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Reumatologverksamhet inleddes i 
Göteborg först 1969 då pensionera-
de medicinprofessorn Erik Wassén 
startade en poliklinisk verksam-
het i källaren under Kvinnokliniken. 

Han hade blivit medicine doktor 
1935, docent i medicin vid Karo-
linska Institutet 1940, överläkare 

vid Sahlgrenska sjukhuset 1947-1967 och 
professor i medicin 1952-1967. Han arbe-
tade vid Med klin III som hade sina lo-
kaler på gamla Vasa sjukhus dvs med en 
rehab-orienterad verksamhet. På reumato-
logmottagningen arbetade dessutom flera 
timanställda privatpraktiker. 

Helge Hedberg rekryteras
1972 rekryterades docent Helge Hedberg 
från Lund för att få igång reumatologin i 
Göteborg. Snart fanns FV-läkare (dvs ST) 
i form av Monica Ahlmén, Barbro Bloh-
mé och Kerstin Althoff vilka snart följdes 
av Tomas Bremell, Andrzej Tarkowski 
och Nisse Peterson. Helge Hedberg hade i 
Lund givit viktiga forskningsbidrag när det 
gällde komplementsystemet vid reumatisk 
sjukdom. Sålunda påvisade han komple-
mentkonsumtion i ledvätska – ett fynd som 
fanns med i den mest välrenommerade lä-
roboken – Arthritis (Hollander) – i många 
upplagor. Helge fick ett litet forskningsla-
boratorium men var för ensam och saknade 
kringresurser för att kunna dra igång någon 
omfattande forskning i Göteborg. Reuma-
tologin hamnade i strykklass på Med Klin 
II på Sahlgrenska och Helge hade inte för-
mågan att kraftfullt strida för specialiteten. 
Motståndet från internmedicin var också 
omfattande. 

Under 1970-talet fick mottagningen nya 
lokaler, en reumadispensär inrättades med 
egen bassängverksamhet och 5-dygns slu-
tenvård inrättades. Inom politiken fanns 
enighet om att få till stånd en välfungeran-
de verksamhet, varför satsningar gjordes 
– ibland till medicinklinikens förtret. Medi-
cinchefen ville egentligen använda de givna 
resurserna för andra ändamål.

Anders Bjelle professor
Anders Bjelle rekryterades 1983 som pro-
fessor och sektionschef. Han var Helge 
Hedbergs raka motsats. Anders Bjelle var 
sålunda kraftfull företrädare för reumato-
login och ledde verksamheten ut ur Med 
Klin II till att bli egen klinik 1985. Däremot 

var Anders Bjelle utomordentligt skeptisk 
till reuma-immunologisk forskning. ”Ty-
värr har immunologin, som prioriterats 
med stora anslag i decennier, ännu inte pre-
sterat mycket användbart inom reumatolo-
gisk diagnostik och terapi” (i boken SRF 50 
år, 1996)

Under Bjelles tid utvecklades klinisk 
forskningsverksamhet i Göteborg med dis-
putationer av bl.a. Monica Ahlmén, Eva 
Bagge, Magnus Gudmundsson och Gösta 
Bendix. 

Andrzej Tarkowski
Helge Hedberg hade tidigt sett Andrzej 
Tarkowskis potential som kliniker och fors-
kare och tog också de inledande stegen med 
målet att den unge vetgirige underläkaren 
skulle få gedigen forskarutbildning inom 
immunologin. Sålunda traskade Helge och 
Andrzej upp till Guldhedsgatan 10 där de 
mikrobiologiska laboratorierna huserar än 
idag. Den alltid kloke och positiva kliniska 
immunologen Lars-Åke (Lasse) Nilsson 
blev på detta sätt huvudhandledare för 
Tarkowski. Avhandlingsarbetet var inriktat 
mot Reumatoid faktorer och delarbetena 
innehöll såväl kliniska som laboratorietek-
niska nyheter. Andrzej visade att förekomst 
av IgA-RF var associerat till lederosivitet 
och han satte, tillsammans med den kreati-

ve franske forskaren Cecil Czerkinsky upp 
en alldeles ny analysmetod för att påvisa 
immunglobulin- och antikropps-produk-
tion på enskild cellnivå – ELISPOT-meto-
den fick på detta vis sin tillblivelse. 

