
 

MIN DIAGNOS OCH BEHANDLING 

Allmän information om sarkom 

Vad är sarkom och hur vanlig är sjukdomen?  

Ordet sarkom kommer från grekiskans sarx = köttliknande. Sarkom är en cancertumör som kan 

uppstå någonstans i kroppens stödjevävnad, det vill säga skelettet, brosket, musklerna, 

bindväven eller fettet. Ungefär 400 personer i Sverige får sjukdomen varje år.  

Vad orsakas sarkom av?  

Det är inte klart vad sarkom beror på. 

Vilka är de vanligaste symtomen?  

Symtom på sarkom kan vara en knöl som växer någonstans på kroppen. Sarkom i skelettet 

börjar ofta med att det gör ont.  

Rekommenderad behandling 

Din läkare och andra olika cancerspecialister diskuterar resultaten av de undersökningar du har 

gjort för att kunna rekommendera den behandling de bedömer blir bäst för dig. Detta görs vid en 

multidisciplinär konferens (MDK). Du och din läkare bestämmer sedan tillsammans om 

behandlingen.   

Vilken behandling blir det?  

Sarkom behandlas med operation. Ofta behöver man även annan behandling. Vid vissa typer 

av sarkom, mest hos barn och unga vuxna, är det vanligt med cytostatikabehandling både före 

och efter en operation. På 1177.se kan du läsa mer om cytostatika, som också kallas 

cellhämmande läkemedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIN DIAGNOS OCH BEHANDLING 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaruta 

Datortomografi – är en särskild form av röntgen, så kallad skiktröntgen, som skapar mycket detaljerade 

bilder av kroppen. 

Magnetkamera – är en undersökning som inte använder röntgenstrålar utan utförs med hjälp av ett 

magnetfält och radiovågor. Magnetfältet påverkar elektronisk utrustning och magnetiska föremål. Därför ska 

du inte undersökas om du har elektronisk utrustning eller magnetisk metall i kroppen till exempel en 

pacemaker. Ledproteser ger bildstörningar, vilket kan försvåra bildtolkningen, men du som har dessa kan 

fortfarande undersökas med magnetkamera. 

Multidisciplinär konferens (MDK) – är ett möte där flera olika specialister, som kirurger, röntgenläkare, 

onkologer, patologer och kontaktsjuksköterska bedömer din tumör och gemensamt kommer fram till ett 

behandlingsförslag beroende på hur din tumör ser ut. 

Datortomografi 
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Behandling av Ewings sarkom 

Ewings sarkom innebär att en cancertumör har börjat växa inuti skelettet. Behandlingen består 

av operation och cytostatika, som är ett cellhämmande läkemedel. Cytostatika får du både före 

och efter operationen. Personalen på onkologkliniken kommer att ge dig mer information om 

den behandling du ska få. Under rubriken cytostatika kan du läsa mer om cytostatika. Ibland 

kan man också behöva strålbehandling före eller efter operationen. 

Innan operationen  

Då får du träffa en tumörortopedkirurg, narkosläkare och några blodprover tas. 

Om operationen 

Vid operation tar vi bort tumören tillsammans med omkringliggande skelett- och 

mjukdelsvävnad. Beroende på var tumören sitter, behövs ofta någon form av så kallad 

rekonstruktion av skelettet. Det vanligaste är en ledprotes vilket vi då sätter in direkt. En 

plastslang lämnas kvar i sårhålan några dagar för att dränera blod och vävnadsvätska.  

Någon enstaka gång måste vi genomföra en amputation. Om det blir aktuellt för dig kommer vi i 

god tid före operationen berätta för dig hur vi planerar just din operation. 

Efter operationen 

Du får stanna kvar på sjukhuset några dagar och ibland upp till en vecka. Det beror på hur du 

mår och hur såret läker. Det som opereras bort skickas på analys som kan ge mer detaljerade 

svar på hur sjukdomen beter sig hos dig. På det sättet kan du få fortsatt behandling som är så 

väl anpassad som möjligt. Det tar några veckor innan analysen är klar.  

Efter operationen för ditt Ewings sarkom fortsätter du med cytostatikabehandlingen, och får 

göra regelbundna kontroller på onkologkliniken. 

Värktabletter 

När du har blivit opererad behöver du ta värktabletter även efter att du har kommit hem. 

