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Reumatologin i Östergötland
Östergötlands Länslasarett grundades 
i Linköping 1777. När Sveriges lands-
ting inrättades 1862 fanns fyra lasarett 
i Östergötland; i Norrköping, Söderkö-
ping, Linköping och Vadstena och någ-
ra år senare även i Finspång och Kisa. 
1895 invigdes det nya Länslasarettet, 
som från 1929 benämsndes Centralla-
sarettet i Linköping. 1930 innefattades 
även epidemisjukhuset, tuberkulospa-
viljongen och barnsjukhuset. 

Nils Egelius var Östergötlands förste 
reumatolog. Liksom många andra 
pionjärer på fältet, var han utbildad 

i Stockholm. 1956 flyttade han till Finspång 
och tjänstgjorde som internmedicinare där 
och på Linköpings lasarett, som från 1960 
benämndes Regionsjukhuset i Linköping 
(RiL). 

Moderna tider
1965 fattades beslut om att förlägga läkarut-
bildning och flera tekniska utbildningar till 
Linköping och 1969 togs de första medici-
ne kandidaterna emot efter två års studier i 
Uppsala (”Uppsala-Linköpingslinjen”).

Samma år inrättades den första läkar-
tjänsten med specifik inriktning på reuma-
tologi och Ragnar Ericsson (fig 1) anställdes 
för att etablera denna disciplin på medi-
cinkliniken/RiL. Liksom Nils Egelius, var 
Ragnar en import från Stockholm. Han fick 
disponera lokaler i ”Garnisonssjukhuset” 
där poliklinisk mottagning och inneliggan-
de rehabilitering bedrevs. 

1970 etablerades formellt Linköpings 
högskola med teknisk, medicinsk och filo-
sofisk fakultet. Samma år lämnade Frank 
Wollheim tjänsten hos Jan Waldenström 
på Malmö Allmänna Sjukhus (MAS) för 
att tillträda en tjänst som klinisk lärare 
med placering på medicinkliniken/RiL. 
Vid årsskiftet 1972/73 återvände han till 
Skåne och tillträdde där den första tjäns-
ten som reumatolog på MAS. I Linköping 
övertog Folke Lindström (fig 2) tjänsten 
som klinisk lärare, även han med bak-
grund som adept till Jan Waldenström. 
Frank och Folke var båda akademiskt me-
riterade, såväl från Malmö/Lund hos Jan 
Waldenström som från University of Min-
nesota hos Ralph Williams. 

Med Ragnar som ansvarig för artrit & 
reumatologisk rehabilitering och Folke 
som ambassadör för inflammatoriska sys-
temsjukdomar, var den reumatologiska 
verksamheten i Linköping väl represen-
terad om än i mycket litet format med 
dagens mått mätt. Flera läkare från medi- 

cinkliniken/RiL och från andra landsän-
dar och grannländer passerade revy på 
reumatologen och några stannade under 
längre perioder. 1977 indelades medicin- 
kliniken formellt i olika sektioner och Fol-
ke Lindström utnämndes då till chef för 
reumatologi-sektionen. Året därpå kom 
Gunnar Havermark till Norrköping för att 

tjänstgöra som reumatolog på medicinkli-
niken vid Norrköpings lasarett. 

Folke var handledare i Lars Sköldstams 
doktorandprojekt, som 1982 resulterade i 
en avhandling med rubriken ”Studies on 
rheumatoid arthritis with reference to 
fasting and suppressor-cell function”. 

Några månader tidigare hade den då-
varande doktoranden, tillika författaren 
till detta kapitel, försvarat sin djurexpe-
rimentella avhandling om antigenupp-
tag över tarmen och eliminering av anti-
gen-antikroppskomplex från blodbanan. 

Hans nyvunna insikter på fältet ledde 
till beslutet att utbildas till reumatolog i 
Linköping hos Folke, Ragnar, Ann Bengts-
son och Birgir Arge. 

