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Starten till den reumatologiska verk-
samheten i Uppsala kanske kan dateras 
till år 1700 då Samuel Skragge, Provin-
cialmedicus i Västmanland, kom till käl-
lan vid Sätra och fann att vattnet var av 
sådan kvalitet att han beslöt att anläg-
ga en hälsobrunn.

Den medicinska grunden för verk-
samheten var humoralpatologin, 
och patienterna uppmanades att 

dricka brunn för att komma i sunda väts-
kor. Sätra Brunn donerades 1747 till Upp-
sala universitet som successivt utvecklade 
verksamheten (fig. 1). En viktig anledning 
till att den medicinska vården utvecklades 
var att från 1753 enbart läkare från medi-
cinska fakulteten vid Uppsala universitet 
var intendenter på Sätra brunn. Den siste 
läkaren vid brunnen från medicinska fakul-
teten i Uppsala var reumatolog och docent 
Ulla Lindqvist, men 1998 lämnade Uppsala 
Universitet helt verksamheten. Landsting-
en hade då successivt minskat remisserna 
till Sätra brunn och verksamheten passade 
heller inte heller in i universitetets övriga 
verksamhet. Under 1900-talet hade dock 
omfattande rehabiliteringsprogram ut-
vecklats för bla reumatoid artrit och spon-
dylartrit och många reumatiker har genom 
åren haft stor glädje av behandlingarna vid 
Sätra brunn.

Vid Akademiska sjukhuset bedrevs reu-
matologin länge inom ramen för medicink-
linikens verksamhet och först på 1980-talet 
fick reumatologin en egen vårdavdelning 
och mottagning. Redan långt tidigare be-
drev dock många kollegor i Uppsala forsk-
ning inom områdena inflammation och 
autoimmunitet och på ett förtjänstfullt sätt 
medverkat till reumatologins utveckling. 
Mest känd är kanske Robin Fåhræus (fig. 
2) som beskrev blodsänkan i sin doktors-
avhandling 1921. Robin Fåhræus gjorde 
en mängd upptäcker inom reologin och 
han kallades till en professur i patologisk 
anatomi vid Uppsala universitet 1928. För 
sina upptäckter var han nominerad till No-
belpriset i medicin ett flertal gånger, men 
erhöll aldrig priset. Han är dock för alltid 
förknippad med sänkningsreaktionen och 
SR är än idag ett av de vanligaste laborato-
rieproven som ordineras inom sjukvården. 
Alla reumatologer och deras patienter är 
intresserade av ”sänkan” och SR utgör som 
bekant en viktig komponent i DAS 28. 

Immunologin utvecklas
Under 1970 och 1980- talet utvecklades 
immunologin i Uppsala och flera forskare 
kom att arbeta med mekanismerna bakom 
autoimmunitet. Hans Wigzell ledde insti-
tutionen för immunologi vid biomedicinskt 
centrum (BMC) och flera av dagens profes-
sorer inom reumatologin fick sin forskarut-
bildning eller fördjupade sina immunolo-
giska kunskaper i den stimulerande miljö 
som fanns vid institutionen. Lars Klareskog 
kom tidigt till ”immunologen” efter ett 
framgångsrikt avhandlingsarbete om HLA 
systemets uppbyggnad. Han påbörjade då 
de experimentella studier av mekanismer-
na bakom reumatoid artrit som senare ut-
vecklades inom kliniken. Rikard Holmdahl 
var hans doktorand som sedan disputa-
tionen fortsatt med en djurexperimentell 
forskningslinje med fokus på mekanismer-
na bakom kronisk artrit. Lars Rönnblom 

var också doktorand vid institutionen och 
hade Gunnar Alm som handledare. I denna 
lilla forskargrupp var fokus interferonsys-
temets funktion, vilket vid denna tidpunkt 
uppfattades som udda bland de klassiska 
immunologerna. Intressant i samman-
hanget är att Gunnar Alm bedrev storska-
lig produktion av interferon vilket gavs till 
patienter med maligna sjukdomar såsom 
neuroendokrina tumörer, myelom och leu-
kemier vid Akademiska sjukhuset. Flera av 
de interferonbehandlade patienterna ut-
vecklade autoimmun sjukdom och denna 
oväntade biverkan gav uppslaget till Upp-
sala klinikens framstående forskning kring 
SLE och interferonsystemet.