Andrzej trivdes mycket bra i den veten-
skapliga miljön på Guldhedsgatan där han 
samarbetade med kollegor som Jan Holm-
gren, Ann-Marie Svennerholm, Lars-Åke 
(Nenne) Hanson och Catharina Svanborg. 
Han rekryterade sin första doktorand och 
det blev Hans Carlsten. Men denne hann 
knappt påbörja sina studier av T cellsfunk-
tion hos SLE möss förrän Andrzej ville ut 
i världen för att göra en post-doc. 1986 for 
han till Bill Koopman och Jiri Mestecky i 
Birmingham Alabama i USA och lärde sig 
ofantligt mycket om immunologi. Den oer-
farne Carlsten fick kämpa på egen hand 
hemma i Göteborg men han hade fint stöd 
av Lasse Nilsson och sedermera även av Ri-
kard Holmdahl, då verksam i Uppsala och 
med ett intresse för östrogent hormons 
effekter på inflammation och artrit. Östro-
genforskningen har Carlsten varit trogen 
nu i över 30 års tid och i samband med att 
han åtog sig uppdraget som prefekt 2009 
har Ulrika Islander mer och mer tagit över 
ansvaret för laboratoriet.

Till Klinisk Immunologi
När Andrzej återvände från sin post-doc 
1987 var det ganska tufft att få anslag och 
återetablera forskningen. Den ännu lilla 
forskargruppen flyttade till institutionen 
för klinisk immunologi som leddes av Nen-
ne Hanson. Här rådde en verkligt trivsam 

Reumatologi i Göteborg
- Sahlgrenska Akademin

HISTORIA MED IDO · Reumatologi i Göteborg

”En enastående miljö för
translationell forskning”

Delar av forskningsavdelningen utanför Mikrobiologhuset på Guldhedsgatan år 2007



ReumaBulletinen Nr 123 · 1/201842

HISTORIA MED IDO · Reumatologi i Göteborg

atmosfär och människor från hela världen 
välkomnades till forskningssamarbeten. 
Nu inleddes en alldeles exceptionell ut-
veckling inom den reuma-immunologis-
ka verksamheten. I djurhuset hittades en 
sommarmorgon 1989 mycket svullna och 
rodnade tassar på mössen. Andrzej kunde 
isolera toxinproducerande Stafylockocker 
och etablerade därmed den första sponta-
na modellen för septisk artrit. Bara några 
dörrar bort fanns expertis inom bakterio-
logi och vaccinologi så projektet kunde få 
en enastående bredd. Avhandlingarna om 
septisk artrit kom nu på löpande band; To-
mas Bremell, Elisabeth Josefsson, Arturo 
Abdelnour, Yi-Xue Zhao, Ing-Mari Nilsson, 
Olof Hultgren, Inger Gjertsson, Margareta 
Verdrengh, Egidija Sakiniene, Lena Mölne, 
Tao Jin och fler därtill.

Institutionsavdelningen växer
1996 erhöll Andrzej Tarkowski – i tuffast 
tänkbara konkurrens - professuren efter 
Anders Bjelle som gick i pension. Efter någ-
ra år flyttade oral mikrobiologi till odonto-
logen på medicinarberget och äntligen fick 
reumatologforskarna sina egna lokaler - 
fortfarande på Guldhedsgatan. Forsknings-
avdelningen växte såväl genom egen tillväxt 
som genom att forskare ville flytta till oss. 
Ett flertal forskare inom det immunologis-
ka och mikrobiologiska fältet ville flytta till 
reumatologerna som verkade ha så kul och 
alltid var positiva till nya projekt. På detta 
vis växte gruppen kraftfullt när fagocytbio-
logen Claes Dahlgren, oralimmunologen 
Ulf Dahlgren, virusimmunologen Kristina 
Eriksson och exosomforskaren Esbjörn 
Telemo flyttade in. Det dröjde inte länge 
förrän två docenter från medicinsk mikro-
biologi, Anna Rudin och Catharina Lind-
holm framförde sitt intresse att bli kliniska 
specialister i reumatologi och etablera sig 
och ta med sitt kunnande från forskning 
inom allergi och Helicobacter pylori till oss 
reumatologer. Det var förstås oerhört roligt 
och dessutom utvecklande att vi fick den-
na både djupa och breda kompetens i vår 
forskningsavdelning.

