Sammanfattning av 199:e verksamhetsåret.
År 2017 för 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 2017 via GLS till forskning 13 136 100 kr.
År 2016 utdelades 13 094 700 kr.
Utöver de egna stiftelserna, så kommer ytterligare bidrag till forskning
via gåvor och donationer från de samförvaltade stiftelserna:
Stiftelsen Fred och Emma Kanolds Minnesfond
2 004 533
Vera och Hans Albrechtsons stiftelse
0
Stiftelsen B Gustafsons, A Isakssons och E Kanolds fond
348 675
Stiftelsen Nils Lanesjös Donationsfond
304 865
Kristina Stenborgs Stiftelse
878 624
Stiftelsen Margareta Wingårds Forskningsfond
186 939
Greta och Gösta Sannäs Stiftelse
72 793
Shamol Chakrabortis stiftelse
100 000
Sven- Åke Molin
1 300 000
Carina Macintosh minnesfond
3 600
Summa
5 203 629
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 st Postdoc stipendium för utlandsvistelse 480 000 kronor, 26 st Driftsanslag på totalt
2 201 000 kronor, 5 st Forskarutbildningspremie för universitetsanställd läkare-doktorand
300 000 kronor, 49 st Forskningsstipendier för doktorand 4 865 000 kronor, 14 st Testa
forskningsstipendium 510 000 kronor och 209 st Resestipendier 1 980 100 kronor.
Stöd till akademiska lärartjänster
Ahrnbergska donationens avkastning har bidragit med 1 400 000 kronor för finansiering av;
Professur i ögonsjukdomar kallad ”Göteborgs Läkaresällskaps Ahrnbergsprofessur i
oftalmologi”. Ingrid Högbergs fond har bidragit med 1 400 000 till ”Göteborgs läkaresällskaps
professur i reumatologi”.
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Frimurare-Barnhusdirektionen
Sällskapet deltar i beslut om utdelningen av medel från Frimurare-Barnhusdirektionen för
forskning som anknyter till barn och ungdom. Sammanlagt under 2017 1 600 000 (1 550 000)
kronor.

2. Anslag till sjuka och behövande
Göteborgs Läkaresällskap har under året delat ut 1 645 700 i bidrag till behövande sjuka
om vardera 3 – 4000 kr. År 2016 utdelades också 1 645 700 kr i bidrag till behövande.
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 (590 000), Erik
och Lilly Philipsons stiftelse (500 000) och I och H Colberg och H Marciapiedis stiftelse
(500 000).

3. Mötesverksamhet
Under 2017 avhölls 32 sammanträden och antalet deltagare har under året varierat mellan 31
och 148 med ett genomsnitt på 62.
Titlar på föredragen
”Försökskaniner och mänskliga marsvin-om forskare som gjort experiment på sig själva”
”Bipolära Syndrom, resultat från kvalitetsregistret Bipolär”
”Barnsjukvården i VGR: på väg till ett sammanhållet system”
”Fallot´s anomali”
”Ny behandling vid akut och perforerad divertikulit”
”Den skamlösa nyfikenheten”
”Njurartärstenos – att revaskularisera eller inte?”
”Är off label förskrivning alltid olämplig?”
”Att göra det osynliga synligt”
”Nyheter inom smärtvården”
”Epigenetik i tumörutveckling”
”Rhapsody av Modern Gynekologisk Cancer Behandling”
”Bältros kan vara ett elände-drabbar var fjärde person”
”Genombrott:nya diabetesläkemedel minskar risker för hjärt-kärlsjukdomar och förtida död”
”Inflammatorisk tarmsjukdom – kniv eller piller? Eller både och”
”Biopsier, operera, medicinera eller expektera?”
Höstterminen startade med höstutflykt, 30 augusti till Emigranternas Hus, Göteborg.
”New frontiers in metabolic physiology research”
”Förändringar i incidens och överlevnad- ökar stroke bland yngre?”
”Prostatacancer”
”Reumatoid artrit-diagnostik och behandling nu och i framtiden”
”Lungtransplantation”
”Går vi på knäna eller på stamceller livet ut?”
”Tarmfloran – betydelse för fysiologi och metabolism”
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”Forskande AT-läkare”
”Presentation av årets Nobelpristagare”
”Mat och modedieter”
”Fysisk aktivitet – viktigare än du tror”
”Hur farligt är det med ett glas vin?”
Högtidsföreläsningar
31 maj Sven Johansson föreläsning, Rickard Brånemark ”Reservdelsmänniskan: Från
fastskruvade tänder till konstgjorda händer”.
6 december, Pehr Dubb föreläsare Karin Bojs, talade över ämnet ”DNA-trådar till vårt
ursprung”

4. Ledamöter, organisation, nämnd, valda ämbetsmän och kansli.
Antal ledamöter
Sällskapet hade vid arbetsårets slut 2 157 ledamöter, jämfört med 2 236 under 2016. 111 nya
ledamöter har valts in under 2017, jämfört med 83 ledamöter under 2016.
Av våra 2 157 medlemmar får 1 910 (88,5%) vårt veckoprogram via e-post.
GLS har 22 st hedersledamöter, och en hedersledamot, Mikael Romanus, invaldes 2017.
18 ledamöter har avlidit:
Erik von Sydow, Rolf Sörbye, Gunila Landergren, Bengt Persson, Klas-Henry Hökegård, PålHenry Jeppsson, Olof Gilland, Staffan Olanders, Håkan Gäbel, Sigyn Zöger, Stig Rödjer,
Margrethe Krabbe, Elisabeth Nordquist-Brandt, Carl-Johan Berglund, Per Harmsen, Göran
Rybo och Anders Enander.
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 5 ggr och
förstärka nämnden en gång under 2017.
Nämnden bestod under 2017 av; Ordförande Kerstin Landin-Wilhelmsen, vice ordförande Karin
Manhem, sekreterare Kjell Torén, vetenskaplig sekreterare Jan-Olof Karlsson, fondsekreterare
Helen von Sydow, kassaförvaltare Peter Kullberg, värd Jane Nyman, vice värdar Ellen AndolfSteinwall, Anders Sundbeck och Hans Herlitz. Övriga ledamöter har varit Maria Taranger,
Kristina Glise, Margareta Wood, Tomas Bergström och Olle Larkö.
Förstärkta nämnden bestod under 2017 av; Mats Asztely, Håkan Billig, Tomas Bremell, Ola
Hammarsten, Per Karlsson, Eva Haglind och Maria Schaufelberger + ordinarie ledamöter i
nämnden.
Sällskapets kansli har en fast tjänsteman, kanslichefen Ann-Christin Sporrong.
Göteborg 2018-01-13
Kjell Torén
Sekreterare
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