Märkesåret 1986
Östgöta Correspondentens rubrik ”Jag vill 
helst slippa stänga reumatologen” den 17/4 
1986 (fig 3) väckte bestörtning både bland 
oss som arbetade med reumatologi och 
bland medlemmarna i den lokala patient-
föreningen. Det ledde till stort engagemang 
med insändare, artiklar och debattinlägg i 

Corren: ”Reumatologen läggs ner? Fråga 
om liv och död”; ”Förslaget är fasansfullt”; 
”Satsa på reumatologin”. Det hela visade 
sig vara en storm i ett vattenglas, men fick 
stor betydelse för reumatologins fortsat-
ta utveckling i Linköping fr.a. tack vare en 
nyvaknad och målmedveten utåtriktad po-
sitionering av reumatologin i Östergötland.  

1986 var också året då Uppsala/Linkö-
pings-axeln upphörde. I Linköping hade 
vi nu en självständig medicinsk fakul-
tet (då kallad ”Hälsouniversitetet”) med 
fullständig läkarutbildning. Undervis-
ningsformen grundandes till stor del på 
problembaserat lärande (PBL) med influ-
enser från McMaster University i Toronto 
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”Reumatologen läggs ner. Det 
är en fråga om liv och död. Ett 

fasansfullt förslag”

Fig	1 																				Fig	2

Fig 1. Ragnar Ericsson (1925-

Fig	1 																				Fig	2

Fig 2. Folke Lindström (1927-2013)

Fig	3

Fig 3. Tidningsklipp Östgöra Corresponden-
ten 1986-04-17
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och Limburg-universitetet i Maastricht. 
Till många belackares förvåning, blev 
konceptet en stor succé och undervis-
ningsformen har så småningom kommit 
att påverka upplägget av läkarutbildning-
en vid alla Sveriges medicinska lärosäten. 
Epitetet ”Hälsouniversitetet” har nyligen 
ändrats till ”Medicinska fakulteten vid 
Linköpings universitet” - tack för det! 

Ann Bengtsson, doktorand hos ”mus-
kelgurun” Karl Gösta Henriksson (”KG”), 
försvarade sin pionjäravhandling om fi-
bromyalgi 1986.

Universitetssjukhuset i Linköping (US) 
1992 - radikalt ändrade klinikstrukturer 
Av många anledningar blev också 1992 ett 
viktigt märkesår. I Linköping var thorax-
kirurgi då en nyetablerad specialitet. Den 
nya thoraxkliniken förenades med kardio-
logi och klinisk fysiologi i en konstellation 
kallad ”Hjärtcentrum”. Detta blev en om-
välvande tid då internmedicinska och ki-
rurgiska discipliner knoppades av för att 
förenas i flera nya specialistkliniker, t.ex. 
”mag-tarm kliniken” (medicin & kirurgi), 
”endokrin-kliniken” (medicin & kirurgi), 
etc. Som den sista i raden av fem specia-
listsektioner lämnade reumatologin medi- 
cinkliniken när den nya och självständiga 
”reuma-kliniken” etablerades den 1/7 1992. 
Undertecknad tillträdde som verksamhets-

chef och innehade denna post under de föl-
jande sju åren. 

Initialt fusionerades reumatologi med 
reuma-ortopedi och reumatologisk re-
habilitering (fysioterapi, arbetsterapi 
och kuratorsverksamhet) i gemensamma 
lokaler och med tillhörighet till konstel-
lationen ”inflammationsmedicinskt cen-
trum” (tillsammans med enheterna för 
njurmedicin, klinisk mikrobiologi och 
klinisk immunologi & transfusions-medi-
cin). Ortopederna på reumakliniken åter-
gick redan efter några år till Ortopediska 
kliniken. Numera tillhör Reumatologin 
centrumbildningen ”Hjärt- och medicin-
centrum” tillsammans med ytterligare 13 
kliniker.

