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Personliga historiska reflektioner 
över Koagulationsenheten  
i Malmö
Erik Berntorp och Björn Dahlbäck

Koagulationsenheten vid sjukhuset i Malmö har under många år varit ett framgångsrikt 
centrum för patientnära och experimentell koagulationsforskning. Verksamheten har en lång 
historik med rötter i 1950-talet, då Inga Marie Nilsson lade grunden till koagulationslaborato-
riet och Carl-Bertil Laurell började bygga upp ett proteinkemiskt forskningslaboratorium vid 
avdelningen för klinisk kemi, båda mycket framgångsrika verksamheter. Efter dessa pionjärers 
pensionering omorganiserades koagulationsenheten 1990 och laboratoriet blev en sektion 
inom klinisk kemi och mottagningen blev en del av hematologisektionen vid medicinkliniken. 
Koagulationsenheten har drivits i gemensamma lokaler, vilket bidragit till effektivitet och god 
sammanhållning. Vi har haft förmånen att tillsammans leda koagulationsenheten i Malmö och 
i följande korta översikt ger vi våra personliga reflektioner över den patientnära och experi-
mentella koagulationsforskningen under de gångna åren.
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Vi har blivit ombedda att ge ett historiskt 
perspektiv på koagulationsverksamheten 
i Malmö och beskriva hur patientnära 
och experimentell koagulationsforskning 
samexisterat och samverkat. Grunden till 
verksamheten lades redan på 1950-talet då 
professor Jan Waldenström beslutade att 
ge den unga läkaren Inga Marie Nilsson i 
uppdrag att specialisera sig på blödnings-
sjukdomar. Detta ledde till bildandet av en 
framgångsrik koagulationsenhet med klinik, 
laboratorium och patientnära forskning vid 
Malmö Allmänna Sjukhus (MAS). På sjukhu-
set utvecklades samtidigt det kliniskt kemiska 
laboratoriet under Carl-Bertil Laurells ledning 
till ett mycket framgångsrikt proteinkemiskt 
centrum. Under många år existerade koa-
gulationslaboratoriet och klinisk kemi sida 

vid sida och vid båda enheterna bedrevs 
mycket framgångsrik koagulationsforskning. 
I samband med att Inga Marie Nilsson gick 
i pension 1989 omorganiserades verksamhe-
ten. Koagulationslaboratoriet blev en sektion 
inom klinisk kemi och mottagningen blev en 
del av hematologisektionen vid medicinklini-
ken. Björn Dahlbäck (BD) utsågs till profes-
sor i koagulationsforskning och ansvarig för 
den laborativa verksamheten, medan Erik 
Berntorp (EB) blev chef för den kliniska verk-
samheten. Denna organisation fungerar så 
fortfarande. Koagulationsmottagningen och 
koagulationslaboratoriet har drivits i gemen-
samma lokaler, vilket bidragit till effektivitet 
och god sammanhållning. EB och BD har 
också haft fristående forskningslaboratorier i 
det intilliggande Wallenberglaboratoriet som 
byggdes 1994. Vi kommer i följande korta 
översikt ge våra personliga reflektioner av 
koagulationsverksamheten i Malmö under 
vår gemensamma ledning.

Klinisk, patientnära 
koagulationsforskning sedan 1985 (EB)
Inga Marie Nilssons framgångsrika koagula-
tionsforskning lämnade över en väletablerad 
organisation och kultur för att bedriva patient-
nära forskning. Utmärkande för denna var 
att all mottagningsverksamhet, oavsett ålder, 
skedde i samma lokaler och med samma per-
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sonal. Barnhematologer hade huvudansvar för 
barnen och vuxenhematologer för de vuxna 
patienterna, men kontinuerlig kommunika-
tion angående arbetssätt och patienter skedde 
vid planerade möten och i dessa ingick även 
medarbetarna från laboratorieverksamheten. 
Detta arbetssätt är ovanligt internationellt 
och befruktade tveklöst vår vetenskapliga 
och kliniska aktivitet. Inom den pediatriska 
sidan fokuserade Rolf Ljung (RL) särskilt på 
DNA-verksamhet medan vuxensidan ägnade 
mycket kraft åt inhibitorer samt profylaxbe-
handling av såväl hemofili som von Wille-
brands sjukdom (vWS). 