Du kan också behöva långverkande morfinpreparat (Dolcontin, Oxycontin). När värken 

minskar räcker det att ta tabletter som innehåller paracetamol, eventuellt med en tablett 

Morfin eller Oxynorm. Du avgör själv när du kan sluta helt med att ta värktabletterna. 

► Läs mer om operation under rubriken Operation och cytostatika under rubriken Cytostatika. 
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Behandling av kondrosarkom 

Kondrosarkom betyder att tumören består av elakartade broskceller. Tumören måste opereras 

bort. Operationen kan ibland bli ganska stor. 

Innan operationen 

Då får du träffa en tumörortopedkirurg, narkosläkare och några blodprover tas. 

Om operationen 

Vid operation tar vi bort tumören tillsammans med omkringliggande skelett- och 

mjukdelsvävnad. Beroende på var tumören sitter, behövs ofta någon form av så kallad 

rekonstruktion av skelettet. Det vanligaste är en ledprotes vilket vi då sätter in direkt. En 

plastslang lämnas kvar i sårhålan några dagar för att dränera blod och vävnadsvätska. 

Någon enstaka gång måste vi genomföra en amputation. Om det blir aktuellt för dig kommer vi i 

god tid före operationen berätta för dig hur vi planerar just din operation. 

Efter operationen 

Du får stanna kvar på sjukhuset från några dagar upp till en vecka. Det beror på hur du mår och 

hur såret läker. Det som opereras bort skickas på analys som kan ge mer detaljerade svar på 

hur sjukdomen beter sig hos dig. På det sättet kan du få fortsatt behandling som är så väl 

anpassad som möjligt. Det tar några veckor innan analysen är klar.  

Efter operationen för ditt kondrosarkom kommer du att regelbundet kontrolleras på 

sarkommottagningen på ortopeden. 

Värktabletter 

När du har blivit opererad behöver du ta värktabletter även efter att du har kommit hem. 

Du kan också behöva långverkande morfinpreparat (Dolcontin, Oxycontin). När värken 

minskar räcker det att ta en tablett som innehåller paracetamol, eventuellt med en tablett 

Morfin eller Oxynorm. Du avgör själv när du kan sluta helt med att ta värktabletterna. 

►   Läs mer om operation under rubriken Operation 
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Behandling av osteosarkom 

Osteosarkom är en form av cancer i skelettet. Behandlingen består av operation och 

cytostatika, som är ett cellhämmande läkemedel. Cytostatika får du både före och efter 

operationen. Personalen på onkologkliniken kommer att ge dig mer information om den 

behandling du ska få. Under rubriken cytostatika kan du läsa mer om cytostatika. Ibland kan 

man också behöva strålbehandling före eller efter operationen. 

Innan operationen 

Då får du träffa en tumörortopedkirurg, narkosläkare och några blodprover tas. 

Om operationen 

Vid operation tar vi bort tumören tillsammans med omkringliggande skelett- och 

mjukdelsvävnad. Beroende på var tumören sitter, behövs ofta någon form av så kallad 

rekonstruktion av skelettet. Det vanligaste är en ledprotes som vi sätter in direkt. En plastslang 

lämnas kvar i sårhålan några dagar för att dränera blod och vävnadsvätska. 

Någon enstaka gång måste vi genomföra en amputation. Om det blir aktuellt för dig kommer vi i 

god tid före operationen berätta för dig hur vi planerar just din operation.  

Efter operationen 

Du får stanna kvar på sjukhuset från några dagar upp till en vecka. Det beror på hur du mår och 

hur såret läker. Det som opereras bort skickas på analys som kan ge mer detaljerade svar på 

hur sjukdomen beter sig hos dig. På det sättet kan du få fortsatt behandling som är så väl 

anpassad som möjligt. Det tar några veckor innan analysen är klar.  

Efter operationen för ditt osteosarkom, kommer du att återuppta cytostatikabehandlingen, och 

därefter regelbundet kontrolleras på onkologkliniken. 

Värktabletter 

När du har blivit opererad behöver du ta värktabletter även efter att du har kommit hem. Du kan 

också behöva långverkande morfinpreparat (Dolcontin, Oxycontin). När värken minskar räcker 

det att ta en tablett som innehåller paracetamol, eventuellt med en tablett Morfin eller Oxynorm. 

