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Om Göteborgs Läkaresällskap
Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att främja medicinsk 
vetenskap och forskning samt att främja läkares utbildning och 
gemenskap. Fortbildning och gemenskap sker vid de regelbundna 
onsdagsmötena.

Via forskningsfonder delas årligen ut stora bidrag till främst yngre 
och ograduerade forskare. Under år 2017 ledigförklarades bidrag 
till forskning på mer än 13 miljoner kronor. 

Göteborgs Läkaresällskap har sina sammankomster onsdagar 
kl 18.00 i Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinareg 3. 
Sammankomsten börjar med föredrag som skall vara vetenskapligt 
och allmänt medicinskt intressant. Därefter följer en supé med möj-
lighet till fortsatt diskussion i samma ämne, utbyte av erfaren heter.
och gemenskap.

Nämndens ledamöter
Tomas Bergström (2017–2019) 
Kristina Glise (2018–2020) 
Olle Larkö (2017–2019)  
Maria Taranger (2018–2020) 
Margareta Wood (2016–2018) 

Förstärkta nämndens ledamöter
Nämndens ledamöter jämte följande  
ledamöter valda för tiden (2018–2020)
Mats Asztely
Inger Gjertsson
Eva Haglind
Eva Jennische
Per Karlsson
Johan Kärrholm 
Maria Schaufelberger

Värd
Jane Nyman (2016–2018) 
Tel 070-347 2836

Vice värdar
Ellen Andolf-Steinwall (2017–2019)
Hans Herlitz (2017–2019)
Björn Rydevik (2018–  2020)

Revisorer för arbetsåret 2018
Bo Risberg  
Lennart Stigson  
Stefan Lange suppleant

Valberedning
Ann Nachemson (2017–2019), sammankall.
Barbro Edéus-Karlsson (2017–2019)
Amra Osmancevic (2016–2018)
Maria Åberg (2016-2018)
Heléna Taflin (2016–2018)
Göran Wennergren (2016–2018)
Mikael Romanus (2018)



Medicinskt sällskap i Göteborg 1818
Redan i slutet av 1700-talet samlades 
cirka 10 läkare i Göteborg tillsam-
mans med någon apotekare och lärare 
varje lördag för att diskutera och dela 
med sig av sina kunskaper. Christopher 
Carlander var drivande och när han 
flyttade till Stockholm 1814 fortsatte 
träffarna mer sporadiskt. Läkaren Carl 
Fredrik Weltzin, som tillträdde en tjänst 
vid Sahlgrenska Sjukhuset ungefär vid 
den tiden blåste liv i träffarna och skrev 
i november 1818 till sjukhusets direk-
tion att Göteborgs läkare och apotekare 
hade startat ett medicinskt sällskap. 
Det första mötet hölls den 6 november 
1818.

Göteborgs Läkaresällskap 1845 
Det nuvarande Läkaresällskapet 
bildades vid en sammankomst på 
Sahlgrenska sjukhuset, det vill säga 
Oterdahlska huset, den 27 mars 1845 i 
närvaro av fem läkare och en apo- te-
kare. Ytterligare sju läkare och en apo-
tekare hade anmält att de ville vara 
med i Sällskapet. De första stadgarna 
antogs denna dag och syftet beskrevs 
som följer: ”att under sällskapliga och 
gemytliga former samtala och rådslå 
om wetenskapliga, i synnerhet prac- 
tiska ämnen”. Enligt en modernare 
version (sedan 1974) av Göteborgs 
Läkaresällskaps stadgar ska Sällskapets 
syfte vara att främja vetenskap och 
forskning samt att verka för läkares ut- 

bildning och gemenskap. 

Den första gången Sällskapet samla- 
des till en årshögtid var den 14 januari 
1859. Att ha en årshögtid hörde till 
skick och bruk i vetenskapliga sam-
fund och man valde då doktor Dubbs 
fö- delsedag till den första årshögtiden. 
På årsmötet gavs en översikt över det 
för- utna årets sjuklighet och dödlighet 
ve- tenskapliga föredrag hölls, samt att 
en rapport över verksamhetsåret läm-
nades. 