Ett huvudskäl till att EB, som var internist 
och hematolog, rekryterades till verksamheten 
1985 var den plötsligt uppkomna HIV- och 
aidsproblematiken, katastrofen, hos blödarsju-
ka. Orsaken till smittan bland blödarsjuka var 
att den kommersiella produktionen av främst 
FVIII- koncentrat tagit ett stort kliv framåt 
avseende renhet och koncentration av FVIII. 
Detta underlättade behandlingen, inte minst i 
hemmet och given av patienterna själva, men 
baksidan var att koncentraten tillverkades 
av blodplasma från områden och givare som 
drabbats av HIV (då kallat HTLV-III), främst 
i USA. Eftersom en enda tillverkningsbatch 
av FVIII utgick från minst 10 000 blodgivare 
räckte det att en smittad givare kunde överföra 
HIV till ett stort antal blödarsjuka. Koncen-
traten fick stor spridning i världen, även i 
Sverige. EB kartlade tidigt spridningsvägarna 
för HIV i vårt land och dessa arbeten utför-
des tillsammans med motsvarande enheter i 
Stockholm och Göteborg samt med dåvarande 
Statens bakteriologiska laboratorium (SBL, 
nuvarande Smittskyddsinstitutet). HIV-tester 
blev tillgängliga kring årsskiftet 1984/85, först 
endast vid SBL, och vi kunde strax därefter 
få en tydlig epidemiologisk bild av situatio-
nen hos blödarsjuka och deras familjer. I en 
serie publicerade arbeten kunde vi dessutom, 
tack vare sparade plasmaprov vid virologiska 
institutionen i Malmö, tydligt klarlägga exakt 
vilka batchnummer som varit smittsamma 
och dessutom att smitta inte förekommit efter 
1983 då värmebehandling infördes av koncen-
traten (1). För att underlätta studierna samt 
spåra och selektivt dra in drabbade batcher 
etablerades 1985 hemofiliregistret i Malmö, 
vilket sedan utvecklats och starkt bidragit till 
fortsatta hemofilistudier. Förutom HIV hade 
också många koncentrat varit kontaminerade 
med hepatit C (benämnt non A-non B hepatit 
tills viruset blev kartlagt 1989 och tester kunde 
utvecklas). Liknande studier som vid HIV 

utfördes för hepatit C (2). Studierna avseende 
dessa blodburna infektioner gjorde att vi tidigt 
anammade de behandlingar som efterhand 
togs fram och som sedermera radikalt föränd-
rat livet för patienterna. 

