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Ny hedersledamot i SLMF – Kjell Larsson
Kjell Larsson valdes vid årsmötet
2015 till hedersledamot i SLMF, med
motiveringen: För enträget och fokuserat arbete för att synliggöra
KOL-sjukdomen och för månggårigt
och uppskattat arbete i Föreningens
regi.

K

jell är ur-stockholmare, född där
1948. Han tog läkarexamen vid
Karolinska Institutet 1975 och han
arbetade som kliniker i invärtesmedicin,
klinisk fysiologi och lungmedicin fram till
1985. Då tillträdde Kjell en tjänst vid Arbetslivsinstitutet, och var sedemera chef
för Lung- och klimatprogrammet. År
2002 flyttade Kjell med sin forskargrupp
över till Institutet för miljömedicin vid
Karolinska Institutet, där han varit enhetschef och suttit med ledningsgruppen.
Parallellt med detta har Kjell tjänstgjort
vid lungmedicinska klinikerna vid Karolinska i Solna och Huddinge.
Tidigt i sin yrkeskarriär kom Kjell in i
luftvägsforskning. Han disputerade 1985
på en avhandling med titeln ”Studies of
sympatho-adrenal reactivity and adrenoceptor function in bronchial asthma”. Han
fick snart en docentur, och är från 1999
professor i lungmedicin vid Karolinska
institutet.
Kjells egen forskning har haft såväl
bredd som stort djup. Han har i olika
modeller studerat inflammation i luftvägarna, och kunnat relatera detta till kliniska tillstånd. En klinisk modell, som varit
mycket fruktbar vetenskapligt har varit att
undersöka den inflammation som induceras av organiskt damm i jordbruksmiljö,
t ex vid svinuppfödning. Man har kunnat
definiera inflammatoriska skeenden och
inflammatoriska markörer, som redan
har fått och kommer ytterligare att få
stor betydelse för vår tolkning av inflammation i luftvägarna vid astma och KOL.
Mycket av Kjells forskning har också haft
applikationer på luftvägsfarmakologi, och
han har under åren initierat och deltagit
i många farmakologiska studier, såväl vid
det egna centrat som multicenterstudier.
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Sagt om Kjell som handledare;
Britt-Marie Sundblad; forskare vid IMM på KI och som både haft Kjell som handledare
(disputerade 2002), men också arbetat tillsammans med Kjell i 30 år
”Kjell upplevs aldrig som stressad trots stor arbetsbörda, tar sig alltid tid med alla frågor
och alla slags människor oavsett position”.
Karin Strandberg; Lungläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, disputerade 2010
”Kjell har alltid haft dörren öppen, han har ALLTID varit hjälpsam och vänlig. Sedan har
han förstås varit en riktig språkpolis; Kjell är suverän på att skära bort dökött i texten och
säga samma sak både kortare och tydligare”.
Kristin Blidberg; Forskningshandläggare på Reumatikerförbundet, disputerade 2012
”Som handledare är Kjell fantastiskt generös med sin kunskap, han har en förmåga att
berätta, förklara, resonera och ifrågasätta, som ofta fick mig att lämna möten med en
känsla av att ha blivit upplyft och lockad att tänka i banor som jag inte kunnat hitta på
egen hand”.

Kjell har varit en mycket uppskattad
handledare genom åren. Han har varit
huvudhandledare för 10 doktorander och
bihandledare för 10 doktorander varav 8
disputerat. Han har också varit opponent
vid ett stort antal tillfällen i Sverige, Norge
och Danmark.
Kjells insatser för den kliniska vården

nationellt av patienter med astma och
KOL har varit mycket betydelsefull. Ett
uttryck för detta har varit hans insatser
för Svensk Lungmedicinsk förening, där
Kjell var vetenskaplig sekreterare 1989-93,
och sedan ordförande under åren 1999-

2002. Kjell har också haft ett helikopterperspektiv på svensk lungforskning genom sitt engagemang i Hjärt-lungfonden,
där han under cirka 15 år varit medlem
i dess vetenskapliga råd, och medverkat
vid fördelningen av stora summor forskningsanslag till lungmedicinsk forskning.
Sedan 2011 är Kjell vice ordförande där,
och talesman för den lungmedicinska
forskningen. Kjell gör för närvarande
också ett väsentligt arbete som ledare för
den vetenskapliga evidensvärderingen i
Socialstyrelsens riktlinjearbete för KOL.
Även internationellt har Kjell haft
många uppdrag inom lungmedicin, med
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visst fokus på publikationsverksamhet.
Han har varit ”associate editor” för såväl
European Respiratory journal som Respiratory Medicine, och har under en viktig
period 2006-2011 varit ”chief editor” för
European Respiratory Monograph, ett ansvar som medfört att mycket instruktiva
och utbildande översikter inom hela det
lungmedicinska fältet har publicerats för
en internationell publik. Kjell har också
varit lokal ordförande för två ERS-möten
i Stockholm. År 2007 mottog han Chairmans award från European Respiratory
Society.
Publikationsmässigt har också Kjell
gjort en mycket stor insats som editor
för svenska böcker om astma och KOL,
senast med en 700-sidig lärobok om
KOL som utkom 2014. Dessa böcker har

en mycket god pedagogisk profil, vilket
har varit kännetecknande för Kjell hela
verksamhet också som mycket uppskattad
föreläsare. Totalt har Kjell närmare 400
publikationer, varav cirka 180 är originalpublikationer.
Kjell är en sann rennässanspersonlighet,

som med lika stor kunskap och intensiva
engagemang talar inflammationsmekanismer vid KOL som om kinesisk historia,
medeltida dryckesvisor, tidiga musikinstruments funktion och svenska och internationella fåglars utseende och beteende. Dessutom trakterar han ett mycket
stort antal blåsinstrument i ensemblen
”Quod libet” som inriktat sig på medeltids- och renässansmusik. Han spelar piano mycket bra, komponerar körmusik och

gör årligen många fågelexkursioner till de
allra bästa fågellokalerna i Sverige och övriga världen. I nästan alla dessa aktiviteter
är hustrun Karin en betydelsefull del.
Vi gratulerar Kjell till utnämningen till
hedersledamot i Svensk lungmedicinsk
förening, en utmärkelse som är utomordentligt väl motiverad.
CLAES-GÖRAN LÖFDAHL

Professor emeritus
Lungmedicin, Lunds universitet
LENA PALMBERG

Docent
IMM, Karolinska Institutet
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