En annan sed bland vetenskapliga för- 
eningar var att visa sin uppskattning för 
en god vetenskaplig gärning eller ett 
troget arbete till ledamöternas gagn ge- 
nom val till hedesledamot. Det har fort- 
satt på samma sätt genom åren, sedan 
1886, då sällskapets förste sekreterare 
valdes till hedersledamot. Fortfarande 
väljs till hedersledamot den som inom 
vetenskap eller praktisk verksamhet 
gjort särkilt betydelsefulla insatser för 
medicin eller hälso- och sjukvård eller 
som på ett betydelsefullt sätt främjat 
sällskapets verksamhet., 

I början var i stort sett alla läkare och 
apotekare i staden medlemmar i 
Sällskapet. De två första kvinnliga le- 
damöterna i Sällskapet, bägge läkare, 
hälsades välkomna 1898, följda av era 
de kommande åren. Från 1901 infördes 
ett invalssystem, dvs att två ledamöter 
skulle föreslå den nye medlemmen. Det 

Om Göteborgs Läkaresällskaps ursprung



är samma system vi har idag. År 1905 
fanns 96 ledamöter, varav 9 apotekare. 
I år, mer än 100 år senare, är vi cirka 
2300 medlemmar. 

I samband med 100-årsjubileet 1945 
valdes de första ”icke läkarna” in som 
tack för goda gärningar i samhället och 
inom sällskapet. Denna tradition har 
fortsatt. För att som icke-läkare kunna 
väljas in ska man, utöver att föreslås av 
medlemmar,efter doktorsexamen be- 
driva självständig forskning och utöva 
handledning av doktorander. 

Ända sedan 1918 har Sällskapets 
nämnd varje år upprättat en arbetsord- 
ning, där arbetsårets cirka 30 onsdagar 
delats upp på olika discipliner. På sena- 
re år har arbetsordningen setts över och 
ett antal så kallade reserverade sam- 
manträdesdagar har tillkommit för att 
få möjlighet till tvärvetenskapliga mini- 
symposier om aktuella ämnen och före- 
teelser inom eller utom den medicinska 
sfären. Ordföranden för året har stora 
möjligheter att påverka inriktningen på 
de reserverade sammanträdesdagarna. 
Programverksamheten med de uppskat- 
tade onsdagsmötena främjar gemen- 
skap och utbildning till nytta och glädje 
för många medlemmar. 

Pehr Dubb (1750–1834) 
Pehr Dubb var den centrala gestalten 
bland läkarna i Göteborg under sin 
verksamma tid. Pehr Dubb var född i 
Mariestad 1750. Efter skolgång i hem-
staden och i Skara, studerade han till 
läkare i Uppsala. Där hade han bl. a. 

Carl von Linné till lä- rare. Han anställ-
des som 26-åring som husläkare hos 
Niclas Sahlgrens svär- son, på Kobergs 
slott. Bara några år senare promovera-
des han i Uppsala till medicine doktor 
efter att ha skrivit en avhandling om 
behandlingsmetoder av lues. Så små-
ningom kom Pehr Dubb till Göteborg 
som styresman och överlä- kare till det 
första Sahlgrenska sjukhu- set. Han 
lyckades på olika sätt att stärka sjukhu-
sets till en början svaga ekonomi. 

I början av 1800-talet var Pehr Dubb 
ledande i planeringen av karantäns- 
verksamheten på Känsö. Vid 55 års 
ålder slutade han på Sahlgrenska och 
blev privatläkare med stor praktik. 

Pehr Dubb såg tidigt vikten av att 
samhället kunde erbjuda hjälp som 
sjukhem, ålderdomshem och försörj- 
ningsinrättningar. Han var en social 
reformator, som engagerade sig i fat- 
tigvården och genomförde i Göteborg, 
som första stad i Sverige, en rationellt 
ordnad fattigvård. Han var frimurare 
liksom Wiliam Chalmers och var ef-
ter Chalmers död aktiv i bildningen 
av Chalmers Tekniska Högskola. Pehr 
Dubb var medlem nummer 72 i The 
Royal Bachelors’ Club, den klubb i vars 
lokaler den av många uppskattade års- 
högtiden sedan några år anordnas. 

