
Søgebeskrivelse for Nationale Kliniske Retningslinjer for Diagnostik og 
Nonfarmakologisk Behandling af Unipolar Depression (NKR 29) 
 
Bilag x: Søgebeskrivelse 

Til denne kliniske retningslinje er søgningerne foretaget i en på forhånd defineret gruppe 

databaser, der er udvalgt til søgning efter nationale kliniske retningslinjer, nærmere beskrevet i 

Metodehåndbogen. Søgningerne er foretaget af AU Library, Psykiatri, ved Karen Tølbøl Sigaard og 

Helene Sognstrup, i samarbejde med fagkonsulent Nicolai Ladegaard. 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, Embase, 

PsycInfo og CINAHL.  

 

Søgningerne er foretaget i perioden 17. april 2015 - 23. november 2015, fordelt på tre omgange. 

Den første del af søgningerne er en søgning efter guidelines, både internationale og nordiske. Det 

andet trin i søgningen er en søgning efter sekundærlitteratur med udgangspunkt i de fokuserede 

spørgsmål (PICOs); her er søgt efter systematiske reviews og metaanalyser. Søgningerne er 

udført i det omfang, de fundne guidelines ikke besvarede de stillede spørgsmål. I tredje omgang 

søgtes efter randomiserede, kontrollerede studier med udgangspunkt i de endnu ubesvarede dele 

af de fokuserede spørgsmål (PICOs). Se alle udførte søgninger i søgeprotokollen. 

 

Søgetermer 

Engelske: depression, depressive disorder, dysthymia, major depression, depressive, mdd, 

unipolar, affective disorder, mood disorder 

Dansk: depression, affektiv lidelse 

Norsk: depresjon, affektiv lidelse, depressiv lidelse, stemningslidelse 

Svensk: affektiv störning, depressiv störning 

Inklusionskriterier 

Publikationsår: De sidste 10 år (2005-2015) 

Sprog: Engelsk, dansk, norsk og svensk 

Dokumenttyper: guidelines, clinical guidelines, HTA, meta-analyser, systematiske reviews og 

randomiserede, kontrollerede studier 

For søgningerne på de enkelte PICOs er listen af søgeord omfattende, hvorfor der henvises til 

søgeprotokollen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xxxx inkluderet 

 

 

     

 

  

 XX inkluderet 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

REFERENCER IDENTIFICERET 

Gennemgang af titel og abstract 

Efter gennemlæsning 

AGREE / GRADE  vurdering 

XX referencer til NKR 

Ekskluderet: xxxx referencer 

Ekskluderet: xx referencer 

Ekskluderet: xx referencer 


