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Umeå Universitet firade 50-års jubi-
leum 2015 som fullvärdigt universitet, 
det femte i Sverige. Dock startade tand-
läkarutbildningen, som var den första 
akademiska utbildningen i Umeå, redan 
1956. De första läkarstudenterna med 
den kliniska delen av utbildningen för-
lagd till Umeå började 1959. Det skulle 
emellertid de dröja ytterligare nästan 
30 år innan reumatologi blev represen-
terad inom akademin. 

Umeå universitet gjorde sig berömt 
eller beryktat som det ”röda” uni-
versitetet men färgen tror jag nu 

har falnat av och innehåller alla regnbågens 
färger som övriga universitet. Successivt 
byggdes universitetet ut med Socialhögsko-
lan och övriga fakulteter inklusive Skogs-
högskolan och samtliga fakulteter finns här 
idag. Senast tillkommen är Konstnärligt 
campus med arkitekt och konsthögskolan, 
byggd vid älven med fasad av Sibiriskt trä. 
Umeå universitet är organiserat i fyra fa-
kulteter (Medicinsk, Humanistisk, Tek-
nisk-naturvetenskaplig och Samhällsveten-
skaplig) och tjugotalet centrumbildningar 
samt åtta högskolor. Idag finns ca 26 000 
studenter i Umeå och ytterligare ca 10 000 
forskarstuderande. År 2015 fanns 366 pro-
fessorer varav 30 % kvinnor. Kända alum-
ner som studerat i Umeå är: Kaj Pollak, 
Susanna Alakoski, Ibrahim Baylan, Stefan 
Löfven, Marcus Samuelsson, Maria Wet-
terstrand med flera.

Umeå Centrum för Molekylär Medicin 
(UCMM) är en framgångsrik centrum-
bildning vartill unga utländska forska-
re rekryteras. En av dem är Emmanuelle 
Charpentier som genom utveckling av sin 
framgångsrika forskning om den relativt 
snabba och lättanvända ”genetiska saxen” 
CRISPR-Cas9, ligger bakom ett biomedi-
cinskt forskningsgenombrott med stor 
tillämpningspotential inom det biologis-
ka och det medicinska området. Umeå är 
också nationellt centrum för Metabolomik-
forskning som är en ”core facility”.

Reumatologklinikens tillkomst och aka-
demiska utveckling
Reumatologkliniken blev 1974 självständig 
klinik med Docent Anders Bjelle som kli-
nikchef. Reumatologkliniken hade då ing-
en akademisk förankring även om Anders 
Bjelle och medarbetare regelbundet deltog 
i undervisningen av läkarkandidater. Kan-

didaterna var även placerade på kliniken 
(avdelning och mottagning) under medi-
cinterminen. Anders Bjelle försökte också 
bygga upp forskning vid kliniken och star-
tade olika forskningsprojekt. Han införde 
tidigt diagnosregistrering, som vi senare 
har kunnat använda i vår forskning. Han 
arrangerade forskarutbildningskurser med 
olika eminenta föreläsare, t.ex så hade vi en 
veckas föreläsning om reumatologisk pato-
logi från hjässan till fotabjälle av den ameri-
kanske patologen Sokolov. Andra föreläsare 
på kurserna var Gabriel Panayi och Ravin-
der Maini från London, Norman Tallal, Sjö-
gren experten från Texas, Nathan Zvaifler, 
San Diego, Henrik Sjögren m.fl. Det var 
mycket intressanta och givande kurser för 
blivande reumatologer med deltagare från 
hela Norden!

Så småningom lyckades vi när det kom 
till undervisningen förhandla oss till s.k. 
lösa amanuensmånader, 2 månader/ter-
min för undervisningen och handledning-
en av läkarkandidaterna. Patientförening-
en i Västerbotten insåg betydelsen av att 
specialiteten skulle vara universitetsför-
ankrad så under ledning av ordföranden 
Gunnar Olofsson lyckades man 1984 få till 
stånd att en professur i reumatologi utlys-
tes. Sökande var en dam från den sydliga 
landsdelen, som kom att inneha tjänsten i 

2 veckor. Tjänsten konverterades därefter 
till en professur i kardiologi. Dock gav inte 
patientföreningen upp och efter deras en-
trägna uppvaktning utannonserades en ny 
tjänst som professor i reumatologi. Denna 
gång utsåg sakkunniga en sökande från ett 
nordiskt land med förflutet i Umeå. Dock 
blev ingen flyttning aktuell emedan veder-
börande hade annat åtagande i hemlandet 
som var svårt att förändra. Den professuren 
konverterades då till Klinisk Immunologi. 
Patientföreningen var enträgen och lycka-
des utverka att ett lektorat utannonserades. 
Jag erhöll, som den första som disputerat 
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Solveig Wållberg Jonsson (t vän) och Solbritt 
Rantapää Dahlqvist (t hög) i samband med 
prisutdelning av Kungliga Skytteanska sam-
fundets pris 2003.

