
[start kap]

2.13 Svulster i muskel- og skjelettsystemet

Ole-Jacob Norum og Clement S. Trovik

Primære maligne svulster i ben og bløtvev er 
sjeldne og utgjør bare 1 % av alle nye kreftsvulster. 
De kalles sarkomer og er forskjellige fra karsino-
mer på flere måter: Sarkomene har utgangspunkt 
i mesenkymalt vev (kroppens binde- og støttevev), 
mens karsinomene utgår fra endodermalt eller 
ektodermalt vev (vev som kler kroppens overflater, 
slimhinner og kjertelstrukturer). Mesenkymalt 
vev finnes i alle kroppens organer, bortsett fra 
øyets linse, og sarkomer kan derfor i prinsippet 
oppstå i alle organsystemer, selv om vanligste 
utgangspunkt er muskel og skjelett. Videre skiller 
sarkomene seg fra karsinomer ved at de sjeldnere 
sprer seg lymfogent, men oftere hematogent, spe-
sielt til lunge.

Sarkomene får navn etter det vevet de ligner 
på ved mikroskopisk undersøkelse. Liposarkom 
ligner fettvev (figur 2.13.1), leiomyosarkom ligner 
glatt muskulatur, og osteosarkom ligner benvev 
(figur 2.13.2). En regner med at de fleste sarkomer 
utvikles fra multipotente mesenkymale stamceller. 

Disse stamcellene ligger klare, spredt rundt i krop-
pens bindevev, og er normalt utgangspunkt for 
alle reparasjonene som må utføres i løpet av livet. 
Når et sarkom oppstår, forgår det en malignitets-
utvikling i en slik stamcelle. Vi vet lite om hvilke 
faktorer som påvirker malignitetsutviklingen for 
sarkomer. Det finnes få eller ingen miljøfaktorer 
som gir økt risiko for sarkom bortsett fra gjen-
nomgått strålebehandling. Det er dog kjent at 
enkelte arvelige tilstander og syndromer gir økt 
forekomst av sarkomer. Dette gjelder blant annet 
pasienter med retinoblastom, Li-Fraumeni syn-
drom, nevrofibomatose og multiple osteokondro-
mer.

2.13.1 Sentralisering 
av sarkomomsorgen
Kirurgisk og onkologisk behandling av sarkomer 
krever høy kompetanse og mye ressurser. Dia-
gnostikk og behandlingen er derfor sentralisert til 

 

Figur 2.13.1 Til venstre: normalt fettvev med regelmessig fett og små lipocytter. Til høyre: liposarkom med 
store uregelmessig kjerner
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sarkomsentre på universitetssykehusene i Oslo, 
Bergen, Trondheim og Tromsø. Kirurgisk behand-
ling av bensarkom er ytterligere sentralisert til 
Haukeland universitetssykehus eller til Oslo uni-
versitetssykehus. Sarkombehandlingen er sentra-
lisert til universitetssykehusene i Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tromsø.

2.13.2 Bløtvevssarkom
Hvert år diagnostiseres det ca. 250 nye bløtvevs-
sarkomer i Norge (1). Om lag 75 % oppstår i 
ekstremiteter, men bløtvevsarkomer kan oppstå i 
alle lokalisasjoner i kroppen – hode, hals, bukhule 
og de ulike organer for øvrig, ettersom alle inne-
holder binde- og støttevev.

Benigne bløtdelssvulster i ekstremitetene er 
langt vanligere enn maligne bløtvevssarkomer. 
Forholdet mellom benigne og maligne er ca. 300 
: 1. Lipom er den klart vanligste svulsttypen. Dia-
gnosen lipom kan enkelt stilles med MR-under-
søkelse på enhver røntgenavdeling eller privat 
røntgeninstitutt. Klinisk undersøkelse eller ultra-
lyd er ikke tilstrekkelig for å skille lipomer fra 
maligne bløtvevsarkomer.