När Pehr Dubb dog i januari 1834 följ- 
des han till graven av halva Göteborgs 
befolkning. Han slapp uppleva kolera- 
epidemin sommaren 1834, då 10 % av 
Göteborgs befolkning dog. 
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Forsknings- & välgörenhetsanslag 

Göteborgs Läkaresällskaps forskningsstöd
Göteborgs Läkaresällskap förvaltar ett antal fonder och stiftelser 
vars avkastning går till forskning (enligt nedan) och rese bidrag 
(se särskild information sid 9 eller www.goteborgslakaresall-
skap.se). Det finns också möjlighet att skänka mindre belopp till 
minne av någon eller i samband med en födelsedag. Gåvan går 
då direkt till forskningsstöd. Årligen delas 14–17 miljoner kr ut. 
Övergripande mål för forskningsbidrag är
• rekrytera fler läkare till forskarutbildning
• öka förutsättningarna för forskningsaktiva läkare att bedriva 

forskning
Det finns flera olika stödformer. För att kunna söka ska man 
vara ledamot av Sällskapet och ha betalat årsavgift. Ansökan är 
helt web-baserad (med undantag för ”Testa forskningsbidrag”, 
v g se nedan) och varje ansökan granskas och prioriteras i en 
peer-review process.  Ansökningstid är 1/1 t o m 1/2 och be-
sked om eventuell till delning kommer i månadsskiftet april/maj. 
Information och ansökningsformulär finns på www.goteborgsla-
karsallskap.se, länk Anslag/Stipendier. 

För doktorander och disputerade
För dessa stödformer gäller att sökanden ska vara:
• examinerad läkare samt ledamot av Göteborgs Läkaresäll-

skap och ha betalat årsavgift
• antagen till utbildning på forskarnivå (doktorandregistrerad) 

eller ha disputerat

Det finns 4 stödformer:
1. Driftsanslag
Notera att driftanslag från och med 2015 även kan tilldelas 
seniora forskare. Vi kommer dock att, liksom tidigare, priori-
tera doktorander och yngre forskare.
Man kan ansöka om kostnader för genomförandet av ett forsk-
ningsprojekt, dock max 150 000 kr. Driftanslag kan ej använ-
das till läkarlön. 
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2. Forskningsstipendium för doktorand
Läkare med sjukvårdsanställning som är registrerad 
doktorand och som önskar ta tjänstledigt för att forska 
på heltid kan ansöka om stipendier om 25 000 kronor 
per mån i max 4 månader, för specialistläkare gäller 
30 000 kr/mån. Det krävs intyg från verksamhetschef, 
som vidimerar att tid för forskning på heltid finns.

3. Postdoc stipendium för utlandsvistelse
Stöd för forskningsvistelse utomlands efter genomförd doktors-
examen kan erhållas med max 20 000 kronor per mån i 6–12 
mån. intyg/inbjudan från utländsk institution och rekom-
mendationsbrev från hemmainstitutionen krävs.

OBS! Man kan inte kombinera de ovanstående 3 stödformerna. 

4. Forskarutbildningspremie för universitetsanställd läkare-doktorand
Läkare som är registrerad doktorand på heltid och som uni-
versitetsfinansieras med utbildningsbidrag eller liknande kan 
söka forskarutbildningspremie om 5 000 kronor per mån, i ett 
år (kan sökas högst två gånger). Tid med utbildnings bidrag el-
ler liknande ska anges i ansökan. 
OBS! Denna stödform kan kombineras med ansökan om driftsanslag enligt ovan.

För forskningshandledare/seniora forskare
Göteborgs Läkaresällskap har avsatt särskilda medel för att 
förbättra förutsättningarna för handledningsaktiva läkare att 
rekrytera doktorander med läkarutbildning. För att kunna 
erhålla stöd gäller att sökanden/handledaren skall vara: 
examinerad/legitimerad läkare samt ledamot av Göteborgs 
Läkaresällskap och ha betalat årsavgift.

Testa forskning stipendium  
Etablerade forskningshandledare kan söka stipendium till 
namngivna studenter på läkarprogrammet som vill testa att 
forska på heltid (10 000 kronor/månad i högst 6 månader). 
Projektet ska vara avgränsat och kunna avslutas under sökt tid. 
Stipendiet betalas ut direkt till studenten. Ansökan göras lö-
pande under året på speciell pappersblankett (www.goteborgs-
lakaresallskap.se: länk Anslag/Stipendier).
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Andra stiftelser
Göteborgs Läkaresällskap administrerar ansökningar och 
granskningsprocess (men ej utdelningsbeslut) för ett an-
tal andra stiftelser som således inte vänder sig enbart till 
Läkaresällskapets leda möter. Ansökningstiden är 6 feb–20 
mars och besked om tilldelning meddelas före sommaren. 
Information och web-baserat ansökningsformulär finns på 
www.goteborgsslakaresallskap.se, länk Anslag/Stipendier. 

