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Särskilda villkor – Nätkirurgi vid prolaps 

Kritisk medicinsk kompetens (personal) 

• Gynekologer med särskild kompetens inom urogynekologi 

Andra typer av kompetens än medicinsk (t.ex. 

specialkompetent sjuksköterska, kurator, psykolog, 

fysioterapeut) 

• Uroterapeut 

• Fysioterapeut 

Kritiska medicinska resurser (utrustning, lokaler etc.) 

• Operationssal med adekvat utrustning 

• Cystoskopi 

• 3D endovaginalt/analt/perinealt ultraljud 

• MR 

Andra områden som är en förutsättning för att den utredda 

vården ska kunna bedrivas 

Ett NHVe ska ha tillgång till: 

• 24h konsultberedskap vid komplikationer som behöver åtgärdas akut på hem-

maort 

• Anestesiolog 

• Postoperativ vård 

• Intensivvård 

• Infektionskonsult 

• Kolorektalkirurg 

• Urolog med särskild kompetens inom urogynekologi 

• Radiolog med kompetens att tolka MR 

• Plastikkirurg 

• Kärlkirurg alt. interventionist med emboliseringskompetens 

Kritiska diagnostiska metoder 

• Bäckenbottenultraljud 

• MR-protokoll som stödjer diagnostik av nät 

Behandling (t.ex. medicinsk, kirurgisk, interventionell 

radiologi) 

Tillgång till och möjlighet att behandla med: 

• Kunskap om differentialdiagnostik vid och behandling av bäckenbottensmärta 
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• Alternativa operationsmetoder så som Burch-plastik, fascie-slyngplastik etc. 

Rehabilitering (särskilt anpassad till behovet) 

• NHVe skall erbjuda en individualiserad rehabiliteringsplan inför hemgång ef-

ter operation. 

Övrigt 

• NHVe ska använda det nationella kvalitetsregistret (Gynop) för uppföljning 

och utvärdering av verksamheterna 

• Patienters och närståendes upplevelse av vården ska följas upp och ingå i 

verksamhetens systematiska förbättringsarbete 

• NHV-enheten ska upprätta vårdplan vid utskrivning av patienter från vården-

heten 

• NHVe förväntas utarbeta ett gemensamt vårdprogram för preoperativ bedöm-

ning och selektion av patienter samt övriga rutiner före, under och efter ki-

rurgi. 

• NHVe förväntas utarbeta gemensam patientinformation. 

• NHVe förväntas skapa ett gemensamt nätverk för diskussion av svåra patient-

fall, eventuell fördelning av ovanliga och/eller extra svåra operationer bero-

ende på resurser och kompetens, samt kunskapsöverföring och forsknings-

samarbete. 

• NHVe ska ansvara för vidareutbildning av personal (t.ex. läkare, uroterapeuter 

och fysioterapeuter) och utbildning inom området i kvinnosjukvården. 

• NHVe har ett stort ansvar gällande spridning av kunskap inte bara till sjukvår-

den utan också till allmänhet och berörda patientorganisationer. 


