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Hva er effekten av operasjon sammenlignet med ingen operasjon for friske kvinner med påvist
gynekologisk dermoidcyste?
Tonje Lehne Refsdal
Folkehelseinstituttet

Mulig relevante søkeresultater
Ovarian cysts
Sist oppdatert september 2018

Søkestrategi
Dato for søk: 28.05.2019

Ovarian germ cell tumors: Pathology, clinical
manifestations, and diagnosis
Oppdatert november 2017
Inneholder bl.a. et avsnitt om behandling av
Mature teratoma (dermoid)

Dato for søk: 28.05.2019

Se også
Oophorectomy and ovarian cystectomy
Oppdatert juli 2018

Søkestrategi: Søk på dermoid cyst

Søkestrategi: Søk på dermoid cyst

Nasjonale retningslinjer
og veiledere fra
Helsedirektoratet

Nasjonalt handlingsprogram med
retningslinjer for diagnostikk, behandling og
oppfølging av gynekologisk kreft 2016 (PDF)

Dato for søk: 28.05.2019

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Dato for søk: 28.05.2019

Søkestrategi: Søk på cyste, cyster, tumor, dermoid, kreft

Søkestrategi: dermoid cyste, gjennomgang av listen over ferdige
fagprosedyrer
Helsebibliotekets
retningslinjebase
(norske retningslinjer)

Veileder i gynekologi - Benigne ovarialcyster
Norsk gynekologisk forening
Sist oppdatert 2015

Dato for søk: 28.05.2019

Nationella riktlinjer fra
Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Dato for søk: 03.06.2019

Nationale kliniske
retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Institute for
Health and Care
Excellence (UK)

Ingen relevante treff

Søkestrategi: Gjennomgang av retningslinjer under temaet
Gynekologi

Søkestrategi: Gjennomgang av listen over alle Nationella riktlinjer
Dato for søk: 03.06.2019
Søkestrategi: Gjennomgang av listen under
NKR udgivelser efter emne
Dato for søk: 05.06.2019
Søkestrategi:
1. teratom*
2. dermoid cyst*
3. NICE Guidance > Conditions and diseases > Gynaecological
conditions > Ovarian cancer

The Cochrane Library
(Cochrane Reviews)

Laparoscopy versus laparotomy for benign
ovarian tumour 2009
Laparoscopic surgery for presumed benign
ovarian tumor during pregnancy 2013
Oral contraceptives for functional ovarian
cysts 2014

Dato for søk: 08.08.2019
Søkestrategi:
Søk 1: Title, abstract, keyword: (ovarian or ovary or gynecol*) and
(dermoid* or dermatoid*) and (cyst* or tumor*)
Søk 2: Title, abstract, keyword: (dermoid* or dermatoid*) and
(cyst* or tumor*)
Søk 3: MeSH descriptor: [Dermoid Cyst] explode all trees
Søk 4: All text: dermoid cyst*
Søk 5: Title, abstract, keyword: teratoma*
Søk 6: MeSH descriptor: [Ovarian Cysts] explode all trees and with
qualifier(s): [Surgery - SU]
Søk 7: MeSH descriptor: [Ovarian Cysts] explode all trees and
(MeSH descriptor: [General Surgery] explode all trees or MeSH
descriptor: [Gynecology] explode all trees)
Søk 8: MeSH descriptor: [Ovarian Neoplasms] explode all trees and
with qualifier(s): [Surgery - SU]
Søk 9: (benign and (tumor* or cyst*) and (gyne* or ovar*)):ti,ab,kw

Epistemonikos

Ovarian Mature Cystic Teratoma: Challenges
of Surgical Management 2016

Dato for søk: 05.06.2019
Søkestrategi:
Søk 1: Title & abstract (dermoid* AND (cyst* OR tumor*))
Søk 2: teratom*

Folkehelseinstituttet

Kikkhullskirurgi ved godartede gynekologiske
lidelser 2009

MeSH-termer og MeSH ID-er for indeksering av søkeresultatet
MeSH: Dermoid Cyst D003884
MeSH: General Surgery D013502
MeSH: Teratoma D013724
MeSH: Ovarian cysts D010048

Dato for søk: 05.06.2019
Søkestrategi: cyste, dermoid