Solbritt Rantapää Dahlqvist

Delar av Umeå forskargrupp.  Solveig Wåll-
berg Jonsson (läkare),  Sonja Odeblom, Kris-
tina Juneblad (forskningssköterska), Anna 
Södergren (läkare), Björn Sundström (fysio-
terapeut), Ewa Berglin (läkare), Gerd-Marie 
Alenius (verksamhetschef), Heidi Kokkonen 
(läkare), Inger Bucht (BMA), Bengt Wahlin 
(läkare), Solbritt RD (läkare) och längst bak 
Lisbeth Ärlestig (forskningsing). 
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vid Reumatologkliniken 1985, detta lek-
torat. Från 1992 har således reumatologin 
haft tillträde till Universitetet. Därefter 
har 14 doktorander disputerat vid enheten 
och vi har idag två professorer och en se-
nior professor. Vi tillhör den största insti-
tutionen inom Medicinska fakulteten idag, 
nämligen Institutionen för Folkhälsa och 
Klinisk Medicin med 180 medarbetare och 
bildar tillsammans med Medicin, Hud och 
Lunga en enhet. Vi har inga kringresurser 
som tekniska assistenter eller sekreterar-
hjälp utan all personal försörjs genom an-
slag. Vi är däremot befriade från lokalhyror, 
som finansieras centralt. Angående forsk-
ningsutrustning finns en utbredd ”core fa-
cility” med ”user fees”, vilket besparar oss 
från dyra apparatkostnader. Vi har sedan 
slutet av 80-talet byggt upp en egen forsk-
ningsbiobank med insamlade prover från 
de diagnosgrupper vi har drivit forskning 
kring, exempelvis tidig reumatoid artrit, 
psoriasis artrit, polymyalgia rheumatika, 
biologiskt behandlade patienter etc.

Läkarutbildningen vid Umeå universitet 
är numera regionaliserad och undervis-
ningen är från och med termin sex förlagd 
till tre sjukhus utöver Umeå, nämligen Sun-
derbyn (Luleå), Östersund och Sundvall. 
En stor del av den teoretiska undervisning-
en sker idag över länk. Reumatologiblocket 
förflyttades för femton år sedan, i samband 
med en grundläggande revision av läkarut-
bildningen, från medicinblocket till termin 
åtta. Där huserar vi nu tillsammans med 
ortopedi, hand-och plastikkirurgi, radiolo-
gi, rehabiliteringsmedicin, hud/ infektion 
samt allmänmedicin. Det är en välfylld ter-
min men flytten tycker vi har utfallit posi-
tivt. Studenterna har redan passerat grund-
läggande ämnen som medicin, kardiologi 
och kirurgi och kommer väl förberedda till 
den ganska komplexa reumatologin. Stu-

denterna gör en drygt veckolång klinisk 
placering i reumatologi. Den teoretiska 
undervisningen sker i form av inspelade fö-
reläsningar, seminariedagar och Case redo-
visningar. Vi insåg tidigt värdet av ”Patient 
partners” i kandidatutbildningen och inför-
de detta moment i tidigt 90-tal, inspirera-
de av Peter Lipsky från Dallas. Vi använder 
fortfarande denna undervisningsform som 
är mycket uppskattad.

Forskningen vid enheten
Jag rekryterades till Reumatologkliniken 
1977 från centrallasarettet i Boden dit min 
mentor Torsten Ström hade flyttat. Då hade 
sambandet mellan HLA-B27 och ankylose-
rande spondylit presenterats och jag fick i 
uppdrag att analysera HLA-B27 hos våra 
patienter. Det visades sig att våra patien-
ter med AS hade mycket hög frekvens av 
HLA-B27, nämligen 95% och dessutom var 
frekvensen också hög bland kontrollerna, 
17%. Denna höga siffra har sedan konfir-
merats av bl.a prof M. Kahn som visat på en 
hög frekvens cirkumpolärt. Jag disputerade 
1985 med prof. Gunnar Husby från Trom-
sö som opponent. Forskningen gick däref-
ter lite trögt eftersom kliniken var under 
uppbyggnad men sedan vi fick lektoratet 
1992 blev förutsättningarna bättre. Vi har 
alla varit intresserad av klinisk patientnära 
forskning, som skulle kunna förbättra vår-
den av patienterna. Jag hade observerat att 
mina patienter hade ”försvunnit” när jag 
återkom från forskningen och efter rekry-
tering av dödsbevis (vilket man kunde göra 

då) såg jag att det var påfallande många 
som avlidit av kardiovaskulär sjukdom så-
som infarkt, stroke etc. Det blev Solveig 
Wållberg Jonssons uppgift att börja bena 
upp eventuella samband mellan reumatoid 
artrit och kardiovaskulär sjukdom och hon 
disputerade 1996 på en avhandling om kar-
diovaskulär sjukdom vid RA. Intresset för 
detta forsknings område var på den tiden 
obefintligt bland reumatologer och många 
förstod inte vad vi talade om. ”Patienterna 
har ju salicylika….” sa man och det skulle 
ju vara skyddande mot hjärtinfarkt!. Det 
är fantastiskt idag att se hur mycket detta 
område numera uppmärksammas på olika 
möten, med många goda publikationer och 
hur preventionsprogram tillkommit etc.

