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Uno Erikson 

Radiologisk forskning förr vid Akademiska sjukhuset - progress?  

Under många år har jag lyssnat och ibland deltagit i den radiologiska institutionens 

seminarier. Jag tycker de har blivit bättre hela tiden - Intensivare och lärorikare.  

Ibland har jag dock märkt att en viss historielöshet finns och en tendens till att uppfinna 

hjulet på nytt, åtminstone en och annan eker. Tidigare har jag berättat om klinikens historia: 

människor, lokaler och utrustning. Nu vill jag återkomma om forskningen som bedrevs.  

I och med att Hugo Laurell blev professor föddes institutionen som en del av den medicinska 

fakulteten. Han blev hedersdoktor vid medicinska fakulteten för att sedan kunna kallas till 

den första professuren. Han var internationellt uppmärksammad för sin förfinade diagnostik 

av ”akuta bukar”, som på den tiden var en svår diagnos. Han gav ut en lärobok som jag ofta 

läste i, när jag 1959 började på avdelningen och var jour. Norrmannen Friman-Dahl tog över 

hans mantel.  

Laurell var en anspråkslös och plikttrogen person. Hans hus låg i Kåbo intill zoologen. Kaj 

Siegbahn var inneboende hos honom under sin studietid och berättade om hur han frysande 

och insvept i en tjock filt tentamensläste fysik (det var världskrig och brist på ved). Kai 

Siegbahn köpte sedan huset på Villavägen. Den lilla avdelningen bedrev forskning och 

några avhandlingar kom fram, bl.a. av H.G Skarby. På den tiden var en avhandling alltid ett 

enmansarbete, och en monografi, det var ett examensprov till den högsta examen på 

universitetet. De svenska avhandlingarna blev högt respekterade i andra länder. 1949 

tillträdde Folke Knutsson och han kom från KI, och var där ortopedernas radiolog på 

Norrbackainstitutet. Han var en ansedd skelettradiolog. Under hans tid disputerade bl.a. 

Bokström och Lodin 1953 och Fagerberg 1956 på avhandlingar där tomografi användes. 

1951 disputerade Franzell om basala faktorer som påverkade bildskärpan och han 

behandlade mjukdelsundersökningar, fett och muskelvävnad. Samma år disputerade 

Hässén på en avhandling om pleurautgjutningar, som fick stor tillämpning bl.a. vid 

dialysuppföljning. 1956 disputerade Gidlund från Sankt Eriks sjukhus i Stockholm, om 



bildväxlare och kontrastmedelssprutor, Knutsson hjälpte Gidlund i Uppsala eftersom han 

stötte på stort motstånd i Stockholm. 1958 disputerade Tilling i Västerås om bentillväxt, där 

epifysens genomblödning undersöktes. Senare kom Lars Björk som disputerade på en 

avhandling om talanalys 1962, och 1965 disputerade jag på en avhandling om angiografi på 

amputerade ben. Det var den första studien med farmakoangiografi. 

Det som alltid var basen för avhandlingarna var den nyaste tekniken och dess tillämpning. 

Uppsala kom att bli ett Mecca för tomografi. Fagerströms avhandling om knäledsskador kom 

liksom de övriga som ett supplement till Acta Radiologica, och blev nästan som en lärobok, 

klar och redig.  

Författaren skulle vara ensam och självständig i avhandlingsarbetet. Man skrev för hand och 

sekreteraren skrev rent. Knutsson ogillade att man skrev om. När Knutsson dikterade satt 

han i en stol framför sekreteraren utan manus. Inga ändringar gjordes senare. 

Det tog i regel fyra år att skriva en avhandling, det förekom att avhandlingar underkändes 

efter spikningen eller underkändes efter disputationen. Alla kostnader fick författaren stå för.  

Knutsson framhöll för mig, att all forskning var resandens ensak. Han tyckte ofta att mina 

försök var vidlyftiga och invecklade. Vid disputationen fanns då som nu, en av fakulteten 

utsedd opponent s.k. förste opponent, sedan en av författaren utsedd andre opponent, samt 

ofta en tredje opponent som skulle vara rolig och bitsk.  

Avhandlingen trycktes på Almqvist & Wiksell tryckeri eller Appelbergs tryckeri i Uppsala och 

omfattade 70 - 130 sidor.  

Den såldes av Acta Radiologica till andra universitet. Delar av inkomsten erhöll författaren. 

Om avhandlingen godkändes kunde man så småningom få ett retroaktivt tryckningsbidrag 

av staten.  

Disputationen firades ofta med en middag. I mitt fall en lunch på Flustret. Vid middagen hölls 

tal enligt en ritual och kvinnor var sällsynta gäster. Den bekostades helt av författaren, vilket 

gjorde att man tog lån och sedan fick man beta av dessa med vikariat i ex. Kalmar, 

Västervik, Fagersta. Lönen i Uppsala var alltid lägre än i den s.k. landsorten. Uppsatser 

skrevs och publicerades ofta med medförfattare, namnen på dessa stod i bokstavsordning. 



Ofta skedde publiceringen i ”Uppsala Läkareförenings förhandlingar” (Acta societatis med. 

Ups), numera Uppsala Medical Journal och naturligtvis även i Acta Radiologica. Adekvat 

litteratur fick sökas i biblioteken. Institutionen hade också ett eget bra bibliotek. Där fanns 

tyska, engelska, franska och amerikanska tidskrifter. Sjukhusets bibliotek var en filial av 

Carolina Rediviva. Där kunde man kopiera referenserna, som ofta tog stor plats. Om någon 

hade läst ens arbeten i utlandet, fick man ofta rekvisitioner på särtryck.  

