Sammanfattning av 170:e verksamhetsåret.
År 2015
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 2015 via GLS till forskning 11 981 413 kr (17 285 500) kr
Utöver de egna stiftelserna, så kommer ytterligare bidrag till forskning via gåvor och donationer
från bl a:
Stiftelsen Fred och Emma Kanolds Minnesfond
Vera och Hans Albrechtsons stiftelse
Stiftelsen B Gustafsons, A Isakssons och E Kanolds fond
Stiftelsen Nils Lanesjös Donationsfond
Kristina Stenborgs Stiftelse
Stiftelsen Margareta Wingårds Forskningsfond
Greta och Gösta Sannäs Stiftelse
Shamol Chakrabortis stiftelse
Carina Macintosh minnesfond
Diverse gåvor till Allmänna forskningsfonden
Summa

1 611 558
1 169 000
276 571
284 182
815 091
300 122
86 653
75 000
3 600
600
4 622 377 (4 158 680)

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
Jubileumspris
I samband med GLS 170 års jubileum delade landshövding Lars Bäckström ut Göteborgs
Läkaresällskaps och Sahlgrenska akademins stora pris (500 000 kr) samt Göteborgs
Läkaresällskaps och Sahlgrenska akademins pris till yngre forskare (100 000 kr). Mottagare av
dessa priser var professor Jan Holmgren resp. universitetslektor Marie Lagerquist.
Stipendier, projektanslag och resestipendier
2 (1) st Postdoc stipendium för utlandsvistelse 400 000 (240 000) kronor, 21 (83) st Driftsanslag
på totalt 2 615 000 (6 035 900) kronor, 9 (5) st Forskarutbildningspremie för universitetsanställd
läkare-doktorand 390 000 (132 000) kronor, 35 (55) st Forskningsstipendier för doktorand 2 845
000 (4 265 000) kronor, 14 (13) st Testa forskningsstipendium 515 000 (423 000) kronor och
227 (206) st Resestipendier 1 866 413 (1 739 600) kronor.
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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”
Ingrid Högbergs fond har bidragit med 1 400 000 till Göteborgs läkarsällskaps professur i
Reumatologi.
Frimurare-Barnhusdirektionen
Sällskapet deltar i utdelningen av medel från Frimurare-Barnhusdirektionen för forskning som
anknyter till barn och ungdom. Sammanlagt under 2015 1 650 000 (1 800 000) kronor.

2. Anslag till sjuka och behövande

GLS har delat ut 1 230 400 (1 532 000) kr till sjuka och behövande. Medlen kommer dels från
avkastningen i Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps forskningsfond, dels genom ytterligare
bidrag via gåvor från bl a:
Erik och Lily Philipsons stiftelse
100 000
I och H Colberg samt H Marciapiedis stift.
350 000
Stiftelsen Signe och Gustaf Bomans fond
50 000
Stiftelsen Elsie Rubensons donationsfond
30 000
Summa:
530 000 (430 000) kr

