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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för skelett- och mjukdelssarkom 
inom regionen före införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF). Nulägesbeskrivningen är 
framtagen av ortoped Sigvard Eriksson med hjälp av stödteam vid RCC Väst. Målgruppen 
för nulägesbeskrivningen är processansvariga, linjechefer, beslutsfattare samt vårdgivare som 
skall arbeta med införandet av vårdförloppet i Västra Götalandsregionen (VGR), där tanken 
är att berörda ska ha en gemensam bild av nuläget och gemensam utgångspunkt inför SVF. 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

Nedan presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för patienter med 
skelett- och mjukdelssarkom de senaste fem åren i VGR.1 De patienter som inkluderas är 
patienter med diagnoskod (ICD-O/3) för skelettsarkom: C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C41.0, 
C41.2, C41.3, C41.4. Samt patienter med diagnoskod (ICD-O/3) för mjukdelssarkom: C49.0, 
C49.1, C49.2, C49.3, C49.4, C49.5, C49.6.  
 

Epidemiologisk översikt för skelett- och mjukdelssarkom i VGR 2011-2015 
Relativ överlevnad (med 95% konfidensintervall) 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt skelett- och mjukdelssarkom i VGR 2011-2015  

 
Överlevnadsgraferna i figur 1 visar hur stor andel av patienterna som lever 5 år efter diagnos. 
Mätningen har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav begreppet relativ överlevnad.  
 
Incidensen visar antal nya cancerfall för skelett- och mjukdelssarkom årligen 2011-2015. 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som är i livet upp till fem år efter konstaterad 
skelett- eller mjukdelssarkomdiagnos för åren 2011-2015.  
 
 
 
 
1 Statistikområden, Cancer. Stockholm: Socialstyrelsen. Citerad 2016-10-31. Tillgänglig från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Här presenteras en beskrivning av hur patientens väg genom vården ser ut för patienter i 
Västra sjukvårdsregionen med skelett- respektive mjukdelssarkom. Utredningsförloppet 
skiljer sig mellan skelett- eller mjukdelssarkom och därför är patientens väg genom vården 
beskriven med skelettsarkom och mjukdelssarkom var för sig. Figur 2 är en visualisering av 
de olika steg som ingår i patienternas väg och vilka vårdinstanser som utför dessa för 
skelettsarkom. Figur 3 är en visualisering av de olika steg som ingår i patientens väg och vilka 
vårdinstanser som utför dessa för mjukdelssarkom. 
 
Sarkom är ett samlingsbegrepp för en ovanlig tumörform med över 55 olika subgrupper. I 

Sverige upptäcks 350 fall av sarkom årligen. Sarkom kan uppstå över hela rörelseapparaten, 

från halsrygg ner till fot. På grund av detta är det svårt att ha en individualiserad och 

lättbegriplig utredningsalgoritm för sarkom. Det är därför av största vikt att ha en enkel, 

lättbegriplig och snabb inledning av utredningen där enkla symptom ska väcka en hög grad 

av misstänksamhet. 

3.1 Skelettsarkom 

 

Figur 2: Processkarta skelettsarkom 
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Vanligaste debutsymtomet vid skelettsarkom är smärta. Vid smärta och eventuellt även 

svullnad utan trauma eller annan rimlig orsak ska slätröntgen ordineras. Skelettsarkom utgörs 

oftast av osteosarkom eller Ewingsarkom vilket vanligen drabbar patienter i första och andra 

levnadsdecenniet. När barn och ungdomar inte vill delta i den fysiska aktivitet som de 

vanligtvis tycker är det roligaste som finns ska misstanke om patologisk skelettförändring 

väckas.  

Om röntgen visar patologiska avvikelser remitteras patienten till tumörteamet på 

ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Patienten tas upp på MDK där 

sarkomkirurg, patolog, onkolog och radiolog medverkar. MDK hålls en gång i veckan. På 

MDK avgörs huruvida kompletterande undersökningar i form av röntgen eller biopsi ska 

göras eller om det är en godartad förändring och ingen ytterligare undersökning krävs.  

Vid misstanke om skelettsarkom görs biopsi vid sarkomcentrum och en kompletterande 

magnetkameraundersökning (MRT) vid patientens hemsjukhus. Utifrån svaren startas 

behandling, oftast i form cellgifter följt av operation. Patienten tas upp på postoperativ 

MDK där fortsatt behandling planeras följt av ytterligare cellgiftsbehandling.  

