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Universitetsenheterna i
reumatologi i Lund och Malmö

I denna artikel vill vi genom axplock ur 
historien spegla utvecklingen av den 
akademiska reumatologin i Lund/Mal-
mö. Urvalet är subjektivt och på intet 
sätt heltäckande men har gjorts för att 
spegla framväxten av en bred reumato-
logisk forskning med klinisk, translatio-
nell och basal inriktning vilket utmär-
ker verksamheten idag.

Sedan 2009 finns en för Lund och 
Malmö gemensam reumatologisk kli-
nik/sektion vid Skånes universitets-

sjukhus, men så är inte fallet på universi-
tetssidan utan forskarna tillhör antingen 
Institutionen för kliniska vetenskaper i 
Lund eller Malmö, vilket får anses vara en 
anomali, men detta hindrar inte ett aktivt 
integrerat forskningssamarbete mellan or-
terna. Vi har valt att spegla framväxten av 
akademisk reumatologi vid Lunds univer-
sitet med glimtar från båda orterna, men 
eftersom enheten i Lund både är större och 
äldre är inslagen från Lund något mer tal-
rika. Aktuell forskning beskrivs utförligare 
i en tidigare skrift i Reumabulletinen och 
ytterligare historisk information finns för 
den intresserade i skrifter som återfinns i 
referenslistan. 

Reumatologi i Lund 1928-1982
Reumatologkliniken i Lund öppnade 1928 
med Ellen Persson som chef men den till-
hörde medicinkliniken där just professorn 
och chefen Karl Petrén avlidit. Den nya 
professorn Sven Ingvar som tillträdde 1930 
krävde att klinikcheferna skulle vara dispu-
terade, varför Ellen Persson skickades till 
den då ende svenske reumatologen Gun-
nar Kahlmeter på Åsö sjukhus i Stockholm 
för att inleda detta arbete. Där fanns också 
Gunnar Edström från Göteborg av samma 
anledning. Ellen Persson gick in i en depres-
sion och suiciderade 1934, varefter Gunnar 
Edström erbjöds tjänsten i Lund under för-
utsättning att han disputerade. Detta gjorde 
han redan 1935 med avhandlingen ”Febris 
Rheumatica”. Som opponenter fungerade 
Edströms chef Sven Ingvar och Gunnar 
Kahlmeter, som ju var före detta chef och 
mentor till Edström. Respondenten blev 
godkänd och därmed började den akade-
miska verksamheten i Lundareumatologin. 
Gunnar Edström blev docent 1936, klinik-
chef 1947 då kliniken blev självständig och 
förlänades professors namn den 1 juli 1962. 
Gunnar Edströms forskning vid kliniken 

var fokuserad på klimatologiska studier 
och yttrade sig bland annat genom behand-
ling av patienter i ”tropikrum”, av vilka det 
fanns fyra inom kliniken och en forsknings-
avdelning med en rad av badkar för balneo-
logiska studier. 