Som första sjukhus i landet, ändrades 
1992 beteckningen från ”RiL” till ”US”, 
d.v.s. ”Universitetssjukhuset i Linkö-
ping”. Alla svenska sjukhus i universi-
tetsstäder med läkarutbildning har följt 
exemplet och infört beteckningen till 
”Universitetssjukhus”. 

På 90-talet bedrevs den reumatologiska 
verksamheten i Norrköping av Ethel Nils-
son och Gregory Cichulski. Blivande och 
specialistkompetenta reumatologer verk-
samma på Reuma-kliniken under denna 
period var: Ann Bengtsson, Jan Ceder-
gren, Lars Cöster, Per Eriksson, Tomas 
Grymer , Elsa Hermansson, Kristin Hol-
stad, Marianne Larsson, Henning Locht, 
Åsa Reckner-Olsson, Thomas Skogh och 
Michael Ziegelasch. 

Efter sekelskiftet koncentrerades all 
specialistreumatologi i länet till Linkö-
ping, mitt i Östergötland. Detta innebar 
alltså att Norrköpings reumatologer flyt-
tade sin verksamhet till kliniken på Uni-
versitetssjukhuset. 

Klinisk & akademisk reumatologi hand 
i hand 
Klinisk undervisning i reumatologi har för-
stås bedrivits alltsedan LiU var ungt, hu-
vudsakligen som katedrala föreläsningar, 
kliniska placeringar inom ramen för ”verk-
samhetsförlagd undervisning” och sedan 
1986 med PBL i basgrupper. 

De framtidsvisioner vi preciserade 1995 
betonade vikten av att formellt etablera 
reumatologi som en akademisk enhet vid 
LiU. Samma år lade vi grunden till vårt 
prospektiva multicenter-projekt ”Tidiga 
Insatser vid RA” (TIRA-1), som sjösattes 
1996. Förutom reumatologer, deltog ar-
betsterapeuter och sjukgymnaster i pla-
nering och genomförande av detta pro-
jekt. Östgöta-reumatologin, tillsammans 
med övriga kliniska reumatologenheter 
i Sydöstra sjukvårdsregionen (Oskars-
hamn, Kalmar, Västervik och Jönköping) 
och klinikerna i Eskilstuna & Örebro star-
tade då vårt multiprofessionella projekt 
för strukturerad klinisk handläggning 

och uppföljning av patienter med nyde-
buterad RA inklusive uppgifter om livsstil 
och exponeringsfaktorer, sjukvårdskost-
nader och en biobank för genetiska och 
serologiska analyser. Under drygt 2 år re-
kryterades patienter, som följdes över en 
10-årsperiod.

Ragnar Ericsson inledde 1995 med fer-
mitet frågan om att inrätta en professur 
i reumatologi vid LiU. Han var då pen-
sionär sedan några år och ordförande i 
den lokala patientföreningen. Efter täta 
kontakter såväl med universitets- som 
landstings-ledningen i Östergötland och 
med Reumatikerförbundet, inrättades 
1999 en adjungerad professur i reumato-
logi i Linköping. Undertecknad sökte och 
fick tjänsten och Ann Bengtsson övertog 
posten som klinikchef/verksamhetschef. 
Hon fortsatte konstruktivt och fram-
gångsrikt att utveckla och expandera den 
kliniska reumatologin parallellt med ökat 
utrymme för utvidgade kliniska forsk-
ningsinsatser. 

TIRA-projektet innebar att nya rutiner 
etablerades för strukturerad handlägg-
ning av patienter med nydebuterad RA och 
att en omfattande databas etablerades. 
Under denna 10-årsperiod skedde stora 
omvälvningar inom reumatologin. Dels 
tack vare upptäckten av antikroppar mot 
citrullinerade proteiner och deras dia- 
gnostiska, prognostiska och etio-patoge-
netiska implikationer och dels tack vare 
nya principer för tidigt insatt traditionell 
farmakoterapi och inte minst genom in-
troduktionen av nya biologiska läkeme-
del. 