Även om HIV och hepatit C under 1980-ta-
let utgjorde ett stort hot mot patienternas 
hälsa och överlevnad så fanns även det andra 
stora problemet inom hemofilibehandlingen, 
kvarstående ännu idag, och detta är inhibi-
torproblematiken. Man räknar med att cirka 
30 procent av patienter med svår hemofili 
A utvecklar antikroppar som neutraliserar 
funktionen av tillförd FVIII (inhibitorer), 
motsvarande siffra för hemofili B är cirka 5 
procent. Det bästa sättet att behandla patien-
terna är att få immunsystemet att upphöra 
med produktionen av antikroppar. Brack-
mann i Bonn visade 1977 att detta kunde vara 
möjligt och ungefär samtidigt togs denna typ 
av behandling upp i Malmö. Den så kallade 
Malmömodellen för immuntoleransinduktion 
(ITI) fann sin form och publicerades 1985,  
då en patient med hemofili B redan 1982 
framgångsrikt hade behandlats med hjälp av 
höga doser FIX (antigen) med, till skillnad 
mot Bonn-modellen, tillägg av immunsup-
pression i form av cyklofosfamid, steroider 
och intravenöst gammaglobulin. Modellen 
kom att appliceras även på hemofili A (med 
FVIII som antigen). EB kom omgående in i 
gruppen kring ITI och de kliniska resultaten 
samt laboratoriestudier avseende tänkta me-
kanismer kunde publiceras i PNAS (3), New 
Engl J Med (4) och Blood (5). Malmö utveck-
lades till ett internationellt referenscentrum 
för ITI. I samband med behandlingen av ett 
monozygot tvillingpar med hemofili B obser-
verades den stora skillnaden i resultat och 
biverkningar vid ITI (6). Observationen gav 
idén till att försöka etablera ett internationellt 
register över brödrapar med hemofili. Malmö 
International Brother Study (MIBS) skapades 
omfattande 460 familjer med hemofili (388 A 
och 72 B), varav 25 tvillingar (heterozygota 
förutom tre par) (7). I dessa studier deltog 
Jan Astermark (JA) på ett framgångsrikt sätt.  
Diskordans och konkordans avseende inhi-
bitor respektive icke-inhibitor studerades och 
det visades att genetisk disposition var stark. 
Detta är den största studien i sitt slag och har 
genererat ny kunskap om polymorfismer i im-
munregulatoriska gener som riskfaktorer för 
inhibitoruppkomst (8–10). För att ytterligare 
förstå den genetiska bakgrunden till uppkomst 
av inhibitorer skapade vi The Hemophilia In-
hibitor (HIGS) Combined Cohort bestående 
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av en nyinsamlad kohort HIGS samt MIBS 
och Hemophilia Growth and Development 
Study (HGDS). Totalt ingår 833 individer, 
brödrapar, varav 104 diskordanta för inhibi-
torer samt enskilda individer. Immunrespons 
och immunmodifierade gener (n = 1 081) 
studerades avseende 13 331 enkelnukleotid 
polymorfism. Resultatet visade den komplexa 
genetiken och vi fann 53 polymorfismer som 
signifikant kunde prediktera inhibitorstatus 
(11). Dessa studier fortsätter. 

En betydelsefull gren av vår forskning 
utgörs av profylaxbehandling vid hemofili, 
där Sverige framstår som pionjärland sedan 
1950-talet. Kontakten med forskningsapo-
tekaren Sven Björkman gjorde att EB i sin 
grupp kunde starta profylaxstudier byggande 
på populationsfarmakokinetik. Nya typer av 
doseringar kunde utvecklas. Dessa studier 
gjordes i huvudsak på 1990-talet (12) och har 
legat till grund för den långt senare utveck-
lingen, där kliniskt lämpliga verktyg för popu-
lationsfarmakokinetiska beräkningar möjlig-
gjort individanpassad profylax. Omfattande 
hälsoekonomiska studier genomfördes senare 
tillsammans med Katarina Steen Carlsson och 
Institutet för hälsoekonomi (IHE, Lund), där 
vi kunde påvisa även det ekonomiska och 
livskvalitetsmässiga värdet av profylax (13). 
De jämförande studierna mellan Holland och 
Sverige är banbrytande för förståelsen av lång-
tidseffekten av olika typer av profylaxregimer 
och värdet av individualiserad behandling (14).

Den kliniskt inriktade forskningen har delvis 
varit laboratoriebaserad men som framgår har 
även registerforskningen varit viktig. Skapan-
det av projektet Congenital Bleeding Disorders 
in Sweden (CBDS) har utnyttjat möjligheten 
att samköra de delvis unika nationella sjuk-
vårdsregistren. Registret innehåller olika typer 
av kongenitala blödningsrubbningar inklude-
rade 1 431 individer med hemofili A och B 
samt till dessa 7 150 matchade kontroller. Vi 
har därvid gjort viktiga demografiska studier, 
bland annat överlevnad, samt studier över ko-
morbiditeter (hjärt-kärlsjukdom, maligniteter), 
varvid koagulationsfaktornivåer över tid tycks 
spela roll; individerna har följts minst sedan 
1968. Intressanta är fynden att även bärare 
av hemofili uppvisar klart mera ledsjukdom 
än matchade kontroller. Motsvarande studier 
har även gjort för von Willebrands sjukdom.