Agneta Uddhammar intresserade sig för 
polymyalgia reumatika med bl.a. biopsistu-
dier och identifiering av kärlrelaterade fak-
torer och Gerd-Marie Alenius för psoriasis 
artrit. Hon har bibehållit sitt forsknings-
intresse inom detta område med fortsatta 
studier bl.a. tillsammans med medarbetare 
inom SWEPSA och deltar fortfarande i ett 
internationellt genetiskt projekt. Under det 
närmaste året kommer en doktorand att 
disputera inom området. 

När registret för tidig RA tillkom startade 
vi i dec 1995 en tidig artritmottagning, som 
Ewa Berglin tog sig an och fortfarande le-
der. I vår tidiga RA kohort ingår hela norra 
regionen och idag omfattar kohorten 1600 
patienter följda sedan dec 1995.

Ewa och jag har också medförande två 
kappsäckar röntgenfilmer varit lärjungar 
hos Arvi Larsen i Kongsvinger. Vi läser fort-
farande röntgen och scorar enligt Larsen. 
Under tiden för Ewas avhandlingsarbete 
hade vi också börjat samarbeta med medi-
cinska Biobanken i Umeå. Detta initierades 
av patienter vid Tidig Artritmottagningen 
som berättade att de hade lämnat prov till 
Medicinska Biobanken och tyckte att vi 
skulle analysera deras prover för att se om 
vi kunde finna tecken på RA sjukdomen 
dvs. om de hade positiv reumafaktor. Vi 
kunde som första grupp påvisa förekomst 
av antikroppar mot citrullinerade peptider 
flera år innan symtomdebut. Detta publi-
cerade vi i en vetenskaplig artikel 2003. 
Analyserna av dessa antikroppar gjordes 
av antikroppens ”fader” prof. Walther van 
Venrooij i Nijmegen. Vi hade aldrig träffats 
och hela samarbetet kunde skötas per email 
tack vare Walther van Venrooijs positiva at-
tityd och lätthet att samarbeta med. 

Därefter har vi utvidgat vår kohort av 
identifierade individer, som donerat prov 
och besvarat enkäter i Medicinska Bio-
banken och även i serologiska biobanken 
identifierat individer innan symtom debut. 
Totala antalet identifierade prov uppgår 
idag till minst 1500 prov från ca 7-800 in-
divider så det finns gott underlag för fort-
satta analyser. I flera avhandlingsarbeten 

”En stor del av den
teoretiska undervisningen 

sker idag via internet”
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har vi fortsatt att analysera prover innan 
symtomdebut, såsom påvisande av ökade 
koncentrationer av flera pro-och anti-in-
flammatoriska cytokiner innan symtomde-
but (Heidi Kokkonen) och även förekomst 
av antikroppar mot andra citrullinerade 
peptider (ex. fibrinogen a och ß kedjor, vi-
mentin, a-enolas etc) samt antikroppar mot 
en annan grupp post-translationellt modi-
fierade proteiner, nämligen carbamylerade 
(Mikael Brink). Vi har också börjat alltmer 
analysera livsstilsfaktorers betydelse för 
sjukdomsutvecklingen (enkätdata) såsom 
förekomst av ändrad lipidprofil, diabetes 
och fetma. Vad det gäller fetma synes mid-
jemåttet vara särskilt starkt associerad med 
sjukdomsutvecklingen (Lotta Ljung). 

Vi har också funnit att högt saltintag i 
kombination med rökning ökar risken att 
insjukna i RA (Björn Sundström). Ett annat 
sätt att undersöka individer med risk att ut-
veckla RA har varit att analysera förekomst 
av antikroppar hos släktingar till RA-pa-
tienter i kombination med information om 
genetik och miljö vilket Lisbeth Ärlestig 
presenterade i sin avhandling. Tioårs upp-
följning av detta pågår nu. 