10 år efter TIRA-start påbörjade vi en 
ny prospektiv studie (TIRA-2), väsent-
ligen med samma upplägg som ”TIRA-
1” – denna gång utan Örebro, men med 
medverkan från Falun. TIRA-1 material-
et fungerar som ”historisk referens” till 
TIRA-2. 

2014 övertogs klinikchefskapet av Ka-
rin Sjöstedt, som med stor skicklighet och 
professionalism leder Reumatologiska kli-
niken vidare tillsammans Jan Cedergren 
som medicinskt ansvarig läkare (fig 4). 

Thomas Skogh 

Tabell 1
Nuvarande Läkarbemanning (2016)
Specialister i reumatologi:
• Jan Cedergren
• Asimina Dremetska
• Per Eriksson
• Martina Frodlund
• Elsa Hermansson
• Anna Ighe Ramqvist
• Claudia Jacobs
• Alf Kastbom

Fig	4

Fig 4. Några personer i reumateamet i Lin-
köping 2016. Från vän nedersta raden. Karin 
Sjöstedt (verksamhetschef), Claudia Jacobs 
(läkare), Elsa Hermansson (läkare), Michael 
Ziegelasch (läkare), rad 2: Anna Ighe Rahm- 
qvist (läkare), Martina Frodlund (läkare), 
Thomas Skogh (läkare), Asimina Dremetsika 
(läkare), översta raden: Danijel O’Rourke (lä-
kare), Tor Moberg (vik. läkare), Ilia Quirjazo 
(läkare) och Per Eriksson (läkare). 
(Foto Karin Alvehus.) 
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• Nikolaos Marketos
• Ilia Qirjazo
• Åsa Reckner Olsson
• Christopher Sjöwall
• Thomas Skogh
• Michael Ziegelasch

Icke specialister
• Ingo Lang
• Anna Nilsson
• Danijel O’Rourke

Tabell 2
Pågående forskningsprojekt:
• TIRA-projekten, som i år firar sitt

20-årsjubileum, leds av Thomas Skogh 
& Alf Kastbom (reumatologer) och
Ingrid Thyberg & Mathilda Björk (ar-
betsterapeuter).

• KLURING (kliniskt lupusregister 
i nordöstra Götaland) som drivs av 
Christopher Sjöwall, inkl. praktiskt 
taget samtliga vuxna östgöta-patienter 
(strax under 300) med SLE-diagnos. 

• TIRx (”X-tra tidiga insatser vid debu-
terande/nydebuterad RA), som leds av
Alf Kastbom & Thomas Skogh.

• Djurexperimentella artritprojekt leds
av Mattias Magnusson (biolog) med
bas på vårt forsknings-lab AIR (Au-
toimmunitet och Immune-Reglering).
På denna plattform finns seniora fors-
kare, post-docs och doktorander. 

Utöver projekt inriktade på artrit och SLE 
är vi involverade i projekt om inflamma-
som-relaterade inflammatoriska sjukdomar 
(Per Eriksson, Alf Kastbom), systemiska 
vaskuliter (Per Eriksson) och fibromyalgi 
(Ann Bengtsson). Helt nyligen har Elisabet 
Welin-Henriksson (forskare och sjukskö-
terska och tidigare verksam på Karolinska) 
anställts som sjuksköterska på reumatolo-
gen kombinerat med ett universitetslekto-
rat på LiU. 

Tabell 3
Sammanställning av tidigare och pågående 
avhandlingsprojekt.