En grupp av skelettsarkom utgörs av Chondosarkom som är en långsamväxande brosktumör 

vilken drabbar patienter i övre medelåldern och seniet. Behandlingen utgörs endast av kirurgi 

då dessa typer av tumörer inte är känsliga för cellgifter eller strålbehandling. 

3.2 Mjukdelssarkom 

 

Figur 3: Processkarta mjukdelssarkom 
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Vanligaste debutsymtomet vid mjukdelssarkom är en tillväxande resistens som nästan 

undantagslöst är smärtfri. Den uppvisar heller inga laboratoriemässiga förändringar i form av 

blodbild eller sänkestegring. Mjukdelssarkom drabbar vanligen vuxna och äldre patienten där 

den statistiska medelåldern är 62 år. Undantag finns för barn och ungdomar som kan 

drabbas av aggressiva mjukdelssarkom som synoviala sarkom och rhabdomyosarkom.  

Då resistensen är smärtfri väcker den oftast inga misstankar om allvarlig sjukdom och 

förväxlas ofta med muskelruptur, mjukdelsinfektion eller allmän asymmetri av exteriören. 

Den enkla regeln att följa är att resistenser som endast finns på ena sidan av kroppens 

medellinje bör betraktas som patologiska tills motsatsen är bevisad. Golden standard vid 

utredning av mjukdelsresistenser är MRT. Ultraljudsundersökning har ingen plats i modern 

sarkomdiagnostik utan fördröjer endast utredningsförloppet.  

Fynd av en mjukdelsförändring via MRT som inte otvetydigt kan avfärdas som icke 

tumörsuspekt skall remitteras till tumörteamet på ortopedkliniken Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Det radiologiska fyndet bedöms på MDK där moderna 

magnetundersökningar kan särskilja godartade fettumörer, så kallade lipom, från 

sarkomsuspekta förändringar. Det sistnämnda får en tid till ortopedkliniken inom 2 veckor 

från det att remissen anländer till ett läkarbesök, vilket även inkluderar ett vävnadsprov för 

diagnos.  

Då mjukdelssarkom nästan undantagslöst genomgår kirurgi utan preoperativ kemoterapi 

leder PAD-svaret till kirurgi och patienten återkommer på MDK först när operationen är 

gjord. De kirurgiska marginaler som uppnås avgör huruvida strålbehandling eller 

cellgiftsbehandling blir aktuellt postoperativt. Alla sarkom som behandlas i Sverige har en tio 

år lång uppföljning efter genomförd behandling.  

4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan närmast motsvarande punkt för 
välgrundad misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av 
standardiserat vårdförlopp. Vidare är det tänkt att mätningen ska användas som 
utgångspunkt för att visa hur mycket ledtiderna ska kortas ner på sikt samt ge underlag för 
analys av vilken effekt införandet av SVF i verksamheterna haft på ledtiderna. I figur 4 nedan 
redovisas hur de ledtider som närmast motsvarar mätpunkt för välgrundad misstanke och 
behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. 

Mätningen har utförts enligt: 
Register:   
- Nationella kvalitetsregistret för sarkom i extremiteter och bålvägg 
Urval:   
- Patienter som påbörjat behandling 2013-2015 och som vid diagnosen var folkbokförda i 
Västra Götalandsregionen och patientens ålder vid diagnos var över 18 år. Lågmaligna 
sarkom (FNCLCC = 1) redovisas som en egen grupp och behandlade lågmaligna sarkom är 
exkluderade ur gruppen som fått behandling. 
Sjukhus: 
- Patienterna är grupperade utefter anmälande sjukhus till kvalitetsregistret  
Ledtid från: 
- Remissdatum (referral date).  
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Ledtid till:  
- Start av behandling (strålning/läkemedel/kirurgi) 
- Datum då patienten blev informerad om behandlingsplanen, för lågmaligna 
Målledtider:  
- 39 kalenderdagar, strålning/läkemedel/kirurgi 
- 28 kalenderdagar, lågmaligna 

BASLINJEMÄTNING ICKE LÅGMALIGNA ORTOPEDISKA SARKOM 

 
Figur 4: Baslinjemätning ortopediska sarkom (ej lågmaligna) i VGR uppdelat per sjukhus, 2013-2015.  

 

 

BASLINJEMÄTNING LÅGMALIGNA ORTOPEDISKA SARKOM 

 
Figur 5: Baslinjemätning lågmaligna ortopediska sarkom i VGR uppdelat per sjukhus, 2013-2015.  
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