Du avgör själv när du kan sluta helt med att ta värktabletterna. 

► Läs mer om operation under rubriken Operation och cytostatika under rubriken Cytostatika. 
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Behandling av mjukdelssarkom 

Mjukdelssarkom kan finnas i fettet under huden, inuti en muskel eller mellan muskler. Det finns 

flera sorters mjukdelssarkom. Den tumörsjukdom du har fått heter: 

 

………………………………………………………………………. 

 

Innan operationen 

Då får du träffa en tumörortopedkirurg, narkosläkare och några blodprover tas. 

Om operationen 

Vid operation tar vi bort tumören tillsammans med omkringliggande mjukdelsvävnad. Ibland 

behöver vi rekonstruera hud och/eller muskler. Ofta lämnas en plastslang kvar i såret några 

dagar för att dränera blod och vävnadsvätska. 

Någon enstaka gång måste vi genomföra en amputation. Om det blir aktuellt för dig kommer vi i 

god tid före operationen berätta för dig hur vi planerar just din operation. 

Det som opereras bort skickas på analys som kan ge mer detaljerade svar om tumörens 

egenskaper och/eller hur den reagerat på eventuell strålbehandling/cytostatikabehandling före 

operationen. På det sättet kan du få fortsatt behandling som är så väl anpassad som möjligt. 

Analysen är klar efter några veckor. Du får svar från oss via telefon eller vid besök på 

sarkommottagningen på ortopeden eller på onkologmottagningen.  

Värktabletter 

När du har blivit opererad behöver du ta värktabletter även efter att du har kommit hem. Du kan 

också behöva långverkande morfinpreparat (Dolcontin, Oxycontin). När värken minskar räcker 

det att ta en tablett som innehåller paracetamol, eventuellt med en tablett Morfin eller Oxynorm. 

Du avgör själv när du kan sluta helt med att ta värktabletterna. 

► Läs mer om operation under rubriken Operation 
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Knäledsprotes 

Foto: Waldemar Link 

Om du behöver en knäledsprotes 

Om nedre delen av lårbenet (eller övre delen av skenbenet) ska tas bort, behöver du en protes 

som ersätter knäleden. Protesen får du samtidigt som tumören tas bort. Protesen är gjord av 

plast och rostfritt stål och sätts fast med bencement.  

Efter operationen 

Redan dagen efter operationen kan du komma upp och gå med kryckor. En fysioterapeut 

hjälper dig. Du kommer att stanna kvar på avdelningen ungefär en vecka.  

Knäledsprotesen tål ganska mycket belastning och kan fungera under många år. Du kan gå, 

cykla och simma nästan obehindrat. Däremot bör du undvika att springa, hoppa eller att delta i 

kontaktsporter såsom fotboll eftersom protesten då kan lossna.  

► Läs mer om operation under rubriken Operation 
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Hemipelvektomi - amputation av ben och 
bäckenet 

Det kallas hemipelvektomi om hela benet behöver tas bort tillsammans med hela eller en del av 

bäckenet. Innan du själv ska opereras kan vi ordna så att du får träffa någon som redan 

genomgått samma typ av operation. Prata med din kontaktsjuksköterska. 

Efter operation 

Redan dagen efter operationen kan du komma upp och gå med hjälp av kryckor. En 

fysioterapeut hjälper dig. Du kommer att stanna kvar på avdelningen ungefär en vecka.  

► Läs mer om operation under rubriken Operation 
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Om du behöver en höftledsprotes  

Om övre delen av lårbenet ska tas bort, behöver du en protes som ersätter höftleden. Protesen 

är gjord av plast och rostfritt stål och sätts fast med bencement.  

Efter operation 

Redan dagen efter operationen kan du komma upp och gå med hjälp av kryckor. En 

fysioterapeut hjälper dig. Du kommer att stanna kvar på avdelningen ungefär en vecka.  

Knäledsprotesen tål ganska mycket belastning och kan fungera under många år. Du kan gå, 

cykla och simma nästan obehindrat. Däremot bör du undvika att springa, hoppa eller att delta i 

kontaktsporter såsom fotboll eftersom protesten då kan lossna. 

► Läs mer om operation under rubriken Operation 

 

 

 

 

Höftledsprotes 

Foto: Waldemar Link 