Den grunnleggende regelen for henvisning av 
bløtdelssvulster til sarkomsentre er at alle overfla-
tiske svulster med diameter over 5 cm (unntatt 
MR-verifiserte lipomer) og alle dypt beliggende 

svulster, uansett størrelse, skal henvises til nær-
meste sarkomsenter (faktaboks 2.13.1).

2.13.2.1 Symptomer og funn
Det vanligste symptomet ved bløtvevssarkom er 
en palpabel kul. Selve svulsten er oftest smertefri 
(figur 2.13.3). Smerter oppstår først hvis svulsten 
vokser inn i eller presser på nerver, blodårer eller 
periost. Dette forklarer hvorfor bløtdelssvulster 
ofte er store før de gir plager.

En dyp svulst vil bli hardere å palpere samt 
mindre mobil når omgivende muskel kontraheres. 
En overflatisk svulst vil ofte kunne beveges i for-

 

Figur 2.13.2 Til venstre: normalt benvev med benbjelker med parallellfibret benvev og små, regelmessige os-
teocytter. Mellom benbjelkene sees fettmarg. Til høyre: osteogent sarcom. Nettverk av rosafarget umodent 
osteoid (benvev) med begynnende forkalkning (mørkere områder). Mellom dette sees det umodne benvevet: 
mørke, uregelmessige og atypiske osteoblaster.

Faktaboks 2.13.1 Henvisning av 
svulster i bløtdeler og skjelett
• Det bør utføres MR-undersøkelse før 

henvisning.
• Svulstene bør henvises urørt (uten 

forutgående biopsi).
• Alle dype svulster henvises til 

sarkomsenter.
• Overflatiske svulster med diameter over 

5 cm henvises til sarkomsenter, unntatt 
MR-verifiserte lipomer.

• Øvrige svulster, inkludert MR-
verifiserte lipomer uansett størrelse, kan 
henvises til lokal kirurgisk avdeling.
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hold til underliggende fascie. Størrelsen måles 
klinisk, og resultatet vil være usikkert. En malign 
svulst vil ofte være hardere enn en benign, men 
dette er ikke noen absolutt sannhet. Maligne svul-
ster vil vokse, men det kan også benigne gjøre. 
Man kan altså ikke skille ut maligne svulster fra 
benigne basert på klinikk.

2.13.2.2 Vevsdiagnose og biopsi
Alle vevsprøver der man mistenker sarkom, bør 
tas ved det sarkomsenteret som skal behandle 
pasienten. Biopsien planlegges og utføres i et tett 
samarbeid mellom patolog, radiolog og ortoped. 
Ved senere kirurgi bør stikkanalen fra biopsien 
inkluderes i preparatet på grunn av en teoretisk 
risiko for spredning av tumorceller. Om biopsika-
nalen legges uheldig eller feil, kan den endelige 
kirurgien bli mer omfattende og i verste fall 
påvirke pasientens prognose.

2.13.2.3 Billeddiagnostikk
Magnetresonansundersøkelse (MR)
MR er den viktigste undersøkelsesmetoden i dia-
gnostikk av bløtdelssvulster. Det gir en god fram-
stilling av svulstens utbredelse og omgivende vev 
og skal alltid utføres ved mistanke om bløtvevs-
arkom. MR vil kunne skille et lipom fra annen 

tumor. MR er dog ikke tilstrekkelig for å kunne 
fastslå sikkert om en svulst er malign (se avsnitt 
om vevsdiagnostikk). MR-undersøkelsen bør 
inneholde serier både med og uten kontrast.

Computertomografi (CT)
CT thorax gjøres på alle pasienter med bløtvevs-
sarkom. Bakgrunnen for dette er at sarkom sjelden 
metastaserer lymfogent, men oftest hematogent 
og derfor til lungene. CT kan også benyttes i dia-
gnostikk av primærtumor i tilfeller der det forelig-
ger kontraindikasjon mot MR (for eksempel pace-
maker).

Positronemisjonstomografi (PET)
PET benyttes ikke rutinemessig i utredning av 
bløtvevssarkomer, men kan gi nyttig informasjon 
i utvalgte tilfeller.

