Göteborgs Läkaresällskaps verksamhet, 2011,
det 166:e året
§1 GLS har som syfte att främja medicinsk vetenskap och forskning
samt att verka för läkares utbildning och gemenskap.

1.”Att främja medicinsk vetenskap och forskning”
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 minskade påtagligt under 2008 men avkastningen var god. Under 2009 har
kapitalet i stora delar återhämtat sig medan avkastningen blivit mindre. Den är ngt bättre än för
jämförbara stiftelser. För detaljer hänvisas till Årsredovisningen för 2010.
25 av stiftelserna som ansetts vara egna juridiska personer samförvaltas.
Sällskapets nämnd och förstärkta nämnd har under året utvecklat formerna för forskningsstöd i
samverkan med företrädare för Sahlgrenska akademin.
Som tidigare har Sällskapet deltagit i utdelningen av medel från Frimurare-Barnhusdirektionen
för forskning som anknyter till barn och ungdom.
En fond till Andrej Tarkowskis minne har inrättats av Avdelningen för Reumatolog. Medel ur
fonden skall utdelas i samarbete med företrädare för Avdelningen i särskild ordning.
Stiftelsen för Medicinsk forskning och Utbildning, SFMU,( inom området HjärtKärl/Thoraxkirurgi) som startats av prof Göran William-Olsson och prof Eva Berglin WilliamOlsson har beslutat att stiftelsen skall förvaltas av GLS.

Totalt utdelas via GLS till forskning

11 855 000 (13 624 289) kr

Medlen kommer dels från avkastningen i Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps forskningsfond och GLS Samförvaltade stiftelser, dels genom ytterligare bidrag till forskning
via gåvor och donationer från bl a :
Stiftelsen Fred och Emma Kanolds Minnesfond
1 728 544
Stiftelsen B Gustafsons, A Isakssons och E Kanolds fond
321 819
Stiftelsen Nils Lanesjös Donationsfond
283 527
Kristina Stenborgs Stiftelse
820 413
Stiftelsen Margareta Wingårds Forskningsfond
347 446
Greta och Gösta Sannäs Stiftelse
101 795
Vera och Hans Albrechtsons stiftelse
345 000
Shamol Chakrabortis stiftelse
60 000
Claes Carlstens fond
3 000
Diverse gåvor till Allmänna forskningsfonden
18 650
Summa
4 039 194 (4 136 414) kr
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Under 2011 har Göteborgs Läkaresällskap beviljat:
2 (2) st Postdoc stipendium för utlandsvistelse på totalt 400 000 (240 000) kronor
2 (5) st Doktorandrekryteringsstöd på totalt 500 000 (1 250 000) kronor
92 (57) st Driftsanslag på totalt 3 520 000 (6 539 289) kronor
6 (2) st Forskarutbildningspremie för universitetsanställd läkare-doktorand på totalt 300 000
(90 000) kronor
38 (39) st Forskningsstipendier för doktorand på totalt 2 660 000 (1 840 000) kronor,
motsvarande 133 (115) stipendiemånader
230 (250) st Reseanslag på totalt 1 821 000(2 370 000) kronor
Neuro-området/avd för ögon har mottagit 1 250 000 kr för 1 st professorstjänst ur Ahrnbergska
donationens avkastning.
Sällskapet deltar i utdelningen av medel från Frimurare-Barnhusdirektionen för forskning som
anknyter till barn och ungdom. Sammanlagt under 2011, 1 200 000 kronor.
Donationsgruppen
Västsvensk forskning behöver mera medel. Donationsgruppens uppgift är att intressera
möjliga donatorer för att stödja just Västsvensk forskning. Med professionell hjälp har man
skapat en tydlig struktur för hur frågan skall hanteras, hur annonsering och direktutskick till vissa
grupper skall gå till. Ett första försök med annonsering kopplat till direktutskick till personer i
lämplig ålder i lämpliga områden har gjorts. Det har visat sig svårt att avläsa generella effekter.
Några samtal har resulterat i donation. Sällskapets medlemmar har fått samma material om hur
donationer, gåvor och testamenten kan utformas.
Nämnden har uppfattat att medlemmarna som vet vad sällskapet står för är de bästa
ambassadörerna för att föra ut budskapet om möjlighet att donera medel till västsvensk forskning.

