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Eeva Piitulainen – ny hedersledamot
Eeva Piitulainen valdes vid årsmötet 2017 till hedersledamot i SLMF, med motiveringen: För mångårig framgångsrik forskning inom svår alfa-1 antitrypsinbrist
(AAT-brist) samt hennes upprättande och skickliga förvaltande av det Svenska Nationella Registret över personer med svår AAT-brist.
Eeva Piitulainen, specialist i lungmedicin och allergologi,
adjungerad professor i lungmedicin vid Lunds universitet.

Eeva är född i Mouhijärvi, Finland 1949 och studerade medicin i
Montpellier, Frankrike. Efter läkarexamen 1976 flyttade Eeva till
Sverige och började sin läkarkarriär som underläkare på röntgen- och anestesikliniken i Lund. Hon startade sin lungmedicinska bana på lungkliniken vid Lund Universitetssjukhus 1978.
Hennes huvudintressen inom lungmedicin har varit svår alfa
1-antitypsin (AAT) brist. Eeva och professor Sten Eriksson startade Det svenska nationella registret över individer med svår
alfa-1-antitrypsinbrist (AAT-registret) 1991.
Hennes forskningsintresse ledde 1998 till en avhandling med
titeln ”Lung function in alpha 1-antitrypsin deficiency. Registerbased studies of its natural course and risk factors”.
I 26 år har Eeva varit ansvarig för det svenska nationella AATregistret, vilket har lett till att AAT-registret blivit ett av världens
bästa. AAT-registret är unikt till sin karaktär, med inklusion
av upp till 90 % av alla diagnostiserade individer i landet och
regelbundna kontroller av dessa.

De senaste 20 åren har Eeva varit ansvarig för kohorten med
AAT som identifierades vid Nationell neonatal screening av
AAT-brist under 1972–74. Kohorten är unik och det enda kohort i världen som har följt AAT-individer sedan födelsen. Kohorten har stor betydelse för att studera AAT-bristens historia.
Eeva har under åren handlett doktorander fram till disputation. Hon blev docent i lungmedicin 2003 och adjungerad
professor i lungmedicin 2013. Sedan 1999 är hon svensk representant i Alpha One International Registry (AIR). Eeva har
även haft stort intresse för undervisning och har varit ansvarig
för gruppundervisning i lungmedicin för medicinstuderande i
många år.
Som kliniker är Eeva omtyckt av personalen, fantastisk inom
sin profession, lugn, hjälpsam och vänlig. Trots sin stora arbetsbörda upplevs aldrig Eeva som stressad. Hon har alltid sin
dörr öppen för kollegor och forskare. Efter pensioneringen är
Eeva fortfarande generös med sina kunskaper och stödjer sin
efterträdare och andra forskare.
Vi, hennes kolleger och vänner, är mycket stolta över att Eeva
nu utnämnts till hedersledamot i SLMF.
HANAN TANASH

Med Dr, Lungmedicin, Lunds universitet

Sagt om Eeva;
Bengt Midgren, Docent överläkare, lungmedicin Lund.

”Eeva och jag jobbade ihop som kliniska kolleger i många år och
jag betraktade henne i många avseenden som en alltid hjälpsam
senior. När det gick upp för mig att hon höll på med avhandlingsarbete omkring tio år efter att jag själv skrev min bok blev
rollerna ombytta. Hon accepterade mitt förslag att låta mig gå
in som biträdande handledare. Skrivarperioden var givande för
oss båda och jag kan ärligt säga att jag blev imponerad över hur
hon växte under tiden. Efter disputationen stod hon definitivt
på egna ben”.
Elisabeth Bernspång, Specialistläkare, lungmedicin Uppsala,

som hade Eeva som handledare, disputerade 2009.
”Hon sa aldrig "detta är dåligt", utan "så här ska du göra för att
det ska bli bättre". Konstruktiv kritik när den är som bäst. Hon
lät mig arbeta under eget ansvar, la sig inte i men var alltid tillgänglig för handledning. I mitt fall var det också Eevas förtjänst
att jag blev lungmedicinare”
Anna Bengtsson, Sjuksköterska och enhetschef på lungmottag-

Eeva Piitulainen tar emot sitt diplom från Ragnberth Helleday vid SLMFs
årsmöte.
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ningen SUS Malmö.
”Jag har under flera års tid fått den stora äran att arbeta med
docent Eeva Piitulainen. Jag har alltid imponerats av hennes
auktoritära lugn, hjälpsamhet och vänlighet. Som sjuksköterska
känner man alltid en stor trygghet i att ha Eeva på mottagningen
och kan alltid räkna med hjälp i svåra patientrelaterade situationer. Jag har alltid noterat både nöjda och trygga patienter som
under sitt läkarbesök blivit genuint lyssnade på, vilket vittnar
om Evas kompetens och stora patientengagemang”.
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