Bred utveckling
Efter att ha kämpat mot en malign sjukdom 
i två år avled Andrzej Tarkowski den 1 juni 
2008. Han var såväl kliniskt som forsk-
ningsaktiv ända in i det sista. Han hade med 
sin outtröttliga entusiasm och med stöd av 
oss andra lyckats skapa en enastående miljö 
för det vi idag kallar translationell reumato-
logisk forskning. Kliniska frågeställningar 
försöker vi belysa med en lång räcka meto-
der och till det krävs bred kompetens och 
ett öppet sinnelag. Forskningsavdelningen 
har, om än i en något lugnare takt, fortsatt 
att växa under de gångna 10 åren. Många 
medarbetare har efter försvar av sina av-
handlingar gått vidare, blivit docenter och 

professorer. Maria Bokarewa kom till oss 
från Stockholm och har en professur finan-
sierad av Göteborgs läkaresällskap för sina 
studier av survivin vid artrit. Helena Fors-
blad fortsätter sitt arbete med studier av AS 
och benmetabolism och är sedan några år 
professor i Umeå. Inger Gjertson for efter 
sin disputation till London för en post-dok 
och tog med sig avancerad hem genetisk 

transfektionsteknik som hon kunde etable-
ra här i Göteborg. Idag är hon professor och 
arbetar tillsammans med Rikard Holmdahl 
i sökandet efter biomarkörer för RA. Anna 
Rudin har numera ett spännande forsk-
ningsprogram kring immunreglerande ef-
fekter av nya biologiska behandlingar vid 
RA och har en professur finansierad till 50 
% av Astra Zeneca. Kaisa Mannerkorpi er-
höll en forskartjänst vid VR och är numera 
professor i fysioterapi. Lennart Jakobsson 
rekryterades från Malmö/Lund för fem 
år sedan och har etablerat epidemiologisk 
reumaforskning i Göteborg och dessutom 
lyft fram gikt på ett helt nytt sätt såväl i kli-
nik som i forskningen. Lennart har nu lärt 
upp bland andra kollegorna Mats Dehlin 
och Ulf Lindström i epidemiologins och 
registerforskningens konst. B-cellsimmu-
nologen Lill Mårtensson, vår nuvarande 
avdelningschef, ville efter många år i Eng-
land återvända till Sverige och erhöll en 
professur i immunologi vid vår avdelning. 
Tao Jin, vår biträdande avdelningschef har 
fortsatt sin forskning om septisk artrit med 
omfattande stöd från VR. Barnläkaren Olov 

Ekwall har etablerat sin thymusforskning 
hos oss och tillträdde för några år sedan en 
professur i pediatrisk immunologi. Catha-
rina Lindholm beslutade sig efter några år 
som forskande reumatolog att fortsätta sin 
karriär på Astra Zeneca där hon ansvarar 
för kliniska prövningar.

EULAR Centre of Excellence
Någon kanske tycker att det reumatologis-
ka forskningslandskapet i Göteborg är allt-
för brett och brokigt. Jodå, vi kan nog hålla 
med om att en mer fokuserad och smalare 
profil kanske kunde göra oss starkare och 
konkurrenskraftigare i en internationell 
forskningsjämförelse. Å andra sidan är det 
faktiskt väldigt kul och stimulerande att 
vi har så många och ganska olika projekt 
igång. Avdelningen blev utsedd till EULAR 
Centre of Excellence in Rheumatology Re-
search 2012 - 2017 och det är nu förlängt 
till 2022. Vi utgör sedan länge en egen av-
delning inom den väldigt stora medicinin-
stitutionen vid Sahlgrenska Akademin och 
med över hundratalet medarbetare varav 
10 talet professorer (4 med kombinations-
anställning) och ett stort antal doktorander 
och post-doc:ar står vi oss ganska väl rusta-
de inför framtida utmaningar. I den akade-
miska vardagen vid Sahlgrenska Akademin 
och Göteborgs Universitet har vi också ett 
stort engagemang där vi bemannar vikti-
ga fakultetsuppdrag såsom vicedekan för 
forskarutbildningen, prefekt för medicin-
institutionen, ordförande för lärarförslags-
nämnden, vicedekan och strateg för ALF 
frågor, ledamot i Akademistyrelsen mm. 