Även om profylaxbehandling vid hemofili 
länge varit ett snarast okänt begrepp i stora 
delar av världen så gäller detta i ännu högre 
grad vid vWS. EB startade därför tillsammans 
med Tom Abshire i USA ett internationellt nät-

verk, The VWD Prophylaxis Network (VWD 
PN), 2004 (15) för att kartlägga profylax vid 
vWS, starta studier och utarbeta riktlinjer. 
Såväl retro- som prospektiva studier har publi-
cerats där vi kunnat visa att profylax betydligt 
förbättrar patienternas situation, exempelvis 
reduceras behov av sjukhusvård. Vikten av 
individualisering och stegvis doseringsstrategi 
har kunnat fastslås.

Genom vår mångåriga pionjärverksamhet 
avseende internationella kurser inom hemofili 
och vWS har klinisk tillämpning av forsknings-
rönen delgivits yngre kollegor. Många ledande 
koagulationsläkare i världen har deltagit i 
kurserna.

Faktaruta: Klinisk, patientnära 
koagulationsforskning sedan 1985. 
Några milstolpar
1. Epidemiologisk kartläggning av  
 HIV-smittan i Sverige – 1980-talets mitt
2. Epidemiologisk kartläggning av hepatit 
 C-smittan i Sverige – tidigt 1990-tal
3. Malmömodellen för induktion  
 av immuntolerans – 1986–1990
4. MIBS- och HIGS-kohorterna skapas  
 och ger ny inblick i ärftligheten  
 för utveckling av inhibitorer  
 vid blödarsjuka – 2001–2013
5. Möjligheterna till farmakokinetisk  
 dosering av koagulationskoncentrat  
 med hjälp av populationsfarmako - 
 kinetik och Bayesiansk analys  
 beskrivs – 1990-talet
6. Hälsoekonomisk analys profylax vs.  
 Vid behovs behandling Sverige/ 
 Norge – 2004
7. Långtidsuppföljning av olika  
 doseringsregimer för profylaxbehand- 
 ling Sverige/Holland – 2013
8. The von Willebrand Disease Prophylaxis  
 Network etableras – 2006
9. Nationella registeranalyser (demografi,  
 komorbiditeter) av kongenitala  
 blödningsrubbningar inklusive  
 kontroller genomförs – 2000-talet
10. Internationell kursverksamhet inom  
 hemofili och vWS – 2000–talet.

Koagulationsforskning vid klinisk 
kemi/koagulationslaboratoriet under 
50 år (1968–2019); ett kort personligt 
perspektiv (BD)
Vid Institutionen för klinisk kemi försökte 
Niléhn och Ganrot på 1960-talet bestämma 
plasmakoncentrationen av protrombin under 
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dikumarolbehandling med den Laurellska 
raketmetoden (1968) (16). Syftet var att un-
dersöka om det gick att ersätta koagulations-
metoden P&P (protrombin och proconvertin) 
med en immunologisk metod.

Den intressanta observationen gjordes att 
protrombinnivån i raketmetoden inte sjönk 
parallellt med nivån i P&P-metoden. Vidare 
undersökning med korsad immunelektrofores 
– också det en Laurellmetod – visade att ett 
abnormt protrombin bildades under diku-
marolbehandling, nämligen ett protrombin 
som inte kunde binda kalcium. Den nyblivne 
läkaren Johan Stenflo fick som doktorand-
projekt uppgiften att undersöka skillnaden 
mellan normalt och abnormt protrombin. 
Några år senare (1974) rapporterade Johan 
tillsammans med sina samarbetspartners att 
normalt protrombin i sin N-terminala domän 
innehöll en tidigare okänd modifierad ami-
nosyra – γ-karboxyglutaminsyra (Gla) – som 
bildas under inflytande av vitamin K (17). Det 
abnorma protrombinet som bildades under vi-
tamin K-hämmande dikumarolterapi innehöll 
vanliga glutaminsyror i motsvarande positio-
ner. Detta förklarade skillnaden i kalcium-
bindande förmåga. 

