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Sammanfattning av 171:e verksamhetsåret. 
År 2016  
Göteborgs Läkaresällskap (GLS)  

 

1. Anslag för forskning 
En av GLS huvuduppgifter är att främja vetenskap och forskning, och det 
görs genom att fördela forskningsanlag från GLS olika stiftelser. Donationer 
som GLS tar emot samlas i Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps 
forskningsfond. Donationer som tas emot som självständiga stiftelser 
samlas i Göteborgs Läkaresällskaps samförvaltade stiftelser.  
 
Totalt utdelades 2016 via GLS till forskning 13 094 700 kr (11 431 413) kr            
 
Utöver de egna stiftelserna, så kommer ytterligare bidrag till forskning via gåvor och donationer 
från de samförvaltade stiftelserna bland andra: 
 
Stiftelsen Fred och Emma Kanolds Minnesfond                       1 854 261 
Vera och Hans Albrechtsons stiftelse  1 243 000   
Stiftelsen B Gustafsons, A Isakssons och E Kanolds fond    329 781          
Stiftelsen Nils Lanesjös Donationsfond     292 800       
Kristina Stenborgs Stiftelse      841 955   
Stiftelsen Margareta Wingårds Forskningsfond     257 127    
Greta och Gösta Sannäs Stiftelse        81 036    
Shamol Chakrabortis stiftelse       140 000 
Andrej Tarkowskis minnesfond         45 000 
Carina Macintosh minnesfond           3 600 
Summa                          5 088 560 (4 622 377)  
 
Under flera år har GLS samarbetet med Frimurare-Barnhusdirektionen 
angående utdelning av forskningsmedel. Dessa medel är inte inräknade i 
den summa forskningsmedel som GLS självständigt delar ut. 
    
Beviljade forskningsanslag 
Stipendier, projektanslag och resestipendier 
2 (2) st Postdoc stipendium för utlandsvistelse 400 000 (400 000) kronor, 39 (21) st Driftsanslag 
på totalt 3 746 000 (2 615 000) kronor, 6 (9) st Forskarutbildningspremie för universitetsanställd 
läkare-doktorand 360 000 (390 000) kronor, 33 (35) st Forskningsstipendier för doktorand 3 430 
000 (2 845 000) kronor, 11 (14) st Testa forskningsstipendium 348 000 (515 000) kronor och 
203 (227) st Resestipendier 2 010 700 (1 866 413) kronor. 
 
Stöd till akademiska lärartjänster 
Ahrnbergska donationens avkastning har bidragit med 700 000 kronor för delfinansiering av; 
Professur i ögonsjukdomar kallad ”Göteborgs Läkaresällskaps Ahrnbergsprofessur i oftalmologi  
Lektorat i ögonsjukdomar kallat ”Göteborgs Läkaresällskaps Ahrnbergslektorat i oftalmologi”  
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Ingrid Högbergs fond har bidragit med 1 400 000 till Göteborgs läkarsällskaps professur i 
Reumatologi. 
 
Frimurare-Barnhusdirektionen 
Sällskapet deltar i beslut om utdelningen av medel från Frimurare-Barnhusdirektionen för 
forskning som anknyter till barn och ungdom. Sammanlagt under 2016 1 550 000 (1 950 000) 
kronor. 
 

2. Anslag till sjuka och behövande  
Göteborgs Läkaresällskap har under året delat ut 1 645 700 (1 230 400) i bidrag till behövande 
sjuka om vardera 3 – 4000 kr. Medlen kommer från avkastningen av de s.k. 
välgörenhetsstiftelserna, bland de som ingår i Forskningsfonden och de samförvaltade 
stiftelserna samt från två stiftelser som Göteborgs Läkaresällskap sedan instiftandet handlägger 
utdelningen av bidrag (Rubensons och Bomans stiftelser). Utöver ovanstående har Göteborgs 
Läkaresällskap varit behjälplig med utdelande av bidrag för andra stiftelser till behövande sjuka, 
såsom t. ex Österbergs stiftelse (553 000), Erik och Lilly Philipsons stiftelse (400 000) och I och 
H Colberg och H Marciapiedis stiftelse (448 000).  
 

3. Mötesverksamhet 
Under 2016 avhölls 32 sammanträden på onsdagar kl 18.00 kvällar varav 30 var ordinarie 
möten och två var högtidsföreläsningar. 
Antalet deltagare å sammanträdena har under året varierat mellan 28 (26) och 140 (105) med 
ett genomsnitt på 57 (55).  
 