Den angiocardiografiska verksamheten inleddes av Lodin 1952 och hjärtlaboratorier kom att 

byggas 1954 och 1960 och det ledde till ytterligare publikationer. 

Våra arbetsrum var usla. Jag och Bergström delade ett transformatorrum i källaren, vi hade 

skrivbord, bokhylla, telefon och stol. Daglig städning ingick. 

Forskarna var ibland överläkare från andra orter, Andell från Gävle skrev om lumbal 

myelografi, Tilling från Västerås skrev om bentillväxt, Nordquist från Örnsköldsvik skrev om 

ryggradens anatomi. Gidlund från Sankt Eriks Sjukhus skrev om teknik. De kom i regel 

resandes till onsdagsmötena kl. 15. Dessa var ett slags kliniska seminarier. Övriga 

seminarier ägde rum en gång i månaden i det lilla biblioteket på röntgenavdelningen. Då fick 

var och en referera tidskrifter mellan kl. 19-21, sedan gick man på Gillet och åt pyttipanna 

och drack snaps och öl. Bilen parkerades utanför Gillet, där nu ekiperingsfirman Jaber ligger.  

På andra kliniker rådde liknande förhållanden. Samarbetet med ex. ortopedi, klinisk fysiologi, 

allmän fysiologi, anatomi och patologi var mycket gott. I mitt eget fall, kom jag väldigt nära 

den ortopediska kliniken som då leddes av Carl Hirsch. Där blev Anders Hult min handledare 

(han slutade som professor i ortopedi i Malmö). Folksam donerade pengar till Gåskolan, där 

jag tjänstgjorde 16 månader. Gunnar Ström som var professor i klinisk fysiologi, handledde 

mig i den kliniska fysiologiska delen av avhandlingen. Klinisk fysiologi var en intellektuell 

resurs på Akademiska sjukhuset. Tyvärr märks den för lite numera. Den fysiologiska 

institutionen imploderade som bekant.  

I början av min professur funderade jag mycket angående forskning och universitetets 

funktion. Den medicinska fakulteten har ju vid ett universitet fått medborgarnas uppdrag att 



utbilda läkare och numera andra professioner samt söka förbättra sjukvården genom 

forskning.  

De som söker sig till ett universitetssjukhus måste acceptera detta och de som inte 

accepterar detta bör då söka sig till andra sjukhus. Antalet disputerade är ju ett mått på 

denna verksamhet, men även annan publikationsverksamhet samt internationella 

engagemang. Det senare underlättas av generös ledighet med bibehållen lön, för ex. 

kongresser.  

Utländska läkare kom ofta hit och stannade många månader. De kom oftast från Frankrike, 

Tyskland, USA, England och naturligtvis Norden. Detta var en stimulans tyckte vi.  

Fram till början av 1970-talet kom avhandlingarna relativt glest. Kliniken var relativt liten och 

mycket trångbodd.1967 var 15 läkare anställda och övrig personal 73.  

I och med flytten 1971 till 1973 blev det avsevärt bättre. Läkarrummen inreddes efter 

tjänstegrad efter statens regler. Numera verkar det råda ett slags flyktinglägerstämning i 

rummen. Forskning fordrar lugn och ro och plats för material.  

Etiken sköttes enligt Hippokrates ed, att göra nytta och ej skada och delegerades inte bort till 

etiska kommittéer. 

Det ökade regelverket samt en utbyggd administration har kostat mycket. Istället för 3-5% av 

externa medel, tas nu mer än 40%. Universitetets administration har mångdubblats, för att 

inte tala om hos landstingets, som tog över från staten 1982. 

 

Den, som vill fundera över denna utveckling, rekommenderas läsa en nyutkommen bok av 

Fredrik Erixon och Björn Weigel från Yale University Press: The innovation illusion. 2016.  

Andra intressanta viktiga böcker för dem som sysslar med forskning och 

universitetsaktiviteter anser jag vara professorn i teoretisk filosofi Sören Halldéns böcker: 

Nyfikenhetens Redskap och den Bortglömda Mognaden.  

Båda från Studentlitteratur i Lund. Folke Knutsson har skrivit en historik över kliniken 1950-

1967 som finns i vårt bibliotek. 



Alla vid en institution är en del av ett universitet och kanske borde reflektera över detta. 

Universitet är viktiga för individ och samhälle men lever sitt eget liv: en grupp vetenskapliga 

småföretag. Men de är sköra och beroende av en upplyst välvilja som inte alltid finns bland 

de som vill bestämma över dem.  

Hur styrs de och behöver de verkligen styras när all väsentlig verksamhet sker vid 

institutionerna. Skall rektorn vara en karriärist eller en mer symbolisk företrädare, vald bland 

sina gelikar? 

Många vill bestämma över dessa. Politiker och näringsliv anser inte att universitetsfolk är att 

lita på. Basen är institutionerna och därmed menar jag läroämnet och inte storinstitutionerna. 

Jag hävdar att rektor skall väljas bland det egna universitetets professorer och att alla 

fakulteter skall komma i fråga.  

Jag anser att ett universitet skall vara en rättstrygg miljö för en flitig och uti lärdom 

intresserad medborgare.  

Har det då skett en progress i mitt eget ämne?  

Svar: Ja.  

Genom att lägga samman resultaten från alla våra föregångare har kunskapen och 

säkerheten i våra diagnostik ökat. Vi lever tryggare nu än förut.  

Dixi.  