För sökande till bidrag ur de andra stiftelserna gäller följande:
• sökande behöver inte vara ledamot av Göteborgs Läkaresäll-

skap
• prioriteras yngre disputerade forskare med klinisk inriktning
• prioritet ges till projekt inom Västra Götalandsregionen

Frimurare Barnhusdirektionen 
Ger stöd till medicinsk forskning rörande barn och ungdom i 
Västra Götaland.

Observera att stöd ej kan ges till projekt som ingår i EU-program

Kontaktperson: Professor Göran Karlsson, tel: 0706-951812, 
e-post: karlssongoran@telia.com 
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Resebidrag
Blanketter finns att hämta på  
www.goteborgslakaresallskap.se  
Ansökan ska lämnas in av sökande själv före resans genom-
förande vid ordinarie onsdagssammanträde, efter samkvämet. 
Man måste vara med hela kvällen till kaffet och diskussionen.

Vid ansökan om resebidrag från Göteborgs Läkaresällskap 
gäller följande riktlinjer
1. Resa till vetenskapligt möte med egen vetenskaplig presen-

tation ex föredrag/poster. För att stöd till kongressresa ska 
utgå erfordras att man kan styrka att föredrag/poster accep-
terats.

2. Resa i anslutning till längre tids utlandsvistelse, minst tre 
månader, som syftar till vidareutveckling av forskningsverk-
samhet.

3. Resa till vetenskapligt möte eller studiebesök, vilket har 
direkt anknytning till läkarens forskning och skall leda till 
utvecklingsarbete inom forskningsområdet.

Ansökningar prioriteras i rangordning enligt ovan.

Dessutom gäller följande
a) Sökanden skall vara medlem och ha betalt årsavgiften.
b) Högst två resor/år kan stödjas av Sällskapet. Maximalt 

belopp/år 16.000 kronor. För resor inom Europa (utanför 
Norden) ges bidrag med 8.000 kronor och till resor utanför 
Europa ges bidrag med 12.000 kronor. Två resor kan ej 
sökas vid samma tillfälle.

c) Flera personer kan inte åberopa samma abstrakt/poster vid 
ansökan om resebidrag.
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Göteborgs Läkaresällskaps välgörenhetsfonder
Göteborgs Läkaresällskap förvaltar ett antal fonder och stif-
telser, som alla har till ändamål att hjälpa behövande sjuka. 
Redan 1883 instiftades den första fonden ”för behöfvande 
sjuka” och genom åren har ytterligare välgörenhetsfonder 
tillkommit. Göteborgs Läkaresällskap handlägger även utdel-
ningen från stiftelser med liknande ändamål, som förvaltas på 
annat sätt. Under 2017 delades drygt 2,5 miljoner kronor ut i 
bidrag till behövande sjuka om 3–4000 kronor.

De olika stiftelser och fonder som ingår i begreppet välgören-
hetsfonderna riktar sig till sjuka med olika diagnoser, som t ex 
lungsjuka, cancersjuka eller reumatiskt sjuka och i många stif-
telser skall den sökande vara bosatt i Göteborg. Behövande är 
ett svårt begrepp, men t ex socialbidragsnorm eller en årsin-
komst understigande ca 178 000 kronor kan vara ett riktmärke. 
Vid prövning av om en sökande är behövande kan hänsyn 
även tas till sociala hjälpbehov, så som funktionshinder eller en 
kronisk sjukdom.

Bidrag kan sökas för att ge den behövande sjuke möjlighet att 
erhålla lindring i sjukdom eller möjliggöra återvinnande av häl-
sa genom konvalescensvård eller rehabilitering. Konvalescens-
vård är den huvudsakliga understödsindikationen, men det 
finns också möjlighet att söka bidrag i de fall ett bidrag är till 
verklig hjälp för den sjuke i en svår situation. Fondmedlen är 
begränsade, och i första hand skall medel från socialtjänst och 
patientens egna tillgångar utnyttjas. Bidrag till datorer, hyra och 
tandvård lämnas i princip inte och bör inte heller förordas av 
läkare. 

Ansökan om bidrag skall göras av den sjukes läkare som, för 
bidrag ur flertalet stiftelser, ska vara medlem i Göteborgs 
Läkaresällskap. Ansökan skrivs på särskild blankett, som kan 
laddas ner via hemsidan eller rekvireras från kansliet. Ansökan, 
som ska sändas in i två exemplar, ska innehålla:
1. Kortfattade medicinska data, inklusive diagnos, som visar 

att vårdbehov föreligger och att den föreslagna vårdformen 
är lämplig.