Forskning och sjukvård
En avgörande faktor i framgången för reu-
matologisk forskning i Göteborg har varit 
ett nära och allt som oftast mycket gott sam-

”Forskning och sjukvård
hänger ihop”

Andrzej Tarkowski - professor 1996-2008
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arbete med sjukvården. Det är viktigt att de 
akademiska profilerna arbetar i sjukvården 
och så är verkligen fallet. Under många år 
på 90 talet och in på det nya millenniet var 
det professorerna i reumatologi som ansva-
rade för de två reumatologiska slutenvårds-
avdelningarna. Ett viktigt nytt inslag i den 
akademiska reumatologin är en ganska ny-
ligen etablerad och välfungerande och mo-
dern prövningsenhet för forskarinitierade 
liksom företagsbaserade läkemedelsstudier 
på Sahlgrenska sjukhuset. Här bedrivs vik-
tiga kliniska studier och unga kollegor trä-
nas i denna viktiga form av forskning.

Framtiden
Hur ser då den reumatologiska forskningen 
i Göteborg ut i framtiden. Tre saker tror vi 
kommer få större betydelse. Det första är 
förstås en fortsatt utveckling av diagnos-
tik, prognostik och terapi baserad på nya 
kunskaper inom genetik och molekylära 
cellbiologin. I det sammanhanget kommer 
vi säkert kunna bidra eftersom vi har duk-
tiga basalforskare inom immunologi och 
inflammationsforskning på vår avdelning. 
Det andra är att vi kommer samverka ännu 
mer med våra kollegor inom de andra med-
icinska specialiteterna. Samsjuklighet eller 
komorbiditet är uppenbart inom flera dis-
cipliner. Vi tror att diagnostik, prognostik, 
profylax, terapi, livskvalitet och överlevnad 
skulle kunna förbättras avsevärt om vi har 
ett bredare perspektiv än bara det strikt 
reumatologiska. Här tror vi att Sahlgren-
ska Akademin och Universitetssjukhuset 
på grund av sin storlek vad gäller patient-
strömmar, forskningskapacitet och goda 
samarbete kan komma att ligga i framkant. 
SCAPIS projektet som är en mycket stor 

nationell studie av riskfaktorer för hjärt- 
och lungsjukdomar har sitt ursprung just 
i Göteborg och kan stå som modell för hur 
vi bättre skall förstå varför vissa individer 
drabbas av många olika diagnoser medan 
flertalet klarar sig undan. Den tredje stora 
utmaningen är enligt vår mening artros. 
I ärlighetens namn har det inte skett någ-
ra stora genombrott när det gäller denna 
mycket vanliga sjukdom. Att proteskirurgi 
fortfarande är den slutgiltiga behandlingen 
är förstås inte tillfredställande. Även här 
tror vi att forskare från fler kunskapsom-
råden måste samarbete för förstå vad som 
händer och varför. Det måste vi kunna klara 
av för att hitta effektiv terapi mot alla dessa 
höfter och knän som värker och till slut 
hamnar på operationsbordet. 

Det kommer förhoppningsvis ges goda 
möjligheter att arbete tillsammans med an-
dra forskare när det stora nya forsknings-
huset ”Sahlgrenska Life” är på plats mellan 
sjukhuset och Medicinareberget om si så 
där 6-8 år. Det reumaimmunologiska labo-
ratoriet kommer få en central position ef-
tersom vi har den eftertraktade kompeten-
sen inom immunologi/inflammation som 
ju är grundläggande för många medicinska 
specialiteter. Det är ett viktigt planerings-
arbete som nu pågår och många av oss som 
företräder reumatologin är delaktiga på oli-
ka nivåer. 

Tomas Bremell
doc, överläkare

Hans Carlsten
professor, prefekt, överläkare
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Andrzej Tarkowski, Tomas Bremell, Hans Carlsten på kliniken år 2007