Den 1 juli 1964 efterträddes pensionären 
Edström av Kåre Berglund från Stockholm 
som chef och initialt laborator, senare pro-
fessor i reumatologi i Lund. Kåre Berglund 
hade, för övrigt tillsammans med Edström, 
deltagit i den historiska presentation av 
det mirakulösa kortisonet på hotell Wald-
orf Astoria i New York 1949, som rende-
rade Nobelpris redan 1950. Berglund åkte 
hem till Karolinska och disputerade på en 
avhandling om kortisonets effekter och 
biverkningar år 1956. Efter ankomsten till 
Lund förväntades att Kåre Berglund skul-
le starta laborativ forskning, men i stället 
kom han att bygga upp en modern team-
baserad rehabiliteringsmodell som skulle 
sprida sig över landet. Icke desto mindre 
disputerade fyra reumatologer hos Kåre 
i Lund på främst laborativa avhandlingar. 
Först var Helge Hedberg, senare professor 
i Göteborg, som 1967 försvarade en avhand-
ling med banbrytande upptäckter avseende 
komplementförbrukning i ledvätska hos 
patienter med seropositiv RA, en upptäckt 
som helt får tillskrivas Helge Hedberg själv. 
År 1970 disputerade Anders Bjelle, senare 
professor i bl.a. Umeå, på en avhandling om 
pyrofosfatartrit. År 1971 försvarade Folke 
Lindström, senare docent i Linköping, sin 
avhandling om lätta immunglobulinkedjor i 
leder och urin vid reumatisk sjukdom. Slut-
ligen disputerade Björn Svensson, senare 
verksam i Helsingborg, på sin avhandling 
om serumberoende monocytfunktion vid 
SLE år 1980. Björns arbeten kan sägas vara 
en fortsättning på Helge Hedbergs kom-
plementstudier. Björn Svensson tillsam-
mans med Kåre Berglund initierade också 
det SLE projekt som Gunnar Sturfelt och 
Ola Nived startade 1981. Professor Kåre 
Berglund gick i pension 1982 men fortsatte 
sin akademiska verksamhet i många år med 
bland annat amyloidos som ett huvudin-
tresse. I bild 1 ses emeritusprofessorerna 
Gunnar Edström och Kåre Berglund till-
sammans med efterträdaren Frank Woll-
heim i reumatologklinikens dåvarande bib-
liotek år 1987.

Reumatologi i Malmö 1972-1982
År 1972 tillträdde Frank Wollheim, som 

hade disputerat 1968 med Jan Waldenström 
och Carl-Bertil Laurell som handledare, en 
biträdande överläkartjänst i reumatologi på 
medicinska kliniken. Dessförinnan fanns 
ingen läkare med specialansvar för reuma-
tiska sjukdomar och därmed heller ingen 
akademisk förankring i Malmö. Chefsläka-
ren Bengt Willert hälsade välkommen med 
orden ”Du får ett fint arbetsrum”. På medi-
cinkliniken fanns då en överläkare och 5 bi-
trädande överläkare förutom Franks tjänst 
samt 2 kliniska lärare. På Franks första ar-
betsdag fick chefen telefon från Spenshults 
reumatikersjukhus. Samtalet gällde en av 
hans patienter med RA som docent Unan-
der-Scharin på ortopedkliniken opererat 3 
veckor tidigare med en totalhöft och som 
man på Spenshult inte kunde få ur säng-
en. När Frank fick höra vad samtalet gällde 

Bild 1. Frank Wollheim, Gunnar Edström och 
Kåre Berglund i Lund 1987. Fotograf: Eimar 
Munthe.

Bild 2. Gunnar Sturfelt, immunologen Len-
nart Truedsson (en trogen samabetspartner) 
och Ola Nived vid Cutting Edge Rheumatolo-
gy mötet 2007. Foto: Maria Lundgren.
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undrade han om hon kanske hade en ”lös 
nacke”. Det visade sig att ingen av medici-
narkollegerna visste vad det var. Patienten 
kom med ambulans senare på eftermid-
dagen. Frank undersökte patienten och 
konstaterade en paraplegi nedom mamill-
planet, ordnade en akut röntgen som visa-
de att dens låg mitt i cervikalkanalen och 
skickade patienten omgående till Lund där 
ortopeden Håkan Brattström och neuroki-
rurgen Lars Granholm nästa dag extirpe-
rade dens. Paraplegin kvarstod naturligtvis 
och patienten avled på långvårdskliniken 
några månader senare. Lundakollegorna 
publicerade fallet som en lyckad operation. 
Episoden visar att den reumatologiska kun-
skapsnivån på en ledande internmedicinsk 
klinik inte var av högsta klass. Några år se-
nare kunde vi publicera en serie av 11 RA 
patienter som avlidit hastigt på ett sjukhem 
i staden och där dödsorsaken var dens-atlas 
dislokation. Endast två patienter hade diag-
nosticerats intra vitam.

