
 
 

Patientinformation inför utredning och behandling av komplikation 
efter vaginal nät eller inkontinensslynga 
 
Varför får du denna information? Du är remitterad till ett högspecialiserat centrum för 
bedömning av de besvär du sökt vård på din hemort. Innan du kommer till oss vill vi 
informera om hur denna bedömning kan komma att gå till. Det är viktigt att du är 
informerad om hur det praktiskt går till att bli utredd och kanske opererad för framfall med 
vaginalt nät / en komplikation till vaginalt nät eller inkontinensslynga 
 
Vad händer först? Din vårdgivare skickar en remiss till en expertgrupp i Stockholm, 
Göteborg, eller Malmö beroende på var du bor. Där bedöms den antingen av den enskilda 
gruppen, eller på ett gemensamt möte där det bestäms på vilket centrum och vilken typ av 
vård du kan erbjudas. Efter detta möte utses en kontaktperson på det centrum du erbjuds 
vård som kommer att vara din länk till vården genom hela förloppet. 
 
Du får därefter en kallelse från det centrum som kommer att utreda och vid behov erbjuda 
dig operation. Men kallelsen kommer information om kontaktperson, eventuell 
reseplanering, och även en länk med inbjudan att delta i forskningsstudier länkade till ditt 
tillstånd. Det är självklart frivilligt att delta i forskningsstudier och din vård påverkas inte av 
ditt svar. 
 
Hur reser du? Till utredningsbesöket reser du med allmänna färdmedel eller egen bil. Du får 
reseersättning av din hemregion. 
 
Hur går utredningsbesöket till? Du träffar din kontaktperson och en eller flera vårdgivare, 
och besöket kan ta upp till en halv dag i anspråk. Det gör t ex en gynekologisk undersökning 
med ultraljud via slidan eller ändtarmen, och/eller en mätning av din blås- och/eller 
tarmfunktion. Du kan bli bedömd av en specialistfysioterapeut som är specialiserad på din 
typ av besvär. Du kanske även träffar urolog, sexolog eller kurator vid besöket. Teamet gör 
sedan en sammanfattning av vad de funnit (ofta via gynekologen som undersökt dig), och en 
planering görs för din fortsatta vård. Det kan hända att ditt fall behöver diskuteras på ett 
möte med de övriga expertgrupperna, och du kommer i så fall få ett preliminärt svar och 
sedan kontaktas efter expertgruppsmötet. 
 
Kommer du erbjudas operation? Ibland uppkommer vid samtalet eller undersökningarna 
något som gör operation olämplig. Då erbjuds du annan behandling som passar dig bättre, 
och oftast kan ske hos din vårdgivare på hemorten. 
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