2. Helst av kurator antecknade sociala och ekonomiska upp-
gifter, som styrker behovet av ekonomisk hjälp, att den sjuke 
är behövande.
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3. Adress till kurator eller läkare som ombesörjer utbetalning-
en. Utbetalning sker via SEB i Göteborg, utbetalning sker 
helst till ett bankkonto. 

Beslut om bidrag och utbetalning sker vid månatliga samman-
träden, vanligen första torsdagen i varje månad, dock ej janua-
ri, juli och augusti månad.

Redovisning av bidrag sker enklast genom att returnera kvitto-
delen av blanketten enligt anvisning.

Alla redovisningar skall vara fondsekreterare tillhanda så snart 
bidragen är utdelade, dock senast den 15 januari påföljande år.

Blanketter kan rekvireras från Göteborgs Läkaresällskaps kansli 
Ansökan ställs till fondsekreterare Helen von Sydow, Göteborgs 
Läkaresällskaps, Box 400, 405 30 Göteborg

Fonder för speciella ändamål
Elis och Elin Wingårds fond
Medel finns att söka till förmån för behövande änkor och oför-
sörjda barn efter avlidna svenska läkare, även åt nödställda 
svenska läkare med företräde för de som tillhört Göteborgs 
Läkaresällskap.
Tänk på kollegor i behov av hjälp och stöd och även avlidna 
kollegors familjer. Fondens medel kan användas till t ex rehabi-
litering och terapi. Ansökan kan göras löpande under året.

Ellida Lagermans fond
Bidrag lämnas till verksamhet för barn såsom barnhem el-
ler barnkoloni. Ansökan eller förslag till lämplig mottagare 
ska vara Göteborgs Läkaresällskaps nämnd tillhanda senast 
30 april 2018.
Ansökan till dessa fonder ställes till fondsekreterare Helen von Sydow, 
Göteborgs Läkaresällskap, Box 400, 405 30 Göteborg,  
särskild blankett behövs ej.
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Stipendier för forskning och  
studieresor år 2018

För 2018 ledigförklaras ca 15 miljoner kronor bland annat ur följande fonder.

Allmänforskning
Allmänna forskningsfonden
Axel och Hedvig Carlanders forsk-
ningsfond
Karin och David Johanssons fond
Fred G och Emma E Kanold stift. 
Elin och Carl Linders fond
Kristina Stenborgs stiftelse
Hildur Wingquist fond
Astma/Allergi 
Florence Bergströms fond
Karin Nilos fond 
Cancer  
Teodor och Gulli Alfredssons fond
Ivar Alwerts fond
Cancerfonden
Carina Macintosh minnesfond
Nina och Dick Wickerts fond
Västsvenska Cancerföreningen 
Johan Österbergs fond
Dermatologi
Kristina Stenborgs stiftelse 
Diabetes
John och Asta Falkmans fond
Therese Sandwalls fond
Epilepsi 
Karin Nilos fond 
Geriatrik
Vera och Hans Albrechtssons stift. 

Gynekologi
Kerstin Anderssons minne
Inge Janssons minne
Hematologi
Elin och Sigrid Gustafssons  
minnesfond
Hjärt- och kärlforskning 
Ivar Alwerts fond 
Axel och Ruth Berglunds fond
Karl och Berta Carlssons fond nr 2
B Gustafsons, A Isakssons, E Kanolds stift.
Egon och Caisa Gustafssons forskn.fond
Anna och Sanfrid Gustavsons fond
Hjärt- kärlfonden
Annie och Lennart Melanders fond
Greta och Gösta Sannäs fond
Stiftelsen för Medicinsk Forskning och 
Utbildning (SMFU)
Nina och Dick Wickerts fond
Kroniska infektionssjukdomar
Göteborgs Maltdrycksfond
Brita och Harry Stridhs fond
Medicinhistoriska 
Lars Öbergs fond
Neurologi
Anders Brunskogs forskningsfond
Anna och Sanfrid Gustavsons fond 
Richard Halvorsens fond
Ester och Hedvig Niklassons fond
Elsa och Karin Olaussons fond
Kristina Stenborgs stiftelse
Brita och Harry Stridhs fond
Stina Ödmans fond
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Gynekologi
Kerstin Anderssons minne
Inge Janssons minne
Hematologi
Elin och Sigrid Gustafssons  
minnesfond
Hjärt- och kärlforskning 
Ivar Alwerts fond 
Axel och Ruth Berglunds fond
Karl och Berta Carlssons fond nr 2
B Gustafsons, A Isakssons, E Kanolds stift.
Egon och Caisa Gustafssons forskn.fond
Anna och Sanfrid Gustavsons fond
Hjärt- kärlfonden
Annie och Lennart Melanders fond
Greta och Gösta Sannäs fond
Stiftelsen för Medicinsk Forskning och 
Utbildning (SMFU)
Nina och Dick Wickerts fond
Kroniska infektionssjukdomar
Göteborgs Maltdrycksfond
Brita och Harry Stridhs fond
Medicinhistoriska 
Lars Öbergs fond
Neurologi
Anders Brunskogs forskningsfond
Anna och Sanfrid Gustavsons fond 
Richard Halvorsens fond
Ester och Hedvig Niklassons fond
Elsa och Karin Olaussons fond
Kristina Stenborgs stiftelse
Brita och Harry Stridhs fond
Stina Ödmans fond

