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Göteborgs Läkaresällskaps verksamhet, 2007,
det 162:e året

Årets verksamhet har som alltid präglats av vår portalparagraf.
§1;GLS har som syfte att främja medicinsk vetenskap och forskning samt att verka för läkares
utbildning och gemenskap.

Ledamöter
Sällskapet hade vid arbetsårets slut 2.303 (2.464)ledamöter varav 20 st är hedersledamöter, en
apotekare och 85 (3.7%) invalda enligt § 3 moment 2. 85 (53) ledamöter har valts in under året.
Således en diskret ökning.

Nämnden och dess  ämbetsmän
Sällskapets nämnd, som förutom att leda den egna verksamheten också har att verka som styrelse
för Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps forskningsfond.  Vid utdelning av forskningsmedel är
nämnden utökad med extra sakkunskap och benämnes då förstärkta nämnden. Sällskapets
resurser i form av kansli utnyttjas i 70-75% av stiftelsen och kansliet kostnader kommer därför att
mera direkt hänföras till stiftelsen.

Nämnden bestod under 2007 av; Bo Risberg, ordförande och Karin Stenqvist, vice ordförande
dessutom av: Mikael Romanus, sekreterare, Börje Haraldsson, 1:e vice sekreterare, Helen von
Sydow, 2:e vice sekreterare, Anders Klein, kassör , Anders Sundbeck, Ellen Andolf-Steinwall
och Ewa Voog, värdar samt Ernst Nyström, Jane Nyman, Görel Sundbeck, Jörgen Ekström och
Eira Stokland.

Nämnden består under 2008 av; Karin Stenqvist, ordförande, Matts Wikland vice ordförande
,samt  sekreterare Mikael Romanus. Lars Fändriks, 1:e vice sekreterare , Helen von Sydow, 2:e
vice sekreterare, Anders Klein, kassör, Anders Sundbeck, Ellen Andolf-Steinwall och Ewa Voog,
värdar. Dessutom ingår: Ernst Nyström, Jane Nyman, Görel Sundbeck, Jan Olof Karlsson, Eira
Stokland

Ledamöter i förstärkta nämnden är för 2007 och 2008 Mikael Breimer, Ragnar Hultborn, Jan
Fridén, Maria Schaufelberger, Suppleant Svante Nordgren, Bertil Lindblom, Andrej Tarkowski
och Ove Lundgren.

Onsdagsmöten
Under 2007  avhölls 33 sammanträden varav 26 ordinarie, 3 högtidsföreläsningar och gemensamt
tema för höstens avslutande 4 sammanträden, nov-dec. Antalet deltagare å sammanträdena har
under året varierat mellan 24 (14) st och 130 (80) med ett genomsnitt  på 46 (36) st och således
ett stigande antal.
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Onsdagsmötena håller såväl till innehåll som form hög klass. Förhandlingar har inletts med
Sahlgrenska Akademin om att onsdagsmötena skall tillmätas ett meritvärde för AT- ST- och
forskarutbildningarna. Förhoppningarana är att denna reform träder i kraft 2008.

Institutioner, avdelningar eller sektioner har i huvudsak stått för programmen men
programgruppen har fortsatt ansvarat för många programpunkter bl a tema dagar under hösten:

- Om Wadman och Weltzin under tidigt 1800-tal i Göteborg.
- Damm och buller – en hjärtefråga.
- Intensivvård utan väggar.
- Toppmodern datortomografi av buken-vad blir det av gamla kära colonröntgen, urografi och buköversikt?
- Kontrasttillförsel vid försämrad njurfunktion – är det farligt?
- Tarmreservoar under 35 år – och framåt.
- Sjukdomsrelaterad undernäring.
- Induktion av överburenhet – vad finns det för evidens?
- Hög eller låg sympatisk aktivitet och reaktivitet – en personlig egenskap som påverkar risk för kardiovasklär störning.
- Att bota cancer utan att skada – studier av canceröverlevare.
- Virus – nytt inom behandling och profylax.
- Fötter, fotproblem, skor och inlägg: en försummad del av den moderna ortopedin.
- Polycystiskt ovarie syndrom-det kvinnliga metabola syndromet- patofysiologi och icke-farmakologisk behandling.
- Nya riktlinjer för sjukskrivning-Hot eller möjlighet? Så många dagar blir det sa doktorn-eller var det socialstyrelsen?
- Från demens till kognitiv svikt.
- Neural stem cells, astrocytes and future brain-repair therapies.
- Reumatoid artrit; kända molekyler med nya verkningsmekanismer.
- Cancerstamceller – gammal hypotes och nytt vetande.
- Hypofyssvikt efter traumatisk hjärnskada; presentation av TBI-projektet.
- Den benförankrade hörapparaten 30 år.
- Etikdebatt
- Informationsflödet i läkarhjärnan.
- Vad stressar vilken läkare? En profession under förändring.
- Kvinnorhjärtan-är de osynliga? Kvinnor med hjärtinfarkt får ofta försenad eller felaktig diagnos.

Höstterminen startade med höstutflykt till Gunnebo Slott.
Under november-december Temadagar;  Läkare , arbetet och stressen
Nils Simonsson, talade vid våravslutningen över ämnet ”Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?”
Etikdebatt under ledning av ordföranden ”Forskare eller fuskare.”
Martin Ingvar ”Informationsflödet i läkarhjärnan”.
Gunnar Ahlborg ”Vad stressar vilken läkare? En profession under förändring.”
Kristina Orth Gomér ”Kvinnohjärtan – är de osynliga?” – Kvinnor med hjärtinfarkt får ofta försenad eller felaktig diagnos.

Högtidsföreläsningar:
I januari hölls en Claes Carlsten-föreläsning. ”20 år med ungdomsmedicin i Sverige” – Kristina Berg Kelly.
Som inbjuden Lars Öberg föreläsare talade Jörgen Thaung, Zoran Popovic och Helle Kalm över ämnet:
Kan vi både se och bota gula fläcken?
Som inbjuden Arvid Carlsson föreläsare talade Carol Tamminga  över ämnet: ”Cognitive Dysfunction, Psychosis and
Antipsychotic Drug Action in Schizophrenia”.
Som inbjuden Pehr Dubb föreläsare talade PC Jersild över ämnet: ”Medicinska memoaren”. P C Jersild talade om sin egen bok.

Yttre representation
Ordföranden eller Sekreteraren har under året representerat Sällskapet efter inbjudan
till Frimurare-Barnhusdirektionen, Medicinska föreningen, Svenska Läkaresällskapet,
Åbo Läkarförenings årshögtid, Göteborgs Universitet, Medicinska Fakulteten, SEB och
Tandläkaresällskapets årshögtid.

Medicinska Veckoprogrammet och GLS Hemsida
Med hjälp av sponsorer har det Medicinska Veckoprogrammet fortfarande kunnat
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distribueras. Av 2.303 medlemmarna får 1443, = 63%(1.271, 56%) det Medicinska
Veckoprogrammet via epost. Veckoprogrammets nya utformning har uppskattats och gjort att
GLS verksamhet framstår tydligare. Via e-post påminner Sällskapet om Aktuellt program
dagarna innan och oftast två ggr.  Medicine studerande är alltid inbjudna och får subventionerad
måltid. Veckoprogrammet distribueras till alla studenter.

Göteborgs Läkaresällskaps hemsida: www.goteborgslakaresallskap.se
e-post: info@goteborgslakaresallskap.se  Medlemmarna kan nu själva gå in på hemsidan och
göra ändringar t ex ny adress och e-postadress.
Hemsidan har fått ny layout och gjorts lättare att hålla aktuell. Här väntar fler nyheter. En av
nämndledamöterna har fått som specialuppdrag att utveckla hemsidan.