Första professuren i reumatologi och 
reumatologkliniken bildas
Uppsala kom att få en professor i reuma-
tologi först 1991 då Roger Hällgren förord-
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Fig 1a, b Sätra Brunn i slutet av 1800-talet.
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nades som professor i ämnet. Han hade ett 
brett intresse inom reumatologin och hans 
doktorander kom att studera olika aspek-
ter av reumatoid artrit, spondylartrit, sys-
temisk scleros och primärt Sjögrens syn-
drom. Sambandet mellan funktionen hos 
tarmens immunsystem och olika reuma-
tiska sjukdomar intresserade särskilt Ro-
ger Hällgren och han utvecklade metoder 
att undersöka tarmens immunreaktivitet. 
Dagens högaktuella studier av samban-
det mellan tarmfloran och de reumatiska 
sjukdomarna är på ett sätt en naturlig fort-
sättning av Rogers tidigare studier. Den 
kliniska verksamheten under 90-talet ut-
vecklades parallellt med forskningen mot 
de reumatologiska systemsjukdomarna 
samtidigt som regionvården ökade. Reuma-
tologkliniken blev 1997 en egen klinik med 
klinikchef som verksamhetsansvarig. Detta 
innebar att fler läkare kunde rekryteras och 
forskningen breddades. Den kliniska verk-
samheten utvecklades i takt med reuma-
tologins framsteg, slutenvården krymptes 
till förmån för en expanderande öppen-
vårdsverksamhet och med större möjlighet 
att bedriva läkemedelsstudier och anställa 
forskningssköterskor. Efter flera omstruk-
tureringar inom sjukhuset och med sam-
manslagningar av olika verksamheter ingår 
reumatologin sedan maj 2015 som en sek-
tion i verksamhetsområdet Specialmedicin. 
Verksamheten leds nu av verksamhetschef 
Maria Lidén och sektionschef Johan Back. 
Fastän reumatologin relativt nyligen flyttat 
pågår nya diskussioner om ännu en flytt till 
sjukhusets pågående nybyggnadsprojekt. 
Trots flera omstruktureringar, orsakade av 

centrala beslut, har reumatologins kunna 
bibehålla en samlad väl fungerande verk-
samhet både inom slutenvård, dagsjukvård 
och mottagning, mycket tack vare en stabil 
och lojal medarbetarstab på alla nivåer. Vid 
enheten finns ca 60 medarbetare anställda 
och till kliniken är också rehab personal 
och medicinska sekreterare knutna. Av lä-
karstaben på 18 kolleger är 5 ST läkare och 
vi har just anställt ytterligare 2 ST. Som ST 
läkare hos oss finns goda möjligheter att 
tidigt involveras i olika forskningsprojekt 
men framför allt innebär vår väl samman-
hållna, strukturerade verksamhet stora 
möjligheter att på kort tid se hela reuma-
tologins bredd, att arbeta självständigt men 
med lätt tillgänglig handledning, både per-
sonlig och vid våra ”knäckronder”, veckans 
höjdpunkt för alla kolleger! 

Dagens forskning (fig 3, 4)
Forskningen vid reumatologkliniken i Upp-
sala har genom åren varit fokuserad på kli-
niska problem av stor betydelse för både 
patienter och sjukvård. Dit hör frågor om 
varför man drabbas av inflammatorisk reu-
matisk sjukdom och konsekvenserna av de 
olika sjukdomarna. Vår forskning är trans-
lationell där en långsiktig målsättning är att 
identifiera nya terapeutiska målmolekyler 
så att effektivare terapier kan utvecklas. 