Upptäckten revolutionerade koagulations-
forskningen och ledde till att tidigare okända 
vitamin K-beroende proteiner identifierades, 
protein C (1976) (18) och protein S (1979) 
(19). Båda dess ingår i ett tidigare okänt 
antikoagulantsystem, det så kallade protein 
C–systemet (20). Systemet initieras på ytan 
av endotelceller där trombin som bundet till 
membranproteinet trombomodulin (TM) ef-
fektivt aktiverar protein C. Aktiverat protein C 
(APC) reglerar koagulationen genom att klyva 
och hämma de viktiga koagulationsfaktorerna 
faktor V (FV) och faktor VIII (FVIII). De ak-
tiverade formerna av FV och FVIII ingår som 
viktiga kofaktorer i koagulationsprocessen, 
FVa tillsammans med enzymet FXa vid akti-
veringen av protrombin medan FVIIIa spelar 
en liknande roll tillsammans med enzymet 
FIXa som aktiverar FX. 

En av författarna (BD) hade förmånen att 
1977 börja som doktorand hos Johan Stenflo, 
vilket ledde till ett mångårigt samarbete för 
att utröna protein C-systemets alla intrikata 
detaljer. BD:s avhandling som presenterades 
1981 innehöll studier av protein C, men också 
beskrivningen av en reningsmetod för den 
labila koagulationsfaktorn FV(21). Under dok-
torandtiden hade BD gjort observationen att 
protein S i plasma cirkulerar i två former, dels 
som fritt protein, dels bundet till komplement-

proteinet C4b-bindande protein (C4BP), vilket 
studerades mer under en postdoktorperiod vid 
Hans Müller-Eberhards komplementgrupp på 
Scripps i La Jolla i Kalifornien (22). Efter hem-
komsten 1983 arbetade BD och Johan Stenflo 
tillsammans, och var för sig, med en rad stu-
dier av protein C, protein S, FV och C4BP, en 
mycket produktiv och stimulerande tid. 

Efter utnämningen till professor har BD dri-
vit ett stort experimentellt laboratorium med 
flera olika basala forskningsinriktningar. Vik-
tiga områden har varit studier av blodkoagu-
lationsregleringen (protein, protein S, FV och 
TFPIα), interaktionen mellan koagulationen 
och komplementsystemet (C4BP och vitronek-
tin), apoM/sfingosin-1-fosfat (S1P) och HDL, 
Gas6 (homolog till protein S) och dess inter-
aktioner med TAM-tyrosinkinasreceptorer. 

Kombinationen av ett kliniskt koagulations-
laboratorium och experimentellt inriktade 
forskningslaboratorier blev lyckad. Studierna 
av protein C-systemets molekylära mekanis-
mer och dess betydelse för trombossjukdomars 
patogenes har varit det forskningsfält som rönt 
mest uppmärksamhet och fått klinisk bety-
delse. Upptäckten av APC-resistens (1993) 
har varit viktig inte bara för förståelsen av 
trombossjukdomens genetik och patologi 
utan också för den kliniska handläggningen 
av trombospatienter(23). Observationen som 
initierade forskningen kring APC-resistens 
gjordes i samband med att ett prov från en 
trombospatient analyserades med ett funktio-
nellt protein-C test som utvecklats vid labora-
toriet. Olika spädningar av patientens plasma 
gav olika värden, vilket gjorde det omöjligt att 
bestämma ett säkert resultat av testet. Nyfiken-
het på vad detta berodde på ledde till en rad 
experiment som visade att det inte var protein 
C i sig som var problemet, utan att patientens 
plasma var okänsligt för den antikoagulanta 
effekten av aktiverat protein C (APC). Vidare 
studier visade att FV var den inblandade mo-
lekyl och en mutation (FVLeiden) i ett av klyv-
ningsställena för APC identifierades (1994) 
(24–27). Mutationen gör att istället för arginin 
i position 506 finns en glutamin, vilket medför 
att APC inte kan klyva FV i denna position. 
Rapporten av APC-resistens 1993 stimulerade 
trombosforskningen i många koagulationsla-
boratorier världen över och det visade sig snart 
att APC-resistens/FVLeiden är den vanligaste 
genetiska riskfaktorn för venös trombos (20). 
Det gäller dock inte över hela världen då FV-
mutationen är vanlig inom vissa geografiska 
områden men saknas inom andra. Mutationen 
är exempelvis vanlig i Europa, men är ovanlig 
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i Afrika och stora delar av Asien. Detta beror 
på att FV-mutationen är resultatet av en så 
kallad founder, det vill säga mutationen har 
bara skett en gång i mänsklighetens historia 
(≈ 20 000 år sedan) efter det att en del av 
mänskligheten lämnat Afrika. 