Njurar och urologi
Karl och Berta Carlssons fond nr 1
Shamol Chakrabortis stiftelse för medi-
cinsk forskning
Erik S Kristianssons fond
1964 års minnesfond
Ortopedi
Alf  Nachemsons stiftelse för evidens-
baserad ryggforskning
1964 års minnesfond
Pediatrik 
Wivan och Torsten Anderssons minne
Vera och Hans Albrechtssons stift. 
Per och Sara Hedenlöfs fond
Örgrytefonden
Plastikkirurgi
Nils Lanesjös fond
Psykiatri
Hans Forssmans minnesfond
Reumatiska sjukdomar
Ingrid Balkenhausens fond
Svea Bäcksins fond
Ingrid Högbergs fond
Andrzej Tarkowskis minne
Sjukdomars förebyggande och behandling
Claes Carlströms fond
Henny Larssons fond
Martin Odins minnesfond

Socialmedicin/Hygien
Claes Carlströms fond 
Sven Johanssons minnesfond
Thorax
Makarna Dagny och Eric Jonssons 
minnesfond
Rut och Henning Lindströms fond
Ögonsjukdomar
Brita och Björner Ahrnbergs fond
Astrid och Holger Anderssons fond
Karin och Astrid Fridéns fond
Astrid och Sigrid Glaas fond
Endel och Dagny Urms fond
Öronsjukdomar och audiologi
Birgit och Bengt Edströms minnesfond 
Nils Lanesjös fond
Margareta Wingårds fond 

Gåvor till forskning har bland annat 
mottagits från
Birgit Thilanders dödsbo
Britta och Rune Adolfssons dödsbo

Gåva från Sven-Åke Molin till 
minne av sina föräldrar Yngve och 
Greta Molin.
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Göteborgs Läkaresällskap
Göteborgs Läkaresällskap är ett vetenskapligt samfund med 
syfte att främja medicinsk vetenskap och forskning samt att 
verka för läkares utbildning och gemenskap. 

1945 bildas Göteborgs Läkaresällskaps forskningsfond och de 
senaste 60 åren har Läkaresällskapet på ett mera systematiskt 
sätt kunna stödja forskning. Cirka 15 miljoner kronor delas ut 
till forskning varje år. Göteborgs Läkaresällskap stödjer i första 
hand unga forskare, framför allt de som handleds av etablerade 
forskare, men också spjutspetsarna inom forskningen som är 
på väg att etablera självständig forskning. 

Varje år kan några framstående unga forskare med hjälp av 
Läkaresällskapets stipendium tillbringa en längre period utom-
lands, etablera internationella kontakter och återföra ny kun-
skap till Sahlgrenska akademin och sjukvården i västra Sverige. 
Våra forskningsmedel har och har haft en stor betydelse för 
utvecklingen av den västsvenska forskningen. 

Inför den årliga fördelningen av forskningsmedel förstärks 
Göteborgs Läkaresällskaps nämnd med forskare från 
Sahlgrenska akademin. Ansökningsförfarandet och prin-
ciperna för fördelning sker på liknande sätt som för andra 
forskningsmedel.