Att husera på Academicum
Sällskapet har nu i nästan tre år haft kontor och tillgång till sammanträdesrum, Lars Öbergs
konferensrum,och onsdagsmötena har ägt rum i Arvid Carlsonssalen.  Flytten har inneburit närhet
till onsdagsmöten för många av våra medlemmar. Våra äldre har haft svåprigheter med parkering,
låsta dörrar och en seg uppförsbacke. De flesta praktiska detaljerna har  lösts och salen med
teknisk utrustning fungerar bättre o bättre. Sällskapet har haft möjlighet att påverka miljön i bl a
LarsÖbergsrummet, där vi påverkat inredningen med tavlor, ett golvur , göteborgs stolar, 2 st
samt nu i år vacker och funktionell belysning över sammanträdesbordet.
Arvid Carlsson salen har genom gemensamt projekt av Sällskapet och Akademin fått ett porträtt
av AC som nu hänger på högra väggen.
Sällskapet har mycket samarbete med Akademin i frågor om onsdagsmötenas utbildningvärde
och forskningsmedel bl a och detta arbete har utvecklats mycket positivt så att medlen ger bättre
utdelning än tidigare.

Jubileumsboken
”GLS 160 år” är fortfarande en bok som känns aktuell. Den överräckes av ordförande till varje ny
medlem som väljes in i sällskapet, tillsammans med diplom mm. Positiva omdömen kommer
fortfarande redaktörer och kansli till del.

Sällskapets egen ekonomi:
Efter försäljningen av Sällskapets hus har vi ett eget kapital om ca 18 milj placerade i
egen depot. Avkastningen finansierade 160 årsjubileet och tryckning av 160-års boken.
Avkastningen går till att utveckla programverksamheten, och att i framtiden finansiera utgivning
av parentrationer gjorda efter Lars Öbergs. Ansvariga har varit bl a Agneta Darle, Annika Skott
och från o med 2007 Jan Westin, redaktör för boken är Calle von Sydow.

Stiftelsen Göteborgs läkaresällskaps forskningsfond:
Den kanske viktigaste uppgiften som sällskapet har är att förvalta forskningsmedel och på ett
självständigt och kvalificerat sätt dela ut medlen till västsvenska forskare.
Stiftelsens kapital och avkastning utvecklas positivt och bättre än jämförbara stiftelser.
Sällskapets nämnd och förstärkta nämnd har under året försökt att utveckla formerna för
forskningsstöd i samverkan med företrädare för Sahlgrenska Akademin.

1. Resebidrag sökes som tidigare genom inlämnandet av ansökan vid onsdagsmöten.
2. Stipendiemånader (1-4 månader) sökes som tidigare
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3. Vanliga forskningsmedel söks som tidigare
4. Examinerad läkare (eller legitimerad) som ägnar sig heltid åt forskning-forskarutbildning

och finansieras med utbildningsbidrag eller liknande kan söka utbildningspremie om 5’
per månad för ett år dvs 60’. Denna utbildningspremie kan sökas 2 gånger.

5. Läkare som erhållit och har forskarassistentjänst från Vetenskapsrådet eller
liknande  och som har eller önskar rekrytera en doktorand kan söka anslag om 250’/år i
högst två år.

6. Medlem som är handledare kan söka rekryteringsstipendium för medicine
studerande/kandidat som avser att forska på heltid som motsvarar ca en termin (8 tusen
kr/månad).

7. Utlandsstipendier (post-doc) kan sökas av disputerad som vill studera/forska utomlands

Forskningsbidrag av typerna 2-7 utannonseras för sökning i jannuari.