Många av koagulationsfaktorerna har mul-
tipla funktioner, i vissa fall till synes motsatta 
funktioner. Ett exempel är trombin som har 
flera prokoagulanta effekter men som också 
kan vara antikoagulant när det bundits till TM 
på ytan av endotelceller. Under studierna av 
APC-resistens gjordes upptäckten att FV också 
kan fungera både som pro- och antikoagulant 
protein (25). Prokoagulant FV (FVa) fungerar 
som kofaktor till enzymet FXa vid aktiveringen 
av protrombin, medan antikoagulant FV till-
sammans med protein S är kofaktor till APC 
vid reglering av FVIII (28). Nyligen har det 
visat sig att synergi mellan FV protein S också 
är viktigt för att stimulera den antikoagulanta 
aktiviteten hos TFPIα (tissue factor pathway 
inhibitor α) som hämmare av FXa (29, 30). 

Detta är några exempel på de intrikata me-
kanismer som reglerar blodkoagulationen och 
som varit föremål för forskningen vid klinisk 
kemi/koagulationsenheten i Malmö under 
de senaste femtio åren, en tid med enorm 
kunskapsutveckling inom detta och andra 
biomedicinska forskningsfält.

Axplock av vetenskapliga 
milstolpar vid klinisk kemi/
koagulationslaboratoriet  
(1968–2019)
1. Abnormt protrombin vid  
 dikumarolbehandling – 1968
2. Vitamin K-beroende γ- 
 karboxyglutaminsyra (Gla) – 1974
3. Protein C och protein S, vitamin K- 
 beroende antikoagulanta proteiner –  
 1976 och 1979
4. Rening och karakterisering av faktor V,  
 den labila faktorn – 1981
5. Två former av protein S, fritt och  
 bundet till C4b-bindande protein  
 (C4BP) – 1981 
6. Protein C- och protein S-sekvenser  
 bestäms – 1982 och 1986
7. Protein S cDNA och genom klonas  
 – 1986 och 1990
8. Protein S bindande β-kedjan i C4BP  
 identifieras och klonas – 1988 
9. APC-resistens – vanligaste orsaken  
 till trombofili – 1993

 
10. Faktor V kopplas till APC-resistens  
 – 1994
11. Faktor V, antikoagulant funktion  
 som APC-kofaktor – 1994
12. ApoM, ett HDL-associerat protein  
 upptäcks och klonas – 1999
13. ApoM kristalliseras och tredimensionell  
 struktur bestäms – 2009
14. ApoM identifieras som transportör av  
 sfingosin-1-fosfat (S1P) – 2009 och 2011
15. ApoM-S1P skyddar endotel, stimulerar  
 barriärfunktion, antiinflammatoriskt  
 – 2001
16. East Texas Bleeding Disorder patogenes, 
 FV-Short/TFPIα complex – 2013
17. Faktor V och protein S synergistiska  
 kofaktorer till TFPIα – 2017. 
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Summary
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collaboration and efficiency. We have had the privilege to lead the unit during the last thirty years and 
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