Totalt utdelas via GLS till sjuka o behövande 1 637 300 (2 352 500) kr
Medlen kommer dels från avkastningen i Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps
forskningsfond, dels genom ytterligare bidrag via gåvor från bl a:
Stiftelsen C A och A T Andersson don.fond
370 034
I och H Colberg samt H Marciapiedis stift.
230 000
Stiftelsen Signe o Gustaf Bomans fond
75 000
Stiftelsen Elsie Rubensons don.fond
38 000
Erik och Lily Philipsons stiftelse
175 000
Summa

888 034 (1 017 262) kr

Medel har distribuerats på bl a följande sätt:
Till vissa kuratorer har lämnats totalt 79 200 kronor att användas i det löpande socialmedicinska
arbetet. Ur Ellida Lagermans fond har 25 000 kronor lämnats till sommarläger.
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2. ”Att verka för läkares utbildning och gemenskap”
Onsdagsmöten
Under 2011 avhölls 33 sammanträden varav 27 ordinarie, 2 högtidsföreläsningar och gemensamt
tema för höstens avslutande 3 sammanträden, november. Antalet deltagare å sammanträdena har
under året varierat mellan 26 (27) och 110 (90) med ett genomsnitt på 54 (45). Ett mått på att
onsdagsmöten är mer uppskattade är det ökade antalet besökare men också att de bildar basen i
en ny forskarutbildningskurs som Sahlgrenska akademin nu annonserar ut varje termin.
För närvarande är ett 20-tal inskrivna. Forskarstudenter skall deltaga i 10 möten och skriva en
redovisning hur minst ett av programmen har koppling till deras egna forskning.
Institutioner, avdelningar och sektioner har i huvudsak stått för programmen men
programgruppen har fortsatt ansvarat för många programpunkter bl a tema dagar under hösten:
-

Livsstil och levnadsförhållanden hos barn och förekomst av övervikt och fetma - några resultat från EUprojektets Idefics.
Jakten på massmördaren som kom undan - I spåren på spanska sjukan 1918.
Irritabel bowel syndrome (IBS). Från molekylärbiologi till personcentrerad vård.
Synen efter 70 - sjuk eller bara gammal.
Framtidens sjukhusmat - fabrikstillverkad eller à la carte?
Arbetsförmåga och tjänstbarhet - astma, diabetes, nackvärk.
Organdonation ur ett 50-års perspektiv.
Kirurgisk behandling av ulcerös colit. Är vi tillbaka på ruta ett?
Behandlingskomplikationer vid prostatacancer. Kan dessa undvikas?
Ämnesomsättningsreglerade hjärtkärlsjukdomar: från tarmbakterier till patient.
Strålning utfrån och inifrån - kan det verkligen vara bra? PET-CT:nya strålande diagnostiska möjligheter.
Laparoskopi-Robot-Reservoar - modern Colo-Rectal kirurgi.
Placenta accreta -a growing public health problem? Diagnosis and management of patients with placenta
accreta - an update.
Japanska kärnkraftsolyckan, Vad hände? Påverkas människor, både där och här?
Humana C-taktila afferenter och deras roll vid taktil allodyni.
Hållbar utveckling - även av sjukvård.
Global hälsa, reseprofylax och vacciner.
Brott i det nya millenniet.
SCAPSIS - ett världsunikt projekt i Göteborg.
Erfarenheter av de senaste biologiska behandlingarna mot reumatiska sjukdomar.
Neuroprotektion och regenerationsbefrämjande stratagier i hjärnan och ryggmärgen.
De tre dimensionerna av astma, en translationell ansats för att förstå astmasyndromet.
Osteoporos hos äldre är en botbar sjukdom?
Våldsbrott i Sverige, en nationell kohort studie.
Presentation av Nobelpristagare.