Røntgen og ultralyd
Vanlig røntgenundersøkelse har mindre plass i 
utredningen av bløtvevsarkomer, men kan i noen 
tilfeller gi diagnostiske opplysninger som kalk-
nedslag i tumor eller affeksjon av tilgrensende 
knokkel. Ultralyd har ingen plass i utredningen 
av bløtvevsarkomer: Det kan ikke brukes til å skille 
benigne fra maligne bløtdelssvulster eller gi til-
strekkelig informasjon om svulstens utbredelse og 
er bare nyttig som ledd i vevsprøvetakning.

2.13.2.4 Prognose
Pasienter med store og høygradig maligne bløt-
vevsarkomer har dårligere utsikter til helbredelse 
(femårsoverlevelse ca. 50 %) enn små og lavgra-
dige maligne bløtvevsarkomer (femårsoverlevelse 
> 90 %). I tillegg vil dyptliggende svulst (dypt for 
den overflatiske muskelfascien) og høy alder hos 
pasienten være negative faktorer. Pasienter med 
lungemetastaser på diagnosetidspunktet har alvor-
ligst prognose (femårsoverlevelse er mindre enn 
10 %) (2). Knapp margin etter kirurgi gir dårlig 
lokal kontroll, særlig om pasienten ikke gjennom-
går strålebehandling.

Resultatene etter behandling for bløtvevssar-
kom i Skandinavia er bedre nå enn for 20 år 

Figur 2.13.3 Bløtdelssvulster kan bli store før pasien-
ten søker lege. Stor atypisk lipomatøs tumor i ham-
stringslosjen, kvinne 68 år.
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siden (3). Det er i dette tidsrommet ikke tilkom-
met noen nye cellegifttyper som dramatisk for-
bedrer resultatene, slik som for bensarkomene. 
Man anser derfor at bedringen dels kan være 
resultat av sentralisering, henvisning av urørte 
svulster og bedre subklassifikasjon av svulstene 
slik at pasienter med sensitive svulster får kjemo-
terapi eller strålebehandling på riktig tidspunkt.

2.13.2.5 Primærlegens/ 
lokalkirurgens oppgave
Mange pasienter søker legekontoret eller polikli-
nikkene for mindre subkutane svulster. Det er 
ikke nødvendig å sende alle disse pasientene til 
et sarkomsenter når man følger retningslinjene i 
faktaboks 2.13.1. Husk at utredning med MRI 
kan verifisere en lipomdiagnose. Når man fjerner 
små subkutane svulster uten forutgående vevsdia-
gnostikk, skal man absolutt ikke gjøre en sar-
komoperasjon «for sikkerhets skyld». Kulen kan 
fjernes forsiktig, uten margin, og sendes til his-
tologi. Legg alltid insisjonen i ekstremitetens 
lengderetning, aldri på tvers, og skjær aldri gjen-
nom den underliggende fascien (faktaboks 
2.13.2). Hvis endelig histologi skulle vise en 
malign tumor, kan operasjon på et sarkomsenter 
senere utvides til en adekvat reeksisjon. Supplert 
med strålebehandling er utsiktene til lokal kon-
troll like gode.

2.13.2.6 Behandling
Den viktigste behandlingen for bløtvevssarkomer 
er kirurgi med tilstrekkelig margin. Noen bløt-
vevssarkomer er følsomme for kjemoterapi, og de 
aller fleste kan påvirkes av strålebehandling, men 
pasientene kan bare unntaksvis kureres uten 
kirurgi.

Kirurgisk behandling
Kirurgisk behandling må planlegges nøye med 
utgangspunkt i svulsten og omgivende anatomiske 
strukturer. Man tilstreber å få med en brem av 
friskt vev rundt svulsten på alle kanter og på denne 
måten få en trygg sikkerhetsmargin til kreftcellene.

Ved ekstremitetslokaliserte sarkomer kan man 
i de fleste tilfeller unngå amputasjon, og funk-
sjonstapet for pasienten er ofte akseptabelt. I 
mange tilfeller registrerer pasientene ikke noe 
funksjonsbortfall selv om flere muskler er fjernet.