Stöd medicinsk forskning  
i Västsverige

Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps Forskningsfond tar emot 
små och stora donationer till medicinsk forskning i västra 
Sverige. Donatorn kan själv välja inriktning på den forsk-
ning som donationen ska stödja t ex lungsjukdomar, cancer 
eller hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns också möjlighet att 
skänka minder belopp till minne av någon eller i samband 
med en födelse dag. Gåvan går direkt till forskningsstöd. 
Forskningsbidrag delas ut årligen av Göteborgs Läkaresällskap. 
Bidrag som delas ut kan härledas till en namngiven donation. 
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Donationer
Donationer kan bestå av pengar, aktier, obligationer, konst, 
fastigheter mm. Donatorn skriver ett gåvobrev till Göteborgs 
Läkaresällskap. I brevet framgår vad det är man donerar och 
om donationen ska stödja något speciellt ändamål, eventuellt i 
ett särskilt namn. 
Göteborgs Läkaresällskap eftersträvar att på bästa sätt upp-
fylla givarens önskemål. Om inget speciellt ändamål uppges 
förvaltas pengarna i grundfonden vars avkastning går till forsk-
ning inom medicinens olika områden. 

Donerade medel till 
Göteborgs Läkaresällskap går 
till det ändamål som givaren 
har bestämt. Göteborgs 
Läkaresällskap förvaltar 
kapitalet i samråd med SEB.

Testamenten
Ett testamente utformas helt 
efter vederbörandes egna 
önskemål. Det måste dock 
bevittnas av två personer för 
att vara juridiskt giltigt. När 
man upprättar ett testamente 
till förmån för Göteborgs 
Läkaresällskap ska sällskapets hela namn med komplett adress 
framgå. Vill man ha hjälp av en bankjurist eller annan ju-
ridiskt kunnig person kan Göteborgs Läkaresällskap förmedla 
sådan kontakt. 

Minnesgåvor
Minnesgåvor betalas enklast in via bg 615-6095. Var nog-
grann med att uppge den avlidnes namn och den adress Du 
vill att eventuell hälsning ska sändas till. Givarens adress skrivs 
i avsändarrutan på talongen. 

Sedan 1845 har Göteborgs Läkaresällskap verkat för att 
förbättra sjukvården. Årligen delar vi ut mellan 15 – 20 mil-
joner kronor till medicinsk forskning i Västsverige. Hjälp 
oss att fullfölja traditionen genom att skänka en gåva. Vi 
arbetar helt ideellt. Din gåva blir ett minne för livet.

Göteborgs Läkaresällskap 
BG 615-6095  www.goteborgslakaresallskap.se

Livet är en gåva



Göteborgs Läkaresällskap
Besök: Academicum, Medicinareg 3 www.goteborgslakaresallskap.se 
Post: Box 400, 405 30 Göteborg För fonder bankgiro 615-6095 
Tel 031-20 26 02  
info@goteborgslakaresallskap.se 
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V Datum Ämne

2 13/1 Årshögtid
3 17/1 Medicinhistoria
4 24/1 Psykiatri
5 31/1  Barnkirurgi
6 7/2 Fri onsdag
7 14/2 Vinterlov 
8 21/2 Dermatologi
9 28/2 Kardiologi
10 7/3 Hematologi
11 14/3 Lars Öberg  

föreläsning
12 21/3 Allmänmedicin
13 28/3 Påsklov
14 4/4 Påsklov
15 11/4 Intensivvård
16 18/4 Gynekologi
17 25/4 Ortopedi
18 2/5 Audiologi
19 9/5 Dag före Kristi  

Himmelfärdsdag
20  16/5 Fri onsdag
21 23/5 Cellbiologi
22 30/5 Våravslutning  

Martin Odin- 
föreläsning

Arbetsordning för år 2018
V Datum Ämne

23–34  Sommaruppehåll
35 29/8 Höstutflykt 
36 5/9 Farmakologi
37 12/9 Neuro-rehab
38 19/9 Plastikkirurgi
39 26/9 Thoraxkirurgi
40 3/10 Gastro-enterologi
41 10/10 Fri onsdag
42 17/10 Transplantation
43 24/10 Onkologi
44 31/10 Höstlov
45 7/11 Årets Nobelpristagare
46 14/11 Temadagar –  
47 21/11 Temadagar –  
48 28/11 Temadagar – 
49 5/12 Pehr Dubb föreläsning

Det aktuella Medicinska vecko-
programmet skickas till alla 
medlemmar med e-post och 
finns tillgängligt på websidan. 
www.goteborgslakaresallskap.se 