Titlar på föredragen 
”Anatomin som konst-före, av och efter Vesalius” 
”Neurobiologi vid aggression. Våld i samhället och kliniken” 
”CMRO-Kronisk Multifokal Recidiverande Osteomyelit hos barn” 
”Andningsregistrering,nuklearmedicin för barn, lungfunktion hos spädbarn, kärlhälsa hos barn 
med kroniska sjukdomar” 
”Kolorektala polyper –Endoskopisk diagnostik och terapi” 
”Klinisk nutrition:från metabolic ward till metabolomics-några axplock av aktuell forskning om 
kost och hälsa” 
”Diffus autoimmun thyreotoxicos-en arg katt bland hermelinerna” 
”Trakealtransplantationer-aktualiteter i världen, Sverige och Göteborg” 
”Små barn i riskzon-ett socialt perspektiv på hälsa och hälsovård” 
”Vanliga diagnoser-nya behandlingar” 
”Det för tidigt födda barnet-Hot och framtidsutsikter” 
”Organdonation-Ett livsviktigt beslut. Hur kan svensk intensivvård ta ett större ansvar?” 
”Några kollegor från utomeuropeiska länder-om läkarutbildning i hemlandet” 
”God vård i livets slutskede. Hur ska den palliativa våren i Göteborg bli bättre?” 
”Nya dyra läkemedel – för vem?” 
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Höstterminen startade med höstutflykt, 31 augusti till Göteborgs Botaniska Trädgård. 
”Epilepsikirurgi, för vilka patienter är det en bra behandling?” 
”Mag/tarmkirurgi kan ändra både metabolism och magkänsla” 
”Kognivit funktionsnedsättning-ett allvarligt problem” 
”Alzheimers sjukdom-är vi närmare gåtans lösning?” 
”Aktuellt inom thoraxkirrugi” 
”Nya infektioner. Zikavirus-ett växande hot i många länger. Hepatit E, Leischmaniasis” 
”Utveckling inom modern bröstcancerbehandling” 
”Kronisk njursvikt utan kända riskfaktorer såsom diabetes oh hypertension” 
”Presentation av Nobelpristagarna” 
”Medicin och antropologi: värde och utmaningar i tvärvetenskaplig kommunikation” 
”Behovet av historisk föreståelse för att bli en bra läkare” 
”Hjärnans plactisitet och inlärning” 
 
Högtidsföreläsningar 
1 juni Arvid Carlsson föreläsning ”Dopamin, SSRI, Nobelpris och hur man blir en kreativ 
forskare – Arvid Carlsson samtalar med Elias Eriksson. 
 
7 december, Pehr Dubb föreläsare Rolf Ahlzén talade över ämnet ”Medicin och humaniora-ett 
löftesrikt äktenskap”. 
 

4. Ledamöter, organisation, nämnd, valda ämbetsmän och kansli. 
Antal ledamöter 
Sällskapet hade vid arbetsårets slut 2 236 (2 202) ledamöter. Av våra 2 236 medlemmar får 
2 003 (85,5%) det Medicinska Veckoprogrammet via e-post. Av medlemmarna är 22 st är 
hedersledamöter, en är apotekare, och 84 ledamöter är invalda enligt §3 moment 2.   
 
83 (88) ledamöter har valts in under 2016. 
Två nya hederledamöter har invalts; professorerna Åke Hjalmarson och Finn Waagstein. 
 
16  ledamöter har avlidit: 
Paulus Tomsic, Ingemar Block, Lars Unfors, Claes Wengström, Ulf Morgan, Anders Kågerud, 
Anders Norrby, Ragnar Rylander, Gunnar Skoog, Erik Högberg, Hans Regnér, Tom William 
Olsson, Karl-Erik Edberg, Rune Sannerstedt, Olle Löwhagen, Gunilla Rabo-Berglund,  
 
 
Nämnden, ämbetsmän och sällskapets kansli 
Sällskapets nämnd leder den egna verksamheten och har att verka som styrelse för Stiftelsen 
Göteborgs Läkaresällskaps forskningsfond, styrelse för Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps 
samförvaltade stiftelser. Vid utdelning av forskningsmedel är nämnden utökad med extra 
sakkunskap och benämns då förstärkta nämnden. Nämnden har sammanträtt 6 ggr och 
förstärka nämnden en gång under 2016. 
Sällskapets kansli har en fast tjänsteman, kanslichefen Ann-Christin Sporrong.  
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Nämnden bestod under 2016 av; Ordförande Mikael Romanus, vice ordförande Kerstin Landin-
Wilhelmsen, sekreterare Kjell Torén, vetenskaplig sekreterare Jan-Olof Karlsson, 
fondsekreterare Helen von Sydow, kassaförvaltare Peter Kullberg, värd Jane Nyman, vice 
värdar Ellen Andolf-Steinwall, Anders SUndbeck och Hans Herlitz. Övriga ledamöter har varit 
Eric Hanse, Maria Taranger, Kristina Glise, Margareta Wood och Henrik Zetterberg.  
 
Förstärkta nämnden bestod under 2016 av; Mats Asztely, Håkan Billig, Tomas Bremell, Ola 
Hammarsten, Per Karlsson, Eva Haglind och Maria Schaufelberger + ordinarie ledamöter i 
nämnden. 
 
 
 
 
 
Göteborg 2017-01-16 
 
 
Kjell Torén 
Sekreterare 


