Søgebeskrivelse for Nationale kliniske Retningslinjer for Lumbal radikulopati
Til denne kliniske retningslinje er søgningerne foretaget i en defineret gruppe databaser, der er udvalgt til
søgning efter nationale kliniske retningslinjer, nærmere beskrevet i Metodehåndbogen. Søgningerne er
foretaget af AU Library, Sundhedsvidenskab; Hanne Caspersen og Marina Therese Axelsen i samarbejde
med fagkonsulent Per Kjær. Søgeprotokoller med søgestrategierne for de enkelte databaser vil være
tilgængelige via SST.dk
Indledende søgning efter kliniske retningslinjer er foretaget i følgende informationskilder: Guidelines
International Network (G-I-N), NICE (UK), National Guideline Clearinghouse, Scottish Intercollegiate
Guidelines Network (SIGN), HTA database, SBU (Sverige), Socialstyrelsen (Sverige), Helsedirektoratet
(Norge), Kunnskapssenteret (Norge), Netpunkt, Medline og Embase.
Søgning efter sekundærlitteratur er foretaget i Medline, Embase, Cinahl og Cochrane.
Søgning efter primærlitteratur er foretaget i Medline, Embase og Cinahl.
Søgningerne er foretaget i perioden marts 2015 – november 2015, fordelt på tre søgninger. Den første del af
søgningerne har været en international søgning på guidelines. Anden og tredje del af søgningen har været
en mere specifik søgning med udgangspunkt i de fokuserede spørgsmål (PICOs). Først er der søgt efter
sekundærlitteratur: systematiske reviews og metaanalyser. Dernæst efter primærlitteratur: randomiserede
kontrollerede studier, kontrollerede kliniske forsøg og observationelle studier.
I søgning efter sekundær litteratur er der foretaget én samlet søgning på Patient- og Interventionsdelen,
gældende for samtlige PICO’s.
Søgetermer
I den første søgning efter guidelines er der anvendt følgende søgetermer:
Engelske: lumbar vertebrae, radiculopathy, sciatica, back, lower back, back pain, radiating pain,
intervertebral disc displacement, intervertebral disc degeneration, disc herniation, prolapse, nerve root
compression, nerve root pain, leg pain
Danske: lumbal radikulopati, radiculopati, rygsmerter, lændesmerter, radikulære smerter, diskusprolaps i
lænden, degeneration i lænden
Norske: lumbal radikulopati, radiculopati, ryggsmerter, lumbal skiveprolaps
Svenske: lumbal radikulopati, lumbalt diskbråck, ryggsmärta
For de øvrige søgninger henvises til søgeprotokollerne.
Inklusionskriterier
Publikations år: De sidste 10 år (2005-2015)
Sprog: Engelsk, dansk, norsk og svensk
Dokumenttyper: guidelines, systematiske reviews, metaanalyser, medicinsk teknologivurdering - MTV/HTA,
randomiserede kontrollerede studier, randomiserede kontrollerede forsøg, kontrollerede kliniske forsøg og
observationelle studier.