Preoperativ strålebehandling
Strålebehandling før operasjon for et bløtvevsar-
kom blir vurdert hos noen pasienter med store og 
vanskelig operable svulster. Behandlingen øker 
komplikasjonsfrekvensen og krever ofte plastik-
kirurgisk ekspertise tilgjengelig under operasjo-
nen. Preoperativ strålebehandling brukes hos 
ca. 20 % av pasientene i Norge.

Postoperativ strålebehandling
Strålebehandling brukes ofte etter kirurgisk 
behandling av store, dype og høygradig maligne 
bløtvevsarkomer. Postoperativ strålebehandling 
brukes også ved reeksisjoner eller der det ellers er 
grunn til å tro at risiko for lokalt tilbakefall er stor. 
Strålebehandlingen har dog sin pris, med redusert 
funksjon for enkelte (stivhet i ledd, fibrose i hud 
og muskulatur, økt frakturrisiko i lange rørkno-
kler, nedsatt nerveledning og risiko for sekundært 
strålesarkom). Strålebehandlingens ulemper blir 
alltid vurdert opp mot den gevinsten man tror 
man kan oppnå sammenlignet med lokal kontroll.

Medikamentell antitumorbehandling
Cytostatika er bare én av flere typer medikament 
med aktivitet mot bløtdelssarkom. Det er imid-
lertid ikke så god effekt av cellegift at dette har 
blitt standardbehandling til større pasientgrupper. 
Man gir cellegift bare til pasienter med spesielt 
høy risiko for spredning. Alle pasienter som får 
medikamentell behandling, inngår i studieproto-
koller. I tillegg til cellegift får visse undergrupper 
bløtvevsarkomer tyrosinkinasehemmere, angio-

Faktaboks 2.13.2
• Alltid lengdeincisjoner på 

ekstremitetene
• Åpne aldri den subkutane fascien
• Send alltid til histologi
• Følg henvisningsreglene
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genesehemmere eller tilsvarende målrettede 
medikamenter mot spesifikke biologiske regule-
ringsmekanismer i cellene.

2.13.2.7 Etterkontroll ved bløtvevsarkom
Kontrollene foregår oftest ved et sarkomsenter. Ved 
adekvat kirurgi oppstår det lokale residiver hos 
8–10 % av pasientene. Ca. 80 % av de pasientene 
som får lokalt tilbakefall, vil få det innen to år etter 
operasjon. Pasientene kontrolleres ulikt avhengig 
av risiko for spredning og risiko for lokalt tilbake-
fall. Svulster med liten risiko kontrolleres kortere 
og sjeldnere, mens høygradig maligne svulster ofte 
kontrolleres 3–4 ganger per år de første årene, der-
etter med avtakende frekvens mot sluttkontroll 
etter ti år. De fleste sarkompasientene kontrolleres 
klinisk med palpasjon av operert område for å 
lokalisere eventuelt lokalt residiv og med røntgen 
av lunger for å se etter lungemetastaser. Pasienter 
med lungemetastaser blir vurdert for lungekirurgi 
og/eller onkologisk behandling. Pasienter som av 
ulike grunner har et operasjonsfelt som er vanske-
lig å undersøke klinisk, blir kontrollert med MR.

2.13.2 Bensarkom
De vanligste bensarkomene er osteosarkom, Ewing 
sarkom og kondrosarkom. I motsetning til ved 
bløtvevesarkomer er smerter er oftest første symp-
tom ved kreft i benvev. Et vanlig røntgenbilde vil 
ofte kunne skille maligne bentumorer fra benigne 
benlesjoner og i alle fall kunne avgjøre hvilke lesjo-
ner som må biopseres. Slik er bensarkom lettere å 
diagnostisere enn bløtdelssarkom – om bare et 
røntgenbilde av riktig knokkel blir tatt.

