Hedersledamot

Anders Eklund ny hedersledamot i SLMF
allt större intresse även utanför Karolinska Universitetssjukhuset. Särskilt bland
kliniker uppskattas de vårdprogram för
sarkoidos som Anders utarbetat och nyligen uppdaterat, och den lärobok i lungmedicin som han nu håller på att revidera.
Anders är nu senior professor, en tjänst
som kombinerar forskning och klinik. På
detta sätt kan han även framgent dela
med sig av sin translationella kompetens
och erfarenhet vilket ofta inkluderar kliniska frågeställningar, applikationer av
nya experimentella metoder och nya behandlingsalternativ. Anders insatser för
lansering av ”SarkoidosCentrum Karolinska” kommer många patienter få glädje
av. Om inte väder och vind lockar alltför
mycket till långseglatser med hustrun
Lena hoppas vi på kliniken och enheten
att ännu många år få se Anders i olika
sammanhang.

Anders Eklund valdes vid årsmötet
2014 till hedersledamot i SLMF med
motiveringen:

”För konsekvent och målmedvetet arbete
för att stärka den lungmedicinska forskningen och för att ha befäst Sveriges plats
på den internationella sarkoidoskartan”.

A

nders avlade Medicine licentiatexamen 1972 vid Karolinska
institutet. Efter specialistutbildning i internmedicin och lungmedicin i
Sundsvall rekryterades han till Karolinska
Sjukhuset av dåvarande professorn i lungmedicin Åke Hanngren, som också blev
hans handledare. Anders hade under sin
tjänstgöring i Sundsvall intresserat sig
för bronkoskopi. Han introducerade den
bronkoalveolära lavagetekniken (BAL),
ett på den tiden helt nytt sätt att rekrytera celler och andra komponenter från
de mest distala delarna av lungan, och
blev en pionjär i arbetet med den metoden. Han kallades i början av 1980-talet
till Karolinska sjukhuset för att bygga upp
Lungklinikens bronkoskopiverksamhet.
År 1986 försvarade Anders sitt avhandlingsarbete ”Alveolitis in sarcoidosis”, ett
avhandlingsarbete som byggde på BAL
tekniken. Anders Eklund blev docent 1987
och professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet 1998.
Anders har genom åren främst intres-

serat sig för den månfacetterade sjukdomen sarkoidos, som ofta manifesterar sig
i lungorna. Med kliniskt väldefinierade
patientgrupper och nya laborativa tekniker har han lett en forskargrupp som
studerat sarkoidos både ur kliniska och
experimentella perspektiv. Den framgångsrika forskningen möjliggjordes genom det lungforskningslaboratorium som
Anders skapade för drygt 20 år sedan och
som kommit att utgöra en hörnsten i en
forskning som överbryggar klinik och
grundforskning och som även rönt internationell uppmärksamhet. För dessa
insatser belönades Anders 2011 med Evy
och Gunnar Sandbergs pris för bästa
transnationella lungforskning. Ett flertal
doktorander, både vid vid kliniken och vid
laboratoriet har handletts av Anders och
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Varma gratulationer till hedersledamotskapet, en synnerligen välförtjänt utmärkelse!

han har idag mer än 200 vetenskapliga
publikationer. Anders har också verkat
för att öka intresset för sarkoidos bland
annat genom att initiera ett flertal vetenskapliga möten, leda fortbildningskurser
samt arbeta för bildandet av Scandinavian
Sarcoidosis Association (SSA). Anders
har även haft flera andra internationella
engagemang, däribland en central roll i
den internationella sarkoidosföreningen
WASOG. År 2002 organiserade han också ett stort och uppskattat WASOG-möte
i Stockholm.

MAGNUS SKÖLD

professor Lungmedicin

Anders har också varit kliniskt engagerad

i omhändertagandet och behandlingen av
patienter med sarkoidos och andra interstitiella lungsjukdomar. Han tog tidigt
initiativ till informella diskussioner kring
handläggning av patienter vilka sedermera blivit de ”interstitiella ronder” som
nu sker regelbundet och som röner ett
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