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Syfte 

� Re,gion HaUand 

Kontaktuppgifter Ortoped ikl in iken HS 
Uppdaterat från föregående version 

Från och med 2 017-04-01 ingår d iagnosgruppen sarkom i Standardiserat Vård Förlopp 
(SVF) . Detta innebär för Ortopedkl in ikens del att m isstanke om sarkom beläget i extre m itet 
el ler över bålväggen utreds och diagnotiseras enl igt förutbestämt mönster för att så snabbt 
som möj l igt bekräfta el ler avfärda d iagnosen. Syftet är förstås att patienter med påvisad 
d iagnos snabbt kommer ti l l  behandl ing vid sarkom center. 
Det nationel la vårdprog rammet för denna g rupp av cancer har nu reviderats och inkl uderar 
numer även bålväggen vi lket innebär en klar  förändring från äldre traditionel la uppdeln ingar. 
Sarkom beläget i buk, intrathorakalt, i ÖN H-område, bröstvävnad samt uro-genitalt är 
exkluderat från detta vårdprogram och hanteras av respektive special itet. 

Barn under 18 år utreds via Barnkliniken. 

Process 
Ett beg repp som införs i dessa samm anhang är; "välgrundad m isstanke" och innebär att 
anti ngen kl in iskt fynd el ler radiologisk undersökning , se lathund , inger m isstanke om 
antingen skelett- el ler mjukdelssarkom enl igt nedan.  

Följande kan föranleda m isstanke om skelettsarkom: 

• dj up, bestående skelettsmärta utan an nan uppenbar förklaring 
• ensidig svu l l nad el ler v i lovärk som kan härledas til l  skelett utan annan uppenbar 

förklaring 
• palpabel resistens i skel ett 

Vid m isstanke ska patienten rem itteras ti l l  röntgenundersökning (konventionel l)  med hög 
prioritet (subakut) . I nger denna u ndersökni ng välgrundad misstanke, rem itteras patienten 
ti l l  utred ning via SVF, se lathund . Utfal ler utredningen utan diagnos informeras patienten om 
att ny bedömning ska ske inom två månader om symptom en kvarstår. 
Detta förfarande g äl ler i första hand närsjukvården men kan bl i aktuel lt även för 
Ortopedkl in ikens läkare. 

Välgrundad m isstanke om mjukdelssarkom förel igger vid ett el ler flera av följande: 

• en resistens som uppvisar något av följande kl in iska fynd: storlek över 5 cm el ler 
lokaliserat under muskelfascia (ej ruckbart v id spänd m uskulatur,  oavsett storlek) 

• fynd vid rad i ologisk undersökning som inger m isstanke om mj ukdelssarkom 
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• vävnadsbundet diagnostiskt fynd som inger misstanke om m al ign mesenkym al tumör 

Välgrundad m i sstanke om skelettsarkom förel igger vid ett e l ler flera av föl jande: 

• fynd vid bi lddiagnostik som i nger m isstanke om skelettsarkom 
• m isstanke om patologisk fraktu r utan uppenbar orsak 
• vävnadsbundet diagnostiskt fynd som inger m isstanke om m al ign mesenkymal tumör 

Misstänkta sarkom ska endast biopseras på sarkomcentrum! 

Organisation SVF sarkom Ortopedikliniken HS 
Vi har strävat efter att ä ndra så l ite som m öjligt mot hur vi sedan t idigare agerat med 
rem isser med denna frågestä l ln ing :  

• Remiss märkt SVF tas em ot av sekreterare 
• Sekreterare kontaktar dagbakjour (DBJ) för bedöm ning och prioritering 
• Kontaktsjuksköterska varslas 
• En t id per dag finns avsatt hos DBJ för snabb bedömning 
• Vid uppenbar m isstanke om sarkom tas kontakt med respektive sarkom center 
• Vid svagare m isstanke kan utred ningen startas lokalt med MR, se lathund, - m ärk 

rem iss SVF! 
• Kontaktsjuksköterska/koord inator bevakar svar och planerar in  eventuel lt återbesök 

ti l l  D BJ 
• Oavsett utred ningsväg informeras patienten enl igt stand ardformulär framtaget av 

Reg ion Hal land.  
• För att göra det enklare för kl in iskt beslutstöd så finns de PATH Fx, som bygger på 

artificiel l  i ntel l igens http: //www.pathfx. org/ 
o Målsättn ingen är att: 

• Underlätta beslut om patienten bör erbjudas kirurgisk behandl ingen 
el ler ej  

• Hål lbart implantatval , ej överbehandla el ler u nderbehandla 
märg spi k/platta/protes 

• M inimera kom pl ikationerna och begränsa sjukvårdkostnaderna 

Kontaktuppgifter sarkomcenter 

• Göteborg: 
Rem iss Kontaktpunkten (kol las 3 ggr/dag), vid behov av tfn-kontakt ring vxl 
Sahlg renska och be att få prata m ed dagens tumörortoped. 

• Lund: 
Monica Lindgren, sekr tumörortopeden ,  kontaktas när SVF startas och rem iss 
skickas . Kontakt med läkare efter behov. 046- 1 7206 1 och 046 1 761 62(fax) 

Aktuel la läkare; Fredrik Vult v Steyern , Emel ie Styri ng och Cam i la Demattos. 
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� Region Halland 

Kontaktuppgifter Ortopedikliniken HS 

• Varberg: 
o Carola Ahlin (kontakt-ssk) 
o Eivor Johansson (kontakt-ssk) 
o Christi na Clase Söderblom (kontakt-ssk) 
o Eva Staaf (koordinator) 
o Charina Andersen (koordinator) 

• Halmstad: 
o Carin Andersson (kontakt-ssk) 
o Mona Andersson (kontakt-ssk) 
o Marie Efvergren-Sandberg (koordinator) 
o M ia Perby (koordinator) 

Uppdaterat från föregående version 

Ersätter 202 1 -02- 1 6  

Ändringar gjorda på sista siden u nder Kontaktuppgifter Ortopedikl iniken H S ,  Varberg . 
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