Det faktum att flera av de kliniskt verksam-
ma kollegorna i perioder arbetar vid vårt 
forskningslaboratorium har varit en viktig 
framgångsfaktor och gjort att både våra frå-
geställningar och forskningsmetoder varit 
relevanta. Den dramatiska utvecklingen av 
ny teknik och kunskap inom genetik och 
molekylärbiologi har vi utnyttjat, vilket 
gjort att vi inom några forskningsområ-
den ligger i den internationella frontlinjen 
med många internationella samarbeten. I 
forskargruppen finns läkare, biologer, apo-
tekare och civilingenjörer, där inte minst 
kompetens inom bio-informatik är ytterst 
viktig i dagens forskningsvärld med stora 
datamängder att hantera.

Ytterligare forskning med internatio-
nellt genomslag har varit Eva Baecklunds 
banbrytande studier av sambandet mellan 
inflammation och malignitet. I dessa om-
fattande epidemiologiska studier har hon 
elegant påvisat sambandet mellan höggra-
dig långvarig inflammation och risken för 
lymfom hos patienter med reumatoid ar-
trit. Dessa studier har haft stor betydelse 
för hur vi ser på läkemedelsbehandlingen 
vid RA och för användandet av och upp-
följningen av biologiska läkemedel. De har 
också utgjort basen för ytterligare ett antal 
studier kring malignitet och andra reuma-
tiska sjukdomar, bl a vid vår enhet.

Vi koordinerar flera forskningsnätverk 
inom landet och flera av dessa har en stark 
internationell förankring De viktigaste 
nätverken är det Svenska SLE-nätverket 
(koordineras av Lars Rönnblom), det Skan-
dinaviska Sjögrennätverket (koordineras 
av Gunnel Nordmark), Skandinaviska nät-

”Målsättningen är att
identifiera nya terapeutiska 

målmolekyler för
effektivare terapier”

Fig 2 Robin Fåhraeus (1888-1968) beskrev 
blodsänkan i sin avhandling 1921. En epok-
görande upptäckt som gjorde att han nomi-
nerades till Nobelpriset i medicin.  

 

Professor Lars Rönnblom, universitetslektor Eva Baecklund och professor Sule Yavuz på 
Rudbecklaboratoriet där forskargruppen i reumatologi har sitt laboratorium. Professor Yavuz från 
Istanbul är gästforskare i gruppen under ett år. 

Fig 3 Professor Lars Rönnblom, universitetslektor Eva Baecklund och professor Sule Yavuz 
på Rudbecklaboratoriet där forskargruppen i reumatologi har sitt laboratorium. Professor 
Yavuz från Istanbul är gästforskare i gruppen under ett år.
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verket för genetiska studier av ANCA-as-
socierade vaskuliter (koordineras av Ann 
Knight) samt Auto-Lymfom projektet (Ko-
ordineras av Eva Baecklund). För närva-
rande leder vi ett stort samarbetsprojekt 
mellan alla universitetskliniker i Sverige 
(Dissecting disease mechanisms in three 
systemic inflammatory autoimmune di- 
seases with an interferon signature, DIS-
SECT) som syftar till att klarlägga de biolo-
giska sambanden vid SLE, primärt Sjögrens 
syndrom och myosit. I detta projekt ingår 
mer än 4000 patienter och kontrollperso-
ner. Allt detta arbete gör att vi har en bred 
kontaktyta inom reumatologin. Samtidigt 
tillhör forskargruppen i reumatologi en 
av de forskargrupper vid institutionen för 
medicinska vetenskaper som lyckats attra-
hera stora externa forskningsanslag.

Forskningsområden
SLE
Klinikens SLE-forskning leds av professor 
Lars Rönnblom som också är prefekt för 
Institutionen för medicinska vetenskaper. 
Forskningen berör mekanismerna för hur 
autoimmunitet uppstår och då särskilt 
interferonsystemets betydelse i både in-
itiering av sjukdomen och dess progress. 
Dessutom studerar gruppen den genetiska 
bakgrunden till SLE och vi har bidragit till 
att mer än 35 av de idag identifierade risk-
generna för SLE har upptäckts i Uppsala. 
Vidare har kopplingen mellan riskvarian-
ter av generna och olika kliniska manifest-
ationer kartlagts där med dr Dag Leonard 
särskilt har fokuserat på de kardiovaskulära 
komplikationerna vid SLE.