Den 10 februari 1973 fångades Frank 
Wollheim av en artikel i The Lancet som 
visade att D-penicillamin (D-pen) hade 
effekt vid RA. Denna 12 månaders placebo-

kontrollerade studie imponerar kanske inte 
på dagens reumatologer, men för den tiden 
innebar den ett genombrott. Äntligen fanns 
ett alternativ till klorokin och guldsalt. 
D-pen är ett labilt ämne som in vivo binder 
tunga metaller och räddar patienter med 
Wilsons sjukdom från kopparförgiftning. 
Dess SH-grupp är labil och bildar snabbt 
stabilare HS-SH disulfider. Carl-Bertil Lau-
rell, upptäckaren av alfa-1-antitrypsinbrist, 
hade funnit att alfa-1-antitrypsin hade en fri 
SH-grupp och kunde bilda blanddisulfider 
med bl.a. IgA. Vi startade ett samarbete och 
kunde visa att alfa-1-antitrypsin-IgA kom-
plexen försvann från blodet hos RA-patien-
ter som svarade på behandling men inte 
hos terapiresistenta patienter. D-pen blev 
ett huvudintresse under resten av Malmöti-
den och ledde till intensiva internationella 
kontakter. Intresset fortsatte in på 1990-ta-
let i Lund. Exakt vilken betydelse bildning 
av bland-disulfider har för den terapeutiska 
effekten blev aldrig klarlagt. När metotrex-
at dök upp försvann intresset för D-pen. 

Inspirerad av Arvi Larsens nya metod för 
röntgenologisk kvantifiering av leddestruk-
tion startades ett större arbete där vi ville 
korrelera akutfas proteiner med kliniska 
manifestationer vid RA. Detta blev starten 
till ett fruktbärande samarbete med rönt-
genologen Holger Pettersson vilket senare 
fortsattes när såväl Frank som Holger flyt-
tade till Lund. Indirekt blev projektet fröet 
till det utomordentligt viktiga samarbetet 
med Dick Heinegård i Lund till vilket vi 
återkommer. Ett annat spår gällde serone-
gativa artriter som Lida Marsal förtjänst-
fullt påbörjade innan hon beslöt sig för att 
bli privatpraktiker i Malmö.

Reumatologi i Lund och Malmö från 
1982 och framåt
Sommaren 1982 efterträdde Frank Woll-
heim Kåre Berglund som professor i reu-
matologi i Lund. Björn Svensson, klinikens 
ende docent, hade flyttat till Helsingborg, 
men lyckligtvis efterlämnat två starkt forsk-
ningsmotiverade yngre kollegor som hade 
inlett en vidareutveckling av SLE-forsk-
ningen. Gunnar Sturfelt och Ola Nived med 
Frank Wollheim som handledare byggde 
upp en heltäckande epidemiologisk studie 
och SLE utvecklades till ett av klinikens 
viktigaste forskningsfält. Gruppen har på 
de gångna 35 åren genererat 13 doktorsav-
handlingar och mer än 250 originalarbeten. 
De senaste 25 åren har många arbeten gjorts 
inom det internationella forskningsnätver-
ket SLICC (SLE International Cooperating 
Clinics) där vi i Lund var med från starten 
1988. Gunnar Sturfelt blev adjungerad pro-
fessor 2001, tidigare docent 1985 och Ola 
Nived docent 1986. Anders Bengtsson, som 
disputerade inom området år 2000, leder 
nu forskargruppen och tillträdde i slutet 
av 2015 professuren i reumatologi i Lund. 

I bild 2 ses Gunnar Sturfelt och Ola Nived 
som mellan sig har immunologen professor 
Lennart Truedsson, som under många år 
samarbetat med klinikens SLE-grupp. 