Avhandlingar
Utöver Lars Sköldstams och Ann Bengts-
sons avhandlingar, hade vi ytterligare tre 
disputationer kopplade till reumatologen 
före sekelskiftet: 
• Elisabeth Peen 1995: Lactoferrin and

anti-lactoferrin antibodies (Linköping/
Bergen)

• Anders G Johansson 1995: Elimination 
of circulating IgG- and IgA immune
complexes

• Per Eriksson 1996: Renal disease in pri-
mary Sjögren’s syndrome

Under 2000-talet har vi hittills haft 12 dis-
putationer:
• Maria Söderlin ”A population-based

study on early arthritis in southern
Sweden”

• Åsa Reckner Olsson ”Occupational and 
environmental aspects on the aetiology
of RA”

• Ingrid Thyberg ”Disease and disability
in early RA”

• Christopher Sjöwall ”CRP and anti-
CRP antibodies in SLE”

• Eva Hallert ”Disease activity, function
and costs in early RA”

• Jan Cedergren ”Radical aspects on
arthritis”

• Alf Kastbom ”Autoantibodies and ge-
netic variation in eary RA (TIRA)”

• Mathilda Björk ”Aspects of disability in
early RA ”

• Daniel Kanmert ”Structure and inte-
ractions of human IgG-Fc”

• Örjan Dahlström ”Focus on chronic di-
sease through different lenses of exper-
tise.”

• Helena Enocsson ”Biomarkers and

medicators in systemic lupus erythema-
tosus”

• Anna Svärd ”Circulating and mucosal
antibodies in RA”

• Jaya Parkash Chalise ”Immune tole-
rance by interferon-α in experimental
arthritis”

Pågående doktorandprojekt:
• Sudeep Narendra, djurexperimentellt

artritprojekt
• Lina Wirestam SLE-projket baserat på 

”KLURING”
• Michael Ziegelasch TIRx-projektet:

prospektiv uppföljning av pre-RA
• Per Lewander ”COMPis projektet”

( juvenil idiopatisk artrit)
• Martina Frodlund SLE-projekt baserat 

på ”KLURING”
• Karin Roos RA-projekt inom ramen

för TIRA 

Nuvarande forskningsledare (2016) 
• Thomas Skogh prof. (reumatolog)
• Christopher Sjöwall doc., bitr. univer-

sitetslektor (reumatolog)
• Alf Kastbom doc. reumatolog
• Per Eriksson doc., reumatolog
• Elisabet Welin Henriksson universi-

tetslektor/sjuksköterska
• Ingrid Thyberg bitr. universitetslektor

(arbetsterapeut)
• Mathilda Björk bitr. professor (arbets-

terapeut)
• Jonas Wetterö doc., 1:e foing (biolog)
• Klara Martinsson doc., 1:e foing (bio-

log)
• Mattias Magnusson univ.lektor (biolog)

Källor
• Skogh T. Månadens Reumaenhet. Reu-

matologi på Universitetssjukhuset i
Linköping. Reumabulletinen; 2016 (Nr 
1): 42-43.

• Lasarettets och Universitetssjukhusets 
historia, se www.linkopingshistoria.
se/1700-1850/1700-1780

Om författaren (fig 5)
Thomas Skogh (f. 31 augusti 1952) är upp-
växt i Uppsala (1952-1964) och Gävle (1964-
1971). Gymnasieexamen 1971; Medicin-
studier i Uppsala (1972-73) och Linköping 
1974-1977. 
Doktorand (med.mikrobiologi) Linköping 
1978-82. Med.Dr. 1982; Docent 1986; Kli-
nikchef på reumatologen, Linköping 1992-
1999. Adj. professor i reumatologi 1999-
2003; Professor vid Örebro universitet 
2004. Sedan 2005 professor i reumatologi 
vid Linköpings universitet. Fängslades tid- 
igt av immunologi och kopplingen till reu-
matologi. Efter AT (med reumatologi-pla-
cering) ”återfall” till laboratoriet. Därefter 
ST-block i reumatologi, varvat med klinisk 
immunologi.Fig 5. Thomas Skogh