Primärt Sjögrens syndrom
Docent Gunnel Nordmark koordinerar det 
Skandinaviska Sjögrennätverket med fors-

kare från ett flertal centra i Sverige och 
Norge. Sjögrennätverket deltar även i det 
internationella samarbetet ”The Sjögren’s 
Genetics Network” – SGENE, där vi från 
Skandinavien har bidragit med den största 
patientkohorten. Från Uppsala leds studier 
av genetiska och epigenetiska förändringar 
med betydelse för sjukdomsutvecklingen 
och olika kliniska manifestationer. I sam-
arbete med docent Eva Baecklund riktas 
ett särskilt intresse mot den genetiska bak-
grunden till och mekanismerna för utveck-
lingen av lymfom hos dessa patienter. 

Hematologiska maligniteter vid reuma-
tisk sjukdom
Flera studier kring den ökade risken för 
lymfom och leukemi hos våra patienter 
med reumatisk sjukdom pågår. Docent 
Eva Baecklund är bland annat ansvarig 
för AUTO-LYMFOM studien där patien-
ter med reumatisk sjukdom som sjuknar i 
lymfom inkluderas och blod och lymfom-
vävnad tillvaratas för vidare genetiska och 
molekylärbiologiska studier. Studien sker 
i samarbete med reumatologer och onko-
loger nationellt. Andra studier för att följa 
risk för lymfomutveckling efter behandling 
med biologiska läkemedel görs i samarbete 
med kollegor på Karolinska sjukhuset.

 
Systemiska vaskuliter
Docent Ann Knight koordinerar det na-
tionella vaskulitnätverket. Projektet syf-
tar främst till att utveckla bättre och mera 
kausal evaluering, prognostisering och be-
handling av vaskuliter. Detta ska åstadkom-
mas genom att använda genetiska och kli-
niska data som markörer för svår sjukdom 
och recidivrisk hos patienter. Projekten är 
främst inriktade på de sk ANCA-associera-
de vaskuliterna: Granulomatös polyangiit, 

mikroskopisk polyangiit och Churg-Strauss 
syndrom (EGPA). Johanna Dahlqvist leder 
och koordinerar det skandinaviska sam-
arbetsprojektet för djupgående genetiska 
analyser av ANCA-associerade vaskuliter.

Framtiden
Vid vår klinik finns ett stort forskningsin-
tresse och en lång tradition av studier som 
klarlagt grundläggande sjukdomsmekanis-
mer vid reumatisk sjukdom. Detta är en 
tradition vi gärna fortsätter. Dock är det så 
att dagens forskning kräver stora resurser, 
inte minst mot bakgrund av att den expe-
rimentella verksamheten fordrar många 
olika kompetenser och är dyr att bedriva. 
Dessutom krävs i nästan alla projekt stora 
och väl karakteriserade patientmaterial. Vi 
tror därför på ett fortsatt och utökat samar-
bete mellan de olika reumaenheterna i lan-
det men också på ett fördjupat samarbete 
med de laboratorier som besitter särskild 
spetskompetens inom viktiga områden. Ett 
utökat samarbete mellan landets olika en-
heter i form av ”utbytestjänstgöring” vid 
våra olika forskningslaboratorier står högt 
på önskelistan så att vi alla breddar vårt 
kunnande. Dessutom gör det vårt arbete 
mycket roligare då just forskningssamarbe-
ten svetsar oss samman omkring spännan-
de upptäckter men också skapar personlig 
vänskap.

Lars Rönnblom
professor

Ann Knight
överläkare

Maria Lidén
verksamhetschef

Fig 4 En del av Uppsala teamet 2018. Bakre raden från vänster: Pascal Pucholt, Karin Hjorton, Lars Rönnblom, Sarah Reid, Alina Johansson, 
Niklas Hagberg. Främre raden från vänster: Maija Eloranta, Cane Yaka, Juliana Imgenberg-Kreuz, Gunnel Nordmark, Johanna Sandling, 
Anna-Maja Molin, Matteo Bianchi.

HISTORIA MED IDO · Reumatologi i Uppsala och vid Akademiska sjukhuset