Frank Wollheim hade i Malmö blivit in-
tresserad av sklerodermi och kunde i Lund 
rekrytera Anita Åkesson som doktorand. 
Anita kunde så småningom disputera på ett 
material av 100 patienter med sjukdomen. 
Antalet patienter som passerat kliniken 
överstiger nu 800 och arbetet leds av Anitas 
doktorand, numera docenten Roger Hessel-
strand. I denna forskningslinje har ett tran-
slationellt samarbete med bindvävsforsk-
ningsgrupper inom och utanför kliniken 
vuxit fram och sektionen deltager även i en 
rad internationella forskningssamarbeten.  
   Pierre Geborek fick till uppgift att studera 
synovitens patofysiologi vid RA. Avhand-
lingen innehöll bl.a. mätning av blodflöde 
i förhållande till intraartikulärt tryck och 
samband mellan pH och leddestruktion. 
Geborek blev senare en pionjär för register-
forskning och grundare av det sydsvenska 
registret för biologisk behandling (SSATG), 
ett av de regionala register som utgör grun-
den för de nationella registren inom reuma-
tologin i Sverige. Pierre Geboreks insatser 
får anses vara av pionjärkaraktär inom det-
ta område och inte minst i början av biolo-
gikaeran väckte rapporter från SSATG-re-
gistret stor internationell uppmärksamhet.

Tore Saxne flyttade till Lund från Malmö 
1983 som amanuens och fortsatte som dok-
torand ett forskningsarbete som inleddes 
redan under Malmötiden. Han utarbetade 
under handledning av Dick Heinegård en 
metod för bestämning av aggrekan i led-
vätska och blod. Avhandlingen, som lades 
fram 1987, innehöll bl.a. ett delarbete där 
hög halt av tumör nekrotisk faktor (TNF) 
för första gången påvisades i ledvätska. 
Detta blev ett av klinikens mest citerade ar-
beten men blev under avhandlingen utsatt 
för vass kritik av en medlem i betygskom-
mittén. Efter avhandlingen fördjupades 
samarbetet med Dick Heinegård och en rad 
doktorander som arbetat med translatio-
nella projekt har lotsats till disputation. En 
av de första doktoranderna var Ingemar Pe-
tersson, som också hade ovannämnde Björn 
Svensson som handledare och i projektet 
studerades tidig knäledsartros kliniskt och 
biokemiskt. Ingemar, som gjort betydande 
andra insatser för reumatologin, bl.a genom 
det sk MORSE-projektet, har gått vidare 
och blivit forskningschef på Skånes univer-
sitetssjukhus. 
Frank Wollheim pensionerades 1997 och 
2002 utnämndes Tore Saxne till professor 
i Lund efter en period där Marjatta Leirisa-
lo-Repo från Helsingfors under ett drygt år 
uppehållit tjänsten innan hon återvände till 
Finland där hon fått en professur. 

Den senaste i raden av doktorander 
med Tore Saxne som huvudhandledare 

Bild 3. Logotypen för Nordiska Kongressen 
i Malmö 1992. Ritad av heraldiker efter en 
idé av Frank Wollheim. Denna logotyp har 
sedan använts vid vetenskapliga möten ar-
rangerade i Lund/Malmö. Foto F. Wollheim.

Bild 4. Jean Michel Dayer, Geneve, Tore Sax-
ne, Jacob van Laar, Utrecht och Gary Fireste-
in, San Diego, vid Cutting Edge Rheumatolo-
gy mötet 2014. Foto Frank Wollheim.
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är Kristofer Andréasson som disputera-
de 2013 och som fortsätter i translationell 
anda och knyter ihop klinisk sklerodermi-
forskning med basala studier. Tore Sax-
nes mer än 30-åriga samarbete med Dick 
Heinegård avbröts av dennes tragiska död 
2013. Dessförinnan hade Heinegårds labo-
ratorium gått in i Instititutionen för klinis-
ka vetenskaper i Lund och det bildades en 
gemensam avdelning, dvs Avdelningen för 
reumatologi och Molekylär skelettbiologi. 
Den basala bindvävsforskningen fortsätter 
i nära kontakt med kliniken under ledning 
av docenterna Patrik Önnerfjord och An-
ders Aspberg.