Benigne benlesjoner kan også gi smerter. 
Benigne lesjoner som ikke gir smerter, oppdages 
ofte tilfeldig, for eksempel ved en røntgenunder-
søkelse som gjøres for et annet problem. Benigne 
benlesjoner er langt vanligere enn maligne, særlig 
hos barn. Noen eksempler på benigne benlesjoner 
er simple bencyster, osteokondrom (godartet ben-
utvekst, eksostose), enkondrom (godartet bruks-
svulst), osteoid osteom, kjempecelletumor og 
aneurysmal bencyste.

2.13.2.1 Symptomer og funn
Osteosarkom oppstår hos barn, ungdom og unge 
voksne. Vanligste lokalisasjon er i metafysært ben 
rundt kne (proksimale tibia og distale femur) eller 
i overarm. Osteosarkom kan også oppstå i bekken, 
columna og andre knokler i kroppen. Det er ikke 
uvanlig at pasientene med bensarkom har gått 
med smerter i lang tid før diagnosen er blitt stilt 
– for eksempel knesmerter hos barn og unge er 
som kjent svært vanlig. Klinikken kan ofte for-
veksles med voksesmerter eller idrettsskader. Et 
vanlig røntgenbilde er diagnostisk (figur 2.13.4 + 
2.13.5 + 2.13.6).

Ewings sarkom oppstår hos barn og ungdom, 
sjelden hos voksne. Tumor er oftest lokalisert i 
diafysen av lange rørknokler. Ikke helt sjelden er 
tumor lokalisert til bekken og columna. Klinikk 
og radiologiske funn ved Ewing sarkom kan for-
veksles med osteomyelitt.

Kondrosarkom oppstår svært sjelden hos barn 
og er vanligere i den voksne og eldre delen av 
befolkningen. Tumor kan være lokalisert nær 
ledd, men relativt ofte i bekken og rygg. Pasien-
ter med multiple osteokondromer har økt sann-
synlighet for å utvikle kondrosarkom.

Pasienter med bensarkom har som regel smer-
ter. I starten er smertene oftest relatert til aktivi-
tet. Smertene vil øke etter hvert og hvile- eller 
nattsmerter fra skjelettet hos unge mennesker 
må anses som et alvorlig tegn. Benstrukturen 
endres ved bensarkom, og det kan oppstå en 
patologisk fraktur. Fraktur etter et unaturlig lite 
traume hos unge pasienter bør sjekkes grundig, 
og terskelen for å ta kontakt med sarkomsenter 
bør være lav.

Faktaboks 2.13.3
Utredning av bensvulster
• Økende smerter uten sikker diagnose 

skal lede til mistanke om malignitet.
• Vanlig røntgenundersøkelse er 

førstevalg ved mistanke om bensvulst.
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2.13.2.2 Differensialdiagnoser
Hos eldre pasienter vil skjelettmetastase fra kar-
sinomer være mest aktuelle differensialdiagnose. 
De vanligste primærdiagnosene er brystkreft eller 
prostatakreft, men både lungekreft og nyrekreft 
kan gi skjelettmetastaser.

Myelomatose og lymfom i ben kan også være 
aktuelle differensialdiagnoser. Myelomatose kan 
gi stor osteolyse med påfølgende smerter. Store 

osteolyser, som kan progrediere raskt, gir ikke økt 
opptak på skjelettscintigrafi.

Pasienter med mistanke om metastaser ved 
myelomatose eller lymfom i ben må undersøkes 
klinisk og utredes med CT av thorax, abdomen og 
bekken og eventuelt MR av mistenkt region. Det 
er også aktuelt å bestille relevante urin- og serum-
analyser.

Hos yngre pasienter må en tenke på de tidligere 
nevnte benigne tilstandene samt infeksjoner.

Tuberkulose er også en differensialdiagnose 
som noen ganger må overveies, særlig hos ikke-
vestlige innvandrere.

