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Förre överläkaren och medicine 

hedersdoktorn Sture Lindberg, har 

avlidit 91 år gammal.  

Han sörjs närmast av syster Sonja med 

familj. 

 

Sture Lindberg var under en följd av år 

chef för den nuklearmedicinska 

avdelningen vid Sahlgrenska sjukhuset i 

Göteborg, en avdelning som han byggde 

upp till en central och välfungerande 

enhet inom Göteborgs sjukvård och som 

hade omfattande nationella och 

internationella kontakter. Han 

promoverades 2002 till hedersdoktor vid 

Sahlgrenska akademin, Göteborgs 

Universitet och var sedan 2004 

hedersledamot i Svensk förening för 

nuklearmedicin.    

 

Sture Lindberg avlade läkarexamen vid Lunds universitet och började därefter som 

röntgendiagnostiker vid dåvarande Allmänna sjukhuset i Malmö. Han kom senare att ägna sig åt 

strålbehandling och tumörsjukvård i Malmö, Jönköping och Göteborg där han sedermera också fick 

ansvaret för den nuklearmedicinska verksamheten vid Sahlgrenska sjukhuset. 

 

Sture Lindberg hade ett mycket omfattande nationellt och internationellt kontaktnät och introducerade 

snabbt nya undersökningsmetoder på den egna avdelningen till gagn för många patienter. Han hade 

också lätt att samarbeta med personer från andra kliniker och ämnesområden och med personer ur 

olika personalgrupper. Han blev en viktig rådgivare och samarbetspartner för generationer av läkare 

och forskare såväl inom som utanför Sahlgrenska sjukhuset. Sture Lindberg hade tack vare sin stora 

kompetens och positiva inställning lätt att få och upprätthålla kontakt med patienter och han hade ett 

imponerande minne av och intresse för den enskilde patienten.  

 

Sture Lindberg ifrågasatte tidigt användningen av strålbehandling mot godartade ytliga 

blodkärlstumörer – hemangiom – hos barn och lyckades trots omfattande motstånd få stopp på 

verksamheten i början av 1960-talet. Under de följande åren ägnade han mycket tid och kraft åt att 

följa upp de biverkningar som behandlingarna orsakat och som pågått under större delen av 1900-talet. 

Själv skrev Sture i sin publikation från 2001 (i Bo Lindells översättning av Stures engelska text): ”I 

själva verket betraktades strålbehandling av hemangiom under 1900-talet allmänt som en åtgärd lege 

artis. I dag vet vi att den inte bara var onödig utan också hade icke önskvärda biverkningar. I efterhand 

kan de stora kohorter, som har presenterats här, något cyniskt ses som ett gigantiskt experiment från 

vilket det är vår plikt att lära oss så mycket som möjligt”.  

 

Även detta speglar Sture Lindberg engagemang och ansvar för patienter, sjukvård och framtid. Vi är 

många som är tacksamma över vad han gett oss och saknar en högt värderad inspiratör och vän.  
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