Höstterminen startade med höstutflykt, 31/8, till Ostindiefararen Götheborg, Norra Älvstranden.
Under november-december har onsdagsmötena haft PREVENTION som tema.

9/11 ”Skall vi ha hälsokontroller?”
16/11 ”Vaccinationer, alltid aktuellt”
23/11 ”Preventionsinsatser med framgång”
7/12 Se nedan under Pehr Dubbföreläsning
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Högtidsföreläsningar:
8/6 Som inbjuden Arvid Carlsson föreläsare talade Arvid Carlsson själv över ämnet
” Glimtar ur mitt forskarliv – nytt om dopaminstabiliserare”.
7/12 Som inbjuden Pehr Dubb föreläsare talade Mai-Lis Hellenius över ämnet
”Arvet, levnadsvanorna, ”fettet eller sockret” - vad betyder mest i hjärt-kärlprevention?”

Medicinska Veckoprogrammet och GLS Hemsida
Tidigare undersökning som GLS låtit göra visar att Medicinska Veckoprogrammet bidrar till
känslan av att tillhöra sällskapet och man är stolt över att onsdagsprogrammen finns och har ett
brett utbud.
Av 2.218 (2 174) medlemmar får 1.710 (77 %), (1 581 = 72 %) det Medicinska
Veckoprogrammet via e-post. Veckoprogrammets utformning justeras ofta och gör 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 finns lättlillgängligt för alla studenter via den sk studentportalen.
Göteborgs Läkaresällskaps hemsida: www.goteborgslakaresallskap.se
e-post: info@goteborgslakaresallskap.se
Medlemmarna kan själva gå in på hemsidan och göra ändringar, t ex ny adress och e-postadress.