Kerstin Eberhardt fick i mitten av 80-ta-
let som avhandlingsämne Tidig RA. Hon 
rekryterade 183 patienter med kort sjuk-
domsduration, det s.k. TRA-materialet, 
och presenterade initiala kliniska resultat 
i avhandlingen 1989. Hennes första dokto-
rand Eva Fex fortsatte projektet men avled 
tragiskt i en tumörsjukdom under avhand-
lingsarbetet. Elisabet Lindqvist blev dokto-
rand och förde arbetet med tidig RA vidare 
och därvid inkluderades även biomarkör-
studier. Här knöts sedan en länk vidare till 
Meliha Kapetanovic som blev Pierre Gebo-
reks och Tore Saxnes doktorand. Efter att 

ha spenderat en tid med biomarkörstudier, 
som ingick i avhandlingen, fokuserade hon 
på vaccinationsproblematik vid reumatiska 
sjukdomar. Hon har inom detta fält blivit en 
nationell och internationell auktoritet.

I Malmö efterträddes Frank Wollheim 
av Rolf Manthorpe. Dennes huvudinrikt-
ning var Sjögrens syndrom och detta blev 
en av huvudlinjerna i forskningen i Malmö 
med disputationer först av Bjarne Hansen 
1990 och senare Elke Theander och Tho-

mas Mandl. De två sistnämnda är aktiva i 
nationella och internationella Sjögrennät-
verk. En annan huvudinriktning i Malmö 
inleddes med Lennart Jacobssons avhand-
lingsarbete som knöt broar mellan Sjögren-
forskning och smärt- och artritforskning. 
Lennart Jacobsson blev adjungerad pro-
fessor i Malmö 2004. Efter att han blivit 
professor i Göteborg 2012 drivs forsknings-
linjen med fokus på RA förtjänstfullt vidare 

av hans tidigare doktorand Carl Turesson, 
som nyligen utnämnts till adjungerad pro-
fessor. Som nämndes i ingressen är interak-
tionen mellan Lund och Malmöenheterna 
omfattande. Ur ett historiskt perspektiv 
förtjänar det att nämnas att detta samarbe-
te utvecklats i modern tid och Lennart Ja-
cobssons insatser som initialt drivande från 
Malmösidan bör speciellt framhållas. Att 
avståndet mellan Lund och Malmö ibland 
anges som jordens omkrets minus 2 mil är 
absolut inte applicerbart på reumatologin 
och det är glädjande att se att samarbetet 
forskningsmässigt successivt ytterligare 
fördjupats på senare år. 

Ett signum för den akademiska reuma-
tologin i Lund-Malmö har varit att Kåre 
Berglunds och Merete Brattströms insatser 
beträffande teambaserad vård i kliniken 
har spridit sig till akademin. Sålunda finns 
det en lång tradition av forskningsprojekt 
som drives i samarbete mellan olika pro-
fessioner både i Lund och Malmö. Några 
exempel från Malmö är sjukgymnasten 
Britta Strömbecks avhandling om fysiote-
raputiska aspekter vid Sjögrens syndrom 
och arbetsterapeuten Ingegerd Wikströms 
avhandling om fritidsaktiviteter vid RA. I 
Lund har fysioterapeuterna  Carina Thor-

”Interaktionen mellan Lund 
och Malmöenheterna

är omfattande”

Lunds universitets huvudbyggnad
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stensson, Sofia Hagel och Emma Haglund 
och arbetsterapeuten Gunnel Sandqvist lik-
som de biomedicinska analytikerna Maria 
Andersson och Birgitta Gullstrand dispu-
terat på avhandlingar med fokus på artros, 
reumatoid artrit, sklerodermi och SLE.

Vetenskapliga möten arrangerade i
Lund-Malmö
Kåre Berglund, som gjort kliniken i Lund till 
förebild för modern behandling av RA, kän-
de vid sin avgång att det fanns ett behov av 
starkare internationella kontakter och gav 
sitt tillstånd till de årliga Kåre Berglund-fö-
reläsningarna. Den första hölls av Gunnar 
Husby 1983 och följdes av en lång rad an-
dra ledande utländska föreläsare. Från och 
med år 1999 ingick föreläsningen i det år-
liga ”Cutting Edge Rheumatology in Lund” 
symposiet. Till dessa möten inbjöds sju 
utländska och en lokal talare. Syftet var att 
skapa kontakter mellan kliniker och basal-
forskare och presentera frontlinjeforskning 
för svenska reumatologer. Dick Heinegård 
valde tillsammans med Frank Wollheim 
och Tore Saxne ut föreläsarna av vilka 
många var helt nya bekantskaper för svensk 
reumatologisk publik. Dessa möten blev 
mycket uppskattade såväl av den svenska 
målgruppen som av besökarna. En ny kom-
mitté bestående av Anders Bengtsson, Carl 
Turesson och Mattias Collin har tagit över 
stafettpinnen och förhoppningsvis kom-
mer traditionen att återupptagas med nästa 
möte i maj 2017.

