bruk-og-rengjoring
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/tidlig-mobilisering-avvoksne-intensivpasienter

Database/kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet (obligatorisk)
Rett lenke: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer

Dato for søk:

Mai/juni 2017, 08.06.2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Gjennomgang av nasjonale retningslinjer

Kommentarer

Ingen relevante funn

Database/kilde

UpToDate (obligatorisk)

Dato for søk

31.5.2017 + 20.6.2017 (søk3)

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk 1: burn* AND skin transplantation AND lower extremities AND early mobilization
Søk 2: burn* AND skin graft* AND lower extremit* AND early mobilization
Søk 3: (skin transplantation OR skin graft*)

Kommentarer

Vi testet ulike kombinasjoner av søkeord tilsvarende PubMed-retningslinjesøket, se
nedenfor
Mulig relevante treff:
Principles of burn reconstruction: Extremities and regional nodal basins

Database/kilde

BMJ Best Practice (obligatorisk)

Dato for søk

31.5.2017 + 20.6.2017 (søk3)

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk1: burn* AND skin graft* AND lower extremit* AND early mobilization
Søk2: burn* AND skin graft* AND lower extremit* AND early ambulation
Søk 3: (skin transplantation OR skin graft*)

Kommentarer

0 relevante treff (ingen guidelines heller)

Database/kilde

National Guideline Clearinghouse (obligatorisk)

Dato for søk

31.5.2017 + 20.6.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk 1: burn* AND skin graft* AND lower extremit* AND early ambulation – 0 treff
Søk 2: “(skin transplantation OR skin graft*) AND lower extremit* AND (mobilisation
OR ambulation)”
Eller: “(skin transplantation OR skin graft*) AND lower extremit* AND (mobilization OR
ambulation)”

Antall treff

Søk 1: 0
Søk 2: 2 (ikke relevant)

Database/kilde

NICE Guidance

Dato for søk

31.5.2017 + 20.6.2017 (søk 3)

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk 1: burn* AND skin graft* AND lower extremit* AND early ambulation – 0 treff
Søk 2: burn AND skin graft – 2 treff, ingen relevante, se:
https://www.nice.org.uk/Search?om=[{%22ndt%22:[%22Guidance%22]}]&ps=50&q=bu
rn+AND+skin+graft
Søk 3: skin transplantation OR skin graft* (avgrenset til Guidance): 6 treff (ingen
relevante)

Kommentarer

0 funn

Database/kilde

Helsebibliotekets retningslinjebase

Dato for søk

Mai/juni 2017, 08.06.2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk 1: burn* AND skin graft* AND lower extremit* AND early ambulation – 0 treff

Kommentarer

Ingen relevante funn

Database/kilde

Sundhetsstyrelsens Nasjonale retningslinjer

Dato for søk

Mai-juni 2017, 08.06.2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Valgt «Udgivelser» og gjennomgått

Kommentarer

Ingen relevante funn

Database/kilde

Center for kliniske retningslinjer

Dato for søk

Mai-juni 2017, 08.06.2018

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Valgt og gjennomgått «Godkendte retningslinjer».

Kommentarer

http://cfkr.dk/media/353599/klinisk_retningslinje_for_anvendelse_af_graduerede_ko
mpressionsstr_mper_pr___og_peroperativt_hos_udvalgte_voksne_patientgrupper__som_forebyggelse_af_posto
perativ_dyb_venetrombose__dvt__i_underekstremitet.pdf

Brannskade, delhudstransplantat,

http://cfkr.dk/media/351789/Klinisk%20retningslinje%20for%20brug%20af%20graduer
ede%20elastiske%20kompressionsstrømper%20til%20forebyggelse%20af%20posttrom
botisk%20syndrom,%20PTS,%20hos%20patienter%20med%20nydiagnosticeret%20sym
ptomgivende%20dyb%20venetrombose.pdf
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/nkr-oedem-i-underekstremiteterne
Ingen relevante

Database/kilde

Evt. retningslinjesøk i PubMed

Dato for søk

31.5.2017 + 20.6.2017 (søk 3 …)

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk 1: ((("Burns"[Mesh]) AND "Skin Transplantation"[Mesh]) AND "Lower
Extremity"[Mesh]) AND "Early Ambulation"[Mesh]
Søk2: (((burn*[Title/Abstract]) AND (skin transplantation[Title/Abstract] OR Skin
graft*[Title/Abstract])) AND (Lower Extremit*[Title/Abstract] OR Lower
Limb*[Title/Abstract])) AND ("Early Mobilization"[Title/Abstract] OR "Early
Mobilisation"[Title/Abstract] OR "Early Ambulation"[Title/Abstract])
Søk 3: ((("Skin Transplantation"[Mesh]) OR skin graft*[Title/Abstract])) AND
((early ambulation[MeSH Terms]) AND (mobilization[Title/Abstract] OR
mobilisation[Title/Abstract] OR ambulation[Title/Abstract]))

Antall treff

Søk 1: 1 treff: Nedelec et al. 2012
Søk 2: 2 treff, inkluderer dette fra søk 1, Avgrenset til Clinical queries – Systematic
reviews : 1 treff
Søk 3: 1 treff: Avgrenset til Clinical queries – Systematic reviews : 1 treff
Samme som i søk 1.

