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NHV remissmall avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal 

inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning    
  

 

Dessa kriterier behöver vara uppfyllda inför remiss: 

 

□ Är patienten intresserad av kirurgisk behandling? 

□   Har patienten läst den förberedande patientinformation?    

□ Patienten är värderad avseende förekomst av tarm-malignitet eller 

inflammatorisk tarmsjukdom  

(Alarmsymtom kan vara: Blod i avföringen, nytillkomna trängningar till avföring eller 
läckage, anal smärta, sår, fissurer. Efter 40 års ålder ändring av annars stabila avföringsvanor 
>4 veckor utan annan förklaring) 

□ Om läckage endast vid diarré eller förstoppning- påbörjad behandling med 

tarmreglerande medel, t ex bulkmedel och/eller loperamid    

□ Resor kommer att ordnas 

Jag som remittent är införstådd med att patienten remitteras inom uppdraget 

NHV inkontinens/anovaginala fistlar efter förlossning, vilket innebär att patienten efter vår 

bedömning samt eventuell operation kommer att återremitteras till hemortssjukhuset/ansvarig 

vårdgivare. Resor bekostas av hemlandstinget. Efter operationen behövs liggande 

sjuktransport och flygtransport vid mer än tre timmars resväg. 

□ Uppföljning efter eventuell operation är planerad vad gäller eventuellt behov av 

slutenvård samt hos hos fysioterapeut/ uroterapeut på hemorten  i samråd med NHV-centrum 
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Anamnes: 

Aktuell sysselsättning: 

 

Tobaksbruk:     

 

Alkoholbruk:   

 

Tidigare sjukdomar inklusive psykiatrisk anamnes:  

Nuvarande sjukdomar inklusive psykiatrisk anamnes:   

 

Tidigare buk/bäckenbottenkirurgi:       NEJ   □      JA – år / typ av operation:  

 

 

Aktuella läkemedel:  

Allergier:  

Paritet/ antal vaginala förlossningar/ senaste förlossning:  

 

Framtida graviditetsönskemål:    

  

Aktuell symtombild: lokala besvär, miktion, defekation, sexuell funktion: 

Status: 
BMI:  

Gynekologiskt status: 

  

 

Palpationsfynd anus, analfunktion:  

 

Vilotryck: □nedsatt /□normalt/ □ökat 

Kniptryck: □nedsatt /□normalt /□ökat 

 

MR visade 

 

Operation/undersökning i narkos visade  
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annat  

 

Önskad åtgärd/operation ni diskuterat med patienten:  

            

 Ev MR-bilder har länkats för eftergranskning:     NEJ   □     JA □ 

 

Kontaktuppgifter till vårdavdelning på hemorten vid postoperativa besvär som föranleder 

vård/läkarbedömning: 

 

Kontaktuppgifter för resefrågor: 

 

 

Samtycker patienten till sammanhållen journalföring:      Nej □    Ja □ 

Information om sammanhållen journal: Sammanhållen journalföring innebär att den du 

söker vård hos kan få tillgång till uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare. Om 

behov uppstår är det endast vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del 

av uppgifter i dina journaler. Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och rätt 

att spärra dina uppgifter. På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om regler och rättigheter 

kring sammanhållen journalföring. 

 