Den kardiologiska forskningen har fort-
satt under ledning av Solveig Wållberg 
Jonsson. Utifrån samma tidig-RAkohort 
som beskrivits ovan följs utvecklingen av 
kardiovaskulär komorbiditet och dess pre-
diktorer – särskilt har vi intresserat oss för 
den inflammatoriska aktivitetens deletä-
ra effekt i sammanhanget. I en subkohort 
följs utvecklingen av arterioskleros med 
noninvasiva metoder och biomarkörer 
och denna utgjorde grunden för Anna Sö-
dergrens avhandling 2008. I Lena Innalas 
avhandling vidgades komorbiditetsintres-
set ytterligare. I nu aktuell kardiovaskulär 
forskning har preventionen fått stor plats 
och två doktorander arbetar med fysisk trä-
ning och syreupptagning och en post doc, 
Björn Sundström, arbetar med frågor om 
livsstil. Glädjande är att vi även har ”regio-
nal” forskning pågående i Östersund på det 
kardiovaskulära område och en registrerad 
doktorand där.

Lotta Ljung har genom sitt samarbete 
med Institutionen för Klinisk epidemio-
logi vid Karolinska Institutet analyserat 
betydelsen av biologisk behandling för att 
kunna reducera risken för kardiovaskulär 
sjukdom hos patienter med RA.

Genom den nytillträdda professorn He-
lena Forsblad dÉlias forskningsintresse har
forskningen i Umeå nu kompletterats med 
forskning om ankyloserande spondylit med 
analys av sjukdomens manifestationer, 
komorbiditetsutveckling och identifikation 
av biomarkörer.

Vi har i år varit representerade vid aka-
demin i 25 år. Vi upplever att vi, trots be-
gränsade resurser och liten enhet varit 
framgångsrika. Vi har 2 ordinarie professo-

rer och en senior och har sedan millennie-
skiftet producerat nya medicine doktorer 
nästan varje år. Vi hoppas naturligtvis på 
fortsatt framgång med många fler disputa-
tioner!

I år ”firar” jag 40-år som reumatolog. Det 
har varit en mycket intressant resa genom 
åren och jag är tacksam över att jag en gång 
blev övertalad att påbörja ett ST-block i 
reumatologi. 

Vi kan göra så mycket mer idag än när jag 
började men jag är övertygad om att elek-
troniken inte någonsin kommer att kunna 
ersätta det personliga mötet. Jag tror att det 
är viktigt att kunna tillgodose patienternas 
behov att bli sedd och tagen på allvar av en 
närvarande doktor när man drabbats av en 
kronisk sjukdom.

Solbritt Rantapää Dahlqvist
Specialist i Invärtes Medicin och

Reumatologi 1980
Med Dr 1985

Post Doc UCSF
CA 1996-97

Professor i Reumatologi 2000 

Tabell. Avhandlingar utgångna från Reumatolog kliniken Umeå 

Namn År Titel 
Solbritt Rantapää Dahlqvist 1985 Genetic markers in rheumatoid arthritis 
Solveig Wållberg Jonsson 1996 On inflammation and cardiovascular disease in 

patients with rheumatoid arthritis. 
Agneta Uddhammar 1997 Polymyalgia rheumatica 
Gerd-Marie Alenius 2003 A Clinical and Genetic Study of Psoriatic Arthritis 
Ewa Berglin 2006 Predictors of disease onset and progression in early 

rheumatoid arthritis: A clinical, laboratory and 
radiological study 

Grethe Neuman-Andersen 2008 Systemic sclerosis 
Ola Grimsholm, 50% 2008 Neuropeptides and neurotrophins in arthritis- 

Studies on the human and mouse knee joint. 
Anna Södergren 2008 Epidemiological and pathogenic aspects on 

cardiovascular disease in rheumatoid arthritis 
Martin Johansson 2010 Systemic lupus erythematosus and rheumatoid 

arthritis: analyses of candidate genes involved in 
immune functions, for susceptibility and severity 

Catharina Eriksson, 50% 2011 Immunological mechanisms in systemic 
autoimmunity: autoantibodies and chemokines in 
systemic lupus erythematosus and during treatment 
with TNF inhibitors in rheumatoid arthritis 

Björn Sundström 2011 On diet in ankylosing spondylitis 
Lisbeth Ärlestig 2012 Genetic studies in rheumatoid arthritis: familial 

studies and analysis of relationships to 
atherothrombotic comorbidity 

Heidi Kokkonen 2012 Pathogenetic factors of importance for the 
development and progression of rheumatoid arthritis 

Lotta Ljung 2012 Aspects on inflammation and cardiovascular 
comorbidity in rheumatoid arthritis 

Anders Kling, 50% 2013 

Lena Innala 2014 Early rheumatoid arthritis aspects of severity and 
co-morbidity 

Mikael Brink 2015 Presence of immunological markers preceding the 
onset of rheumatoid arthritis 

5-HT "a - a serotonin receptor with a possible role 
in joint diseases”
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