Systematiske oversikter
Database/kilde

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

Dato for søk

20.6.2017

Søkehistorie

#1
MeSH descriptor: [Skin Transplantation] explode all trees
472
#2
"skin transplantation" or "skin graft*":ti,ab,kw (Word variations have been
searched)
863
#3
MeSH descriptor: [Early Ambulation] explode all trees
347
#4
mobilization or mobilisation or ambulation:ti,ab,kw (Word variations have
been searched) 5497
#5
#1 or #2
863
#6
#3 or #4
5497
#7
#5 and #6
14
Cochrane Reviews: 0

Antall treff

Other Reviews: 1
(Legg eventuelt. også til antall treff for de andre delbasene)
Kommentarer

Other reviews: Mobilisation versus bed rest after skin grafting pretibial lacerations: a
meta-analysis (Provisional abstract)
Centre for Reviews and Dissemination
Original Author(s): Southwell-Keely J and Vandervord J
Plastic Surgery International, 2012, Article Number 207452

Database/kilde

Epistemonikos

Dato for søk

20.6.2017

Søkehistorie

(title:((title:("skin transplantation") OR abstract:("skin transplantation")) OR (title:("skin
graft*") OR abstract:("skin graft*"))) OR abstract:((title:("skin transplantation") OR
abstract:("skin transplantation")) OR (title:("skin graft*") OR abstract:("skin graft*"))))
AND (title:(mobilisation OR mobilization OR ambulation) OR abstract:(mobilisation OR
mobilization OR ambulation))

Antall treff

7, se https://tinyurl.com/y8llf3vs

Database/kilde

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søkt og bladd igjennom.

Kommentarer
Database/kilde

PEDro – The Physiotherapy Evidence Database

Dato for søk
Søkehistorie eller
fremgangsmåte

Søk 1: skin graft* - lower leg or knee
Søk 2: avgrenset til Thigh or hip
Søk 3: foot or ankle

Antall treff

Søk 1: 5 (1 rev, 4 trials)
Søk 2: 3 treff (samme som i søk 1)
Søk3: 6 treff, samme som i søk 1 + 1 som ikke var relevant

Database/kilde

OTSeeker – Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence

Dato for søk

20.6.2017

Søkehistorie eller
fremgangsmåte

[Any Field] like '"skin transplantation" OR "skin graft*"' AND [Any Field] like
'mobilisation OR mobilization OR ambulation'

Antall treff

1

Primærstudier
Database/kilde

PubMed

Dato for søk

20.6.2017

Søkehistorie

((("Skin Transplantation"[Mesh]) OR skin graft*[Title/Abstract])) AND ((early
ambulation[MeSH Terms]) AND (mobilization[Title/Abstract] OR
mobilisation[Title/Abstract] OR ambulation[Title/Abstract]))

Antall treff

28

Kommentarer

Sendt på epost

Database/kilde

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

Dato for søk

20.6.2017

Søkehistorie

Se ovenfor

Antall treff

12: sendt per epost

Kommentarer

Forarbeid om søkeord:
Søkeord 20.6.2017:
Vi vektlegger hudtransplantasjonen og mobiliseringen, deretter legg/fot. Faktisk er årsaken for
transplantasjonen underordnet. Vi er også inne på måten hudtransplantasjonen er festet, vha. Artiss, fibrin,
men fikk ikke bruk for det.
Mange av søkene er videre enn 31.5., men uten å få særlig mer treff.

Søkeord: 31.5.2017
P:
- Brannskadepasienter: Burns, burnpatients, burn survivors
- Delhudstransplantat: skin graft, skin transplantation, split skin graft,
- Underekstremiteter: lower extremity, leg, legs, lower extremity grafts, lower legs defects
I:
- Mobilisering: mobilization, early mobilization, late mobilization, mobilization procedures,
postoperative care, ambulation, early ambulation,
- Kompresjon: compression; with/without, compression bandages
C:
Immobilisering: immobilization, bed rest
O:
Treatment outcomes, time factor, recovery of function, graft take, wound healing, complication
MeSH:
- Burns
- Skin transplantation
- Lower Extremity
- Early Mobilization
Frie tekstord:
- Burn*
- Skin transplantation OR Skin graft*
- Lower Extremit* OR Lower Limb*
- Early Mobilization OR Early Mobilisation OR Early Ambulation
Et godt søk for mange av databasene blir dette:
burn* AND skin graft* AND lower extremit* AND early ambulation