Totalt utdelas via Göteborgs Läkaresällskap 15.677.230
Utdelning från Stiftelsen GLS forskningsfond 11.385.325

Ytterligare bidrag till forskning via  gåvor och donationer:     
Stiftelsen Fred och Emma Kanolds Minnesfond 1.757.134
Stiftelsen B Gustafsons, A Isakssons och E Kanolds fond    276.898
Stiftelsen Nils Lanesjös Donationsfond   192.094   
Kristina Stenborgs Stiftelse   546.396
Stiftelsen Margareta Wingårds Forskningsfond   398.743
Greta och Gösta Sannäs Stiftelse    111.697
Vera och Hans Albrechtsons stiftelse   720.000
Ingeborg o Hans Colberg samt Helena Marciapiedis stift.   200.000
Stiftelsen Erik och Lily Philipsons df r 1937     70.000
Claes Carlstens minne        2.100
Peter Ekelunds minne      11.000         
Diverse gåvor till Allm.forskningsfonden        1.613
Diverse gåvor till Hjärt-kärlfonden           100
Diverse gåvor till Extremitetskirurgi        1.000
Diverse gåvor till Allm.forskningsfonden        3.130
  
Summa  4.291.905

Reseanslag (grupp1) 231 (223) st för sammanlagt 2.358.000 kronor har delats ut.

Forskare (grupp 2) 53  (55) st har erhållit sammanlagt  173 (127) stipendiemånader motsvarande
en summa av 2.768 000 (2 032 000).
Forskare (grupp3)  97 (96) st, har erhållit bidrag å tillsammans 9.611.230 (7.390.330) kr
Fyra forskare som innehar forskarassistentjänst (el motsvarande, grupp 5) har erhållit sammanlagt
1milj kronor.



Siffror inom parentes  anger föregående års resultat                                                         5(5)

En medicine studerande/kandidat (grupp 6)  har mottagit rekryteringsstipendier för sammanlagt
60.000 kronor  (150.000) kronor.

Under 2007 har Sällskapet delat ut utlandsstipendier (post-doc). Fem (8)stipendiater har mottagit
stipendier för sammanlagt 940.000 (1.060.000) kronor.
Neuro-området/avd för ögon har mottagit medel för del av 2 st professorstjänster och för 2
halvtidsforskarassistenttjänster ur Ahrnbergska donationens avkastning,

Som tidigare har Sällskapet haft förmånen att delta i utdelningen av medel från Frimurare-
Barnhusdirektionen för forskning som anknyter till barn och ungdom. Sammanlagt utdelades
under 2007, 1 miljon kronor.

Totalt utdelas via Göteborgs Läkaresällskap 1.686.750
 till sjuka och behövande (1.409.300)
Avkastning från sällskapets egna olika fonder ca 1.000 000
Varav Syskonens Högbergs fond har bidragit med 318.000 kr.

Ytterligare medel har kunnat utdelas genom bidrag från:
Stiftelsen C A och A T Andersson don.fond 597.137
Stiftelsen Signe o Gustaf Bomans fond 45.000
Stiftelsen Elsie Rubensons don.fond 30.000

Summa 672.137(435.670)
 

Medel har distribuerats på bl a följande sätt:
Till vissa kuratorer har lämnats 71.800 kr att användas i det löpande socialmedicinska
arbetet. Ur Ellida Lagermans fond har 33.000 kr lämnats till sommarläger och öppna
förskolor. I övrigt har bidrag givits till enskilda behövande om cirka 4.000:-.

9 ledamöter har för alltid lämnat Sällskapet:
Jan-Erik Starmark, Peter Eriksson, Nils Johan Nilsson, John Taranger, Hans Kjellbo, Knut
Rhedin, Olof Eriksson, Göran Bojs och Björn Sjögren.

Framtiden
Möjligheterna för onsdagsmötena att öka gemenskapen mellan kollegor förbättras om
onsdagsmötena får status av utbildningsseminarier. Våra temaonsdagar på hösten som berör vår
egen uppfattning om professionalitet och professionens roll i sjukvården är populära och kommer
att fortsätta.
Sällskapets framtid rymmer nya möjligheter att rikta forskningsmedel och därmed deras
effektivitet.

Göteborg i januari 2008
Mikael Romanus
Sekreterare