2.13.2.3 Vevsdiagnose og biopsi
Når det foreligger en benign bensvulst, kan diag-
nosen oftest stilles på et vanlig røntgenbilde. MR-
bilde er ofte unødvendig og gir ikke like mye 
informasjon som vanlig røntgen. Når man mis-
tenker malignitet (osteolyse, osteosklerose, 
periost reaksjon eller patologisk fraktur), eller når 
lokal radiolog ikke kan stille en sikker benign 
diagnose, skal pasienten henvises til et sarkom-
senter. Som anført for bløtdelssvulster skal bio-
psien utføres av det sarkomsenteret som skal 
behandle pasienten. Forurensning av friskt vev i 

Figur 2.13.4 Osteogent sarkom i tibia, jente 14 år. 
Osteogent sarkom i proximale tibia med nydannet 
benvev i metafyse

Figur 2.13.5 Ostegogent sarkom i tibia hos jente 14 år. 
Normal leddbrusk og benvev med fettholdig benmarg 
i epifysen. Tumorvev (hvite og brune partier) i meta- og 
diafyse med skarp overgang til normalt benvev med 
fettmarg distalt. Pil på område med gjennombrudd av 
cortex, løftet periost og liten bløtvevskomponent.

Figur 2.13.6 Detalj av osteogent sarkom i proximale 
tibia (figur 2.13.4). Pil på bløtdelskomponent som har 
vokst gjennom cortex, men er dekket av periost og 
skjelettmuskulatur.
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forbindelse med biopsitakning (åpen biopsi eller 
grovnålbiopsi) kan medføre unødvendig stor 
kirurgi, amputasjon og i verste fall prognosetap.

2.13.2.4 Billeddiagnostikk
Vanlig røntgen
Unge pasienter som søker lege for smerter fra 
muskel- og skjelettsystemet, bør undersøkes kli-
nisk og tilbys en vanlig røntgenundersøkelse om 
ikke smertene går over i løpet av 2–3 uker, dersom 
ikke annen sikker diagnose kan stilles. I dag rekvi-
reres ofte MR som første undersøkelse, men dette 
er ikke tilfredsstillende i diagnostikk av bensvul-
ster; det krever mer ressurser og tar ofte lengre tid. 
Ved uklare lesjoner i ben bør bildene sendes til et 
sarkomsenter (faktaboks 2.13.x).

Supplerende radiologisk diagnostikk
Ved mistanke om malignitet bistår sarkomsente-
ret i den videre utredningen. Det gjøres ofte både 
CT- og MR- og i utvalgte tilfeller PET-under-
søkelse. CT-undersøkelse gir informasjon om den 
kalkholdige delen av svulsten og omgivende ben-
ressurser i affisert knokkel. MR-undersøkelse gir 
informasjon om svulstens utbredelse i benmarg 
og omgivende bløtdelskomponent og svulstens 
relasjon til anatomiske strukturer (nærliggende 
muskler, kar og nerver). Ulike PET-CT under-
søkelser brukes rutinemessig for osteosarkom og 
Ewing sarkom for å kartlegge eventuell spredning. 
CT-thorax er obligatorisk for å kartlegge eventu-
elle lungemetastaser.

2.13.2.5 Prognose
Moderne pre- og postoperativ cytostatikabehand-
ling har dramatisk endret prognosen for pasienter 
med osteogent sarkom og Ewings sarkom. Mens 
det før 1979 var under 20 % av pasientene som 
levde fem år etter sykdomsdebut, er det i dag nær-
mere 70 % (1). I tillegg ble 80 % av pasientene med 
ekstremitetslokalisert svulst amputert. I dag ampu-
teres knapt 10 %, og frekvensen av lokale residiver 
for ekstremitetssvulster er lavere enn tidligere 
(5–10 %). Pasienter med sentral lokalisasjon og 
stor svulst har dårligere prognose enn øvrige pasi-

enter. Pasienter med lungemetastaser på diagnose-
tidspunktet har dårlig prognose.

2.13.2.6 Behandling
Pasienter med osteosarkom og Ewings sarkom 
skal ha både pre- og postoperativ behandling med 
cytostatika. De får flere kurer med cytostatika i 
høy dose og ofte med flere stoffer. Denne behand-
lingen krever nøye overvåking av pasientene med 
henblikk på bivirkninger (kapittel 1.9).

