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Blodets koagulation spelar en aktiv 
fysiologisk och patofysiologisk roll
Blodets koagulation är en aktiv part i många 
sammanhang och i svåra fall kan koagulations-
störningar orsaka allvarliga komplikationer. 
Koagulationsstörningar tangerar många olika 
specialiteter. För att man ska kunna lägga upp 
fungerande behandlingsstrategier är det nödvän-
digt att förstå de underliggande faktorerna bakom 
koagulationsstörningar och störningarnas dyna-
miska patogenes. Behandling av koagulations-
störningar innebär multidisciplinärt samarbete 
när det är som bäst.

Det här temanumret ”Koagulationsmedicin 
– en multidisciplinär specialitet” innehåller tio 
översiktsartiklar om olika närliggande ämnen, 
från koagulationsstörningarnas historia i Nor-
den och de senaste vetenskapliga genombrotten 
till aktuella aspekter på hemostas, infektioner, 
inflammation och trombos. De flesta av skriben-
terna är finländska forskare, men författare från 
Sverige och Danmark ger numret nordisk färg. 
Också en amerikansk forskargrupp i Utah har 
bidragit till innehållet.

Som specialredaktör för temanumret har jag 
den stora glädjen att tacka Finska Läkaresällska-
pet för det här innehållsrika numret av Hand-

lingarna. Det ingår som ett led i den finländska 
tradition av koagulationsforskning som inleddes 
av Erik Adolf von Willebrand genom hans upp-
täckter av den tidiga hemostasens betydelse och 
Erik Jorpes som insåg möjligheterna att använda 
heparin som läkemedel (med hänvisning till om-
slagsbilden med de åländska frimärkena). Tema-
numret framhåller också värdet av samnordisk 
kollegialitet. Huvudredaktören Tom Pettersson 
har genom sitt personliga engagemang gjort en 
stor insats för valet av teman och deltagit i det 
praktiska genomförandet. Jag vill varmt tacka 
både honom och redaktionssekreteraren Pamela 
Edgren, som har hjälpt till med det praktiska och 
redigerat texterna.

Jag vill också rikta ett stort tack till alla skri-
benter och deras medarbetare. Avslutningsvis ett 
personligt tack till kolleger och sjukskötare på En-
heten för koagulationsstörningar vid Hematolo-
giska kliniken inom HUS. De har redan i tjugo år 
genom sitt värdefulla arbete och sitt engagemang 
hjälpt ett stort antal patienter med koagulations-
störningar.
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