3. ”Läkaresällskapet; ledamöter, organisation, nämnd, valda
ämbetsmän, kansli”.
Ledamöter
Sällskapet hade vid arbetsårets slut 2.218 (2.174) ledamöter varav 21 st är hedersledamöter, en
apotekare, 76 (3,6 %) invalda enligt § 3 moment 2.
73 (68) ledamöter har valts in under året.
10 ledamöter har för alltid lämnat Sällskapet:
Per Hanner, Veronika Peterhoff, Margareta Wennergren, Nils G Kock, Gunnar Edsman,
Pia Dahlöf, Esbjörn Sanner, Cay Jensen, Gösta Bergström och Per Magnus Lundin.
Nämnden, Ämbetsmän och Sällskapets Kansli
Sällskapets nämnd leder den egna verksamheten och 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. Enligt stadgan är de
ledamöter i nämnden som har en bestämd uppgift ämbetsmän. Sällskapets kansli har en fast
tjänsteman, kanslichefen Ann-Christin Sporrong. Forskningsfonder och utdelande av olika sorters
forskningsbidrag tar cirka 75% av arbetstiden och därför är Stiftelsen hennes formella
arbetsgivare. Medlemmarnas behov av information är stort och kanslichefen är tillgänglig
måndag-torsdag, per telefon 08.30-11.30.
Nämnden bestod under 2011 av; Ordförande Per Haglind, vice ordförande Jane Nyman,
dessutom av: sekreterare Mikael Romanus, 1:e vice sekreterare Jan-Olof Karlsson, 2:e vice
sekreterare Helen von Sydow, kassaförvaltare Peter Kullberg, värd Anders Sundbeck, vice värdar
Ellen Andolf-Steinwall och Dick Delbro. Övriga ledamöter Magnus Braide, Eira Stokland,
Annika Strandell, Kjell Torén och Henrik Zetterberg.
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Nämnden består under 2012 av; Ordförande Jane Nyman, vice ordförande Stig Holmberg,
sekreterare Mikael Romanus, 1:e vice sekreterare Jan Olof Karlsson, 2:e vice sekreterare Helen
von Sydow, kassaförvaltare Peter Kullberg, värd Anders Sundbeck, vice värdar Ellen AndolfSteinwall och Dick Delbro. Övriga ledamöter Magnus Braide, Eira Stokland, Annika Strandell,
Kjell Torén och Henrik Zetterberg.
Ledamöter i förstärkta nämnden är för 2012 Mats Asztely, Håkan Billig, Mikael Breimer,
Tomas Bremell, Ola Hammarsten, Per Karlsson, Bertil Lindblom och Maria Schaufelberger.
Representation
Ordföranden deltog i Åbo Läkarförenings Årshögtid november 2011. Ordförande har vidare
representerat vid 100 – års jubileet av Konung Gustaf V:e och Drottning Victorias
Frimurarstiftelse.
GLS verksamhet förlagd till Academicum
Sällskapet har nu i sex år haft kontor och tillgång till ”Konferensrum Lars Öberg”, och
onsdagsmötena i hörsal Arvid Carlsson. Våra äldre ledamöter har haft svårigheter med parkering,
låsta dörrar och en seg uppförsbacke. De flesta praktiska detaljerna har lösts under året.
Sällskapet har bidragit till att ett porträtt av Arvid Carlsson finns i föreläsningssalen.
Inval av nya medlemmar
Enligt stadgan skall nya medlemmar väljas in vid ordinarie onsdagsmöten. Vid inval föräras man
middag, diplom och Jubileumsboken, ”Läkaresällskapet 160 år”.
GLS Historia
Läkarsällskapets historia finns senast dokumenterad i Jubileumsboken ”Läkaresällskapet 160 år”
som utkom 2005. Tidigare sekreteraren, Lars Öberg, gav ut minnesord över avlidna medlemmar i
två volymer, år 1961och 1986 utan också GLS - En historik, 1983, ngt försenat till 125 års
jubileet, 1970.
I december 2011 distribuerades boken ”Göteborgsläkare Minnen och hågkomster” till alla
medlemmar.
Jan Westin har samlat och kompletterat de parentationer som presenterats vid årshögtider från
1985 fram t o m 2010. Carl von Sydow har stöttat Jans skrivande med omfattande redaktionellt
arbete. Deras gemensamma insats är av bestående värde och bidrar till Sällskapets kultur och
gemenskap. Boken är en viktig del av och utgör en bas för Läkaresällskapets historia.
Många positiva kommentarer har redan inkommit.
Sällskapets egen ekonomi:
Efter försäljningen av Sällskapets hus har vi ett eget kapital om c:a 16 milj placerade i egen
depot. Avkastningen går till att förbättra programverksamheten, vi kan bjuda in talare från när
och fjärran. Den egna ekonomin är god och medlemsavgiften har inte behövt höjas på många år.
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Framtiden
Under året har Sällskapets nämnd inlett ett arbete kring frågeställningen ”Var skall Göteborgs
Läkaresällskap befinna sig år 2018?” Fler arbetsgrupper inom nämnden har tagit på sig uppgiften
att analysera detta och komma med förslag Det handlar bland annat om att göra Göteborgs
Läkaresällskap mera känt, öka rekryteringen bland yngre kollegor och studenter samt överväga
formerna för onsdagssammankomsterna.
Varje organisation mår väl av att tänka igenom sin situation och hur framtiden skall gestalta sig,
detta gäller även GLS med anrik historia om nu 166 år.
Onsdags kvällar med mera tydliga inslag av ämnen utanför medicin och naturvetenskap t ex
humaniora har ökat. Professionalism i läkarrollen har vidgats och begreppet läkekonst har
återkommit. Detta som uttryck för ökad förståelse för att läkarrollen är större. Onsdagsmöten med
dess kollegiala diskussioner bidra både till gemenskap men också till utveckling inom
naturvetenskap och inom området läkekonst.
GLS temaonsdagar på hösten är ett sätt att bredare och djupare kunna spegla framsteg. Temat
under 2012 kommer att vara ”Åldrande i fokus”.

Göteborg 2012-01-11
Mikael Romanus
Sekreterare
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