År 1987 kontaktades klinikchefen över-
raskande av Svenska Läkarsällskapets ord- 
förande Harry Boström, som önskade att 
vi skulle arrangera ett Berzelius sympo-
sium om RA. Detta angenäma uppdrag 
medförde att vi kunde inbjuda gräddan av 
de samtida forskarna till ett 3-dagarsmöte 
som behandlade epidemiologi, genetik, kli-
nik och behandling. Ett speciellt inslag var 
att apotekaren Jan Trofast uppträdde som 
Jöns Jacob Berzelius själv på banketten på 
Svaneholms slott.

År 1982 hade Frank Wollheim fått för-
eningens uppdrag att arrangera det veten-
skapliga programmet till den skandinaviska 
reumatologikongressen på Djurö. Tio år 
senare, då Ola Nived var SRF:s ordförande, 
fick vi förtroendet att svara för den 24:de 
skandinaviska kongressen. Mötet hölls i 
god skånsk värme i Malmö. Kongresskom-
mittén bestod av reumatologer i Malmö 
och Lund. Kongressprogrammet var upp-
delat i tre parallella linjer, en basal, en kli-
nisk och en ”special interest ”group. Mötet 
föregicks av en utbildning kallad ”Frontiers 
in rheumatology”. På mötets öppningsses-
sion höll Darwin Prockop, USA, den första 
”Einar Munthe föreläsningen” om den ny-
ligen upptäckta mutationen i kollagen II 
som ledde till en familjär form av artros. 
Kåre Berglund föreläsare var Gabriel Pa-

nayi, London, och Nanna Svartz föreläsare 
Peter Brooks, Australien. En session under 
ledning av Ido Leden handlade om medi-
cinsk historia. Den drygt 80-årige Howard 
Polley, en av medförfattarna på den första 
kortisonartikeln från Mayokliniken, visade 
den historiska filmen som visats på hotell 
Waldorf Astoria 1949. Kongresspråket var 
för första gången engelska. Det ambitiösa 
programmet gjorde att ekonomin trots 3 
satellitsymposier blev aningen ansträngd. 
Att mötet till sist ändå gav ett litet över-
skott berodde på att en gruppanmälan från 
Italien anlände veckan före kongressen. 
Vi erhöll 30 anmälningsavgifter – men såg 
aldrig till några italienska kollegor. Över-
skottet användes med SRF:s välsignelse till 
ett endagarsmöte den 27 augusti 1993 med 
föreläsare från Birmingham i England och 
Charleston och Indianapolis i USA. 

Slutord
I denna översikt har vi försökt att beskriva 
utvecklingen av akademisk reumatologi i 
Lund-Malmö med exempel från olika de-
lar av den mångfasetterade verksamheten. 
Trots betydande turbulens på sjukvårdssi-
dan i Region Skåne står forskningen i reu-
matologi stark och är fast förankrad vid 
Institutionerna för kliniska vetenskaper i 
Lund och Malmö. Inom dessa institutioner 
finns god förståelse och brett stöd för forsk-
ningen i reumatologi. Ett tecken på att vår 
forskning även har gott anseende interna-
tionellt är att vi nu är ett EULAR Centre of 
Excellence in Rheumatology.

Frank Wollheim1

professor emeritus 
Ola Nived1

docent

Tore Saxne1

seniorprofessor

1Institutionen för kliniska vetenskaper 
Lund, Reumatologi, Lunds universitet
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