Pasienter med osteosarkom eller Ewing sarkom 
i ekstremitetene blir alltid vurdert for kirurgisk 
behandling. Generelt kan man si at rekonstruksjon 
i dag kan gjennomføres på 90 %, og at amputasjon 
bare er aktuelt for 10 %. En ekstremitetsbevarende 
operasjon gir ofte et funksjonstap, men med nye 
og moderne tumorproteser kan pasienten likevel 
opprettholde et relativt høyt aktivitetsnivå. Prote-
sene som brukes, er som regel spesifikke tumor-
proteser, og det finnes også proteser for barn i 
vekst. Disse protesene inneholder elektromotorer 
med fjernstyring slik at benet kan forlenges nonin-
vasivt.

Fordi kirurgi ved bensarkom ofte er omfat-
tende og med betydelige konsekvenser for pasi-
entens funksjonsnivå, er vurderingene ofte vanske-
lige, og det er viktig med god informasjon til 
pasient og pårørende.

Noen Ewing sarkom-pasienter med svulst i 
bekken eller columna kan ikke få utført radikal 
kirurgisk behandling. Disse pasientene behandles 
derfor med cytostatika i kombinasjon med kura-
tiv strålebehandling som lokalbehandling. Dette 
behandlingsopplegget gir like gode resultater som 
kirurgi i denne lokalisasjonen.

Det fjernede tumorvevet sendes til patologene 
for vurdering av cytostatikaeffekt. Dette angis som 
prosentandel nekrose i tumor. Høy grad av tumor-
nekrose gir bedre prognose. Denne analysen kan 
være veiledende i valget av postoperativ cytosta-
tikabehandling. Pasientene får så ytterligere cyto-
statikabehandling etter kirurgi, og total behand-
lingstid vil ofte være ni til tolv måneder. 
Behandlingen er belastende både for pasienten og 
de pårørende.
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Pasienter som får påvist lungemetastaser ved 
diagnosetidspunktet, vil ofte få tilbud om lunge-
kirurgi, som i noen tilfeller gjøres i tilslutning til 
primærkirurgien.

Kondrosarkomer er lite følsomme for kjemo-
terapi og strålebehandling. Lavgradige kondro-
sarkomer i ekstremitetene har god prognose og 
kan behandles uten stort funksjonstap. Lavgradige 
kondrosarkomer i bekken og columna samt kon-
drosarkomer med høyere malignitetspotensial i 
ekstremiteter medfører ofte omfattende kirurgi 
som kan gi større funksjonstap på lik linje med 
kirurgi etter osteosarkom og Ewing sarkom. Pasi-
enter med dedifferensierte (høygradig maligne) 
kondrosarkomer har så dårlig prognose at de ikke 
alltid har nytte av kirurgi med stor grad av funk-
sjonstap.

Det har skjedd lite nytt i behandling av ben-
sarkom de siste årene. Det var innføringen av de 
krevende cytostatikabehandlingene som radikalt 
bedret prognosen for disse pasientene. Det pågår 
stadig studier med endrede regimer, men dette 
skjer nå for de pasientgrupper som vi vet har dår-
ligst prognose. Studiene gjennomføres ved hjelp 
av protokoller på klinikker i mange land (interna-
sjonale multisenterstudier) for å få nok pasienter 
i studiegruppene.

2.13.2.7 Kontroller
Kontrollene foregår oftest ved et sarkomsenter og 
har til hensikt å oppdage lokalt tilbakefall (svært 

sjelden), tegn til spredning, følgetilstander etter 
langvarig cytostatikabehandling eller komplika-
sjoner i relasjon til protese eller kirurgisk rekon-
struksjon. De fleste pasientene kontrolleres både 
av onkolog og kirurg. Pasientene kontrolleres 
klinisk og med røntgen av operert område og CT 
av lungene. Dette skjer hver tredje måned de to 
første årene etter operasjonen og deretter årlig i ti 
år. På individuell basis tilbys pasientene livslang 
oppfølging (seneffekter av kjemoterapi samt kon-
troll av kirurgisk rekonstruksjon). Pasienter som 
får påvist lungemetastaser, blir vurdert for lunge-
kirurgi og/eller onkologisk behandling.
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