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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för buksarkom inom regionen 
före införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) och bedöma vilka åtgärder som 
fordras med anledning av införandet av SVF för buksarkom. Nulägesbeskrivningen är 
framtagen av regionala processägare Viktor Johanson 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 

 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

Sarkom är maligna tumörer som utspringer från mesenkymal vävnad, dvs kroppens 
stödjevävnader (bindväv, fettväv, muskelvävnad, skelett och brosk) och kan förekomma i 
nästan alla delar av kroppen. Sarkom är sällsynta, de utgör cirka 1 procent av alla maligniteter 
och cirka 1 procent av alla mesenkymala tumörer (resten är benigna). De kan uppstå i alla 
åldrar. Det är inte en enda diagnos utan en mycket stor heterogen grupp av tumörsjukdomar.  
 
Buksarkom utgör ca 20 procent av alla sarkom och indelas i viscerala (i bukhålans organ –
oftast gastrointestinala stromacells-tumörer, GIST,) och retroperitoneala (utanför 
bukhinnan) sarkom med en årlig incidens på cirka 1,5/100 000 invånare respektive 1/100 
000 invånare. Buksarkom ger ofta symtom sent i förloppet. Att symtom presenteras sent i 
sjukdomsförloppet fördröjer diagnos i de flesta fall. Många diagnosticeras som bifynd vid 
bilddiagnostik av annan orsak. Det finns en specifik diagnoskod för retroperitoeneala sarkom 
(C48.0) men viscerala sarkom saknar specifika ICD-10-koder. Statistik kräver en således en 
kombination av ICD-10 och SNOMED-koder, men det finns ett skandinaviskt 
kvalitetsregister. 
 

 

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. 
Område baseras på hälso- och sjukvårdsnämnden uppdelningen och utgår från patienternas 
län, kommuner och församling vid diagnos.  



3 

 

 
 
Incidensen visar antal nya fall av buksarkom 2012-2016. Femårsprevalensen visar hur många 
patienter som har fått buksarkom upp till 5 år bakåt och lever med den vid ett givet 
mätdatum varje år mellan 2012-2016. 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Här presenteras en beskrivning av hur patienternas väg genom vården ser ut för patienter i 
VGR med buksarkom. Figur 1 är en visualisering av de olika steg som ingår i patienternas 
väg och vilka vårdinstanser som utför dessa. 
 
 

  
 

 
Retroperitoneala sarkom växer oftast expansivt, men inte invasivt, dvs de förskjuter sakta 
omkringliggande organ men växer till en början oftast inte in i andra vävnader och ger inte 
mycket symtom. De flesta växer troligen långsamt men högmaligna former finns också. 
Först när de blivit mycket stora kan de ge upphov till fyllnadskänsla, stor palpabel knöl i 
buken eller tilltagande bukomfång. I dessa fall är det datortomografi eller magnetkamera som 
ger misstanke eller bekräftar diagnosen. I takt med alltmer ökad användning av 
bilddiagnostik så upptäcks numera en del retroperitoneala sarkom i tidigare stadier, som 
bifynd, vid någon form av radiologisk eller nuklearmedicinsk bildundersökning. Om 
diagnosen liposarkom anses trolig och tumören förefaller resekabel är morfologisk diagnos 
inte alltid nödvändig innan kirurgi. 
 
Viscerala sarkom, som oftast uppstår i magsäcken eller tunntarmen, kan också vara 
asymtomatiska en lång tid och nå ansenlig storlek. En del viscerala sarkom hittas således som 
bifynd vid bildunderökning. Ofta ger de dock upphov till gastrointestinal blödning och hittas 

Figur 1: Processkarta Buksarkom, (förenklad processkarta över patientens väg som kan se annorlunda ut 
för en enskild patient) 

 



5 

 

vid utredning för detta. De flesta viscerala sarkom utgörs av gastrointestinala stromacells-
tumörer, GIST. Denna tumörtyp svarar oftast bra på behandling med onkogena 
signalvägshämmare (även kallad målriktad behandling), men om så är fallet, och vilken typ av 
dylik behandling som fungerar, beror på vilken mutation som tumören har i vissa 
tillväxtreceptorer. Således är det viktigt, i den mån tumören inte bedöms som enkelt 
resekabel, att biopsera tumören för mutationsanalys, för ställningstagande till 
tumörkrympande behandling före operation (så kallad neoadjuvant behandling). Även om 
tumören svarar på dylik behandling krävs kirurgi för bot. Beroende på tumörstadium och –
grad så ges en längre tids adjuvant behandling. 
 
Eftersom mesenkymala tumörer är sällsynta och det är en mycket heterogen tumörgrupp så 
kan sarkomdiagnosen vara svår. Rätt diagnos är avgörande för korrekt klinisk handläggning 
och initial terapi. Misstänkta sarkom skall därför inom Västra Götalandsregionen remitteras 
till Sarkomcentum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för ett multidiciplinärt 
omhändertagande. Buksarkom opereras vid endokrinkirurgiska sektionen på SU, eventuellt i 
samarbete med onkologisk ortopedi. Palliativ onkologisk behandling sköts via verksamhet 
Onkologi vid SU. 
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4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan motsvarande punkt för välgrundad 
misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av standardiserade 
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.  

Mätningen har utförts enligt:  
Register:  
Data från Nationellt kvalitetsregister för viscerala och retroperitoneala sarkom 
 
Urval:  
Den beräknade ledtiden är från remissdatum till behandlingsstart. 

• Behandlingsstart anses vara det minsta datum av 
o Datum för första operation av primärtumör, 
o Datum för start av radioterapi 
o Datum för start av medicinsk eller annan anti-tumörbehandling 

• I bilden nedan anges de anmälande enheterna. 

• Anmälande enheter med mindre än 5 patienter är ihopslagna i kategorin ”Övriga 
enheter". 

• Patienter med negativa väntetider har exkluderats. 

• Det önskade målnivåerna är 11 kalenderdagar 

Period: 
2013 - 2016 

 
Figur 2: Baslinjemätning buksarkom VGR uppdelat per anmälande enheter, 2013-2016.  
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5. MEDVERKANDE 

Arbetet har genomförts av: 

Viktor Johanson, Regional processägare Buksarkom, Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Leyla Nunez, statistiker, Regionalt cancercentrum väst 

Caroline Trowald, projektledare för införandet av standardiserade vårdförlopp, Regionalt 
cancercentrum väst 
 