3. Mötesverksamhet

Under 2015 avhölls 32 sammanträden på onsdagar kl 18.30 kvällar varav 30 var ordinarie
möten och två var högtidsföreläsningar.
Antalet deltagare å sammanträdena har under året varierat mellan 26 (22) och 105 (106) med
ett genomsnitt på 54 (51).
Titlar på föredragen
”Diktaren på dårhuset. Om Esaias Tegner´s sjukdom och sjukdomsdiktning”
”Läkaren, patienten och suicidrisken”
”Går det att bota obotliga genetiska sjukdomar?”
”Gothia Forum – Samordning av kliniska studier”
”Barn från 17 cm till 170 cm – ett smakprov av pediatrik ur ett radiologiskt perspektiv”
”KOL-dödar allt fler”
”Dilaterad kardiomyopati-En av de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt”
”Stamcellstransplantation och maligna lymfom-nya metoder, riktade läkemedel”
”Den som gapar efter mycket……..Rehabilitering av gapförmåga och röst efter
huvudhalscancerbehandling”
”Är det hälsosamt att arbeta efter 65 år?”
”Barncancerformen neuroblastom ur fyra forskningsvinklar”
”Genetikens förändrade landskap, hur ska vi använda genetiken i kliniken?”
”Ett gränslöst projekt? Signe och Axel Höjer, folkhälsa och världshälsan”
”Livmodertransplantation-från dröm till verklighet”
”Mekaniskt cirkulationsstöd vid svår hjärtsvikt”
”Frakturregistrering och modern behandling av osteoporosfrakturer”
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”Göteborgs Läkaresällskaps 170-års Jubileum”
Höstterminen startade med höstutflykt, 26 augusti 2015 till GöteborgsOperan.
”Kontroversen kring antidepressiva läkemedel: livräddande eller farliga och ineffektiva?”
”Våld i Göteborg: hur påverkar det oss?”
”Bröstrekonstruktioner efter bröstcancer-var står vi nu och hur går vi vidare?”
”Sverige först i världen med app för hudcancer”
”Höftproteskirurgi: från registerpionjär till värdebaserad styrning”
”Femtio år sedan den första njurtransplantationen på Sahlgrenska sjukhuset”
”Klinisk immunologi igår, idag och i morgon”
”Screening för cervixcancer med HPV-test-möjligheter och utmaningar”
”Angereds Närsjukhus-Hur man utvecklar vård utifrån behov”
”Presentation av Nobelpristagarna 2015”
”Why does pain persist-new insights from recent research”
”Kropp och själ – hur samverkar långvarig smärta och psykisk ohälsa?”
”Den globala sjukdomsbördan – en genomgång av hälsoläget 1990-2013 i 188 länder”
Högtidsföreläsningar
3 juni, Göteborgs Läkaresällskaps 170-års Jubileum.
Universitetslektor Marie Lagerqvist, "Forskning om östrogen och ben-vi har mycket kvar att lära.
Professor Jan Holmgren, föredrag "Forskning om kolera, tarmens immunsystem och
vaccinutveckling.
9 december, Pehr Dubb föreläsare
Professor Annika Rosengren över ämnet ”Kardiovaskulär sjukdom i Sverige och världen – nya
trender, nya utmaningar”.

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 2015.
Två nya hederledamöter har invalts; professorerna Åke Hjalmarsson och Finn Waagstein.
24 ledamöter har avlidit:
Alf Martinsson, Kjell Alestig, Greta Wessner, Bengt Hagberg, Roger Malmqvist, Ingrid Ernest,
Sten-Axel Westerström, Pål Svendsen, Jan-Erik Malmström, Jiri Horal, Gunnar Benson,
Elisabeth Holmer Markstedt, Christel Sager-Lund, Halvar Bergman, Bengt Axelsson Löf, Ralph
Wernbom, Ingemar Blohmé, Anita Lundberg, Pantalei Gatzinsky, Gunnar Johannisson, Björn
Isaksson, Marianne Kanya, Erik Linnér och Hans Jernelius.
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

Siffror inom parentes anger föregående års resultat

3(4)

sakkunskap och benämns då förstärkta nämnden. Nämnden har sammanträtt 6 ggr och
förstärka nämnden en gång under 2015.
Sällskapets kansli har en fast tjänsteman, kanslichefen Ann-Christin Sporrong.
Nämnden bestod under 2015 av; Ordförande Björn Rydevik, vice ordförande Mikael Romanus,
sekreterare Kjell Torén, vetenskaplig sekreterare Jan-Olof Karlsson, fondsekreterare Helen von
Sydow, kassaförvaltare Peter Kullberg, värd Anders Sundbeck, vice värdar Ellen AndolfSteinwall, Jane Nyman och Hans Herlitz. Övriga ledamöter har varit Eric Hanse, Maria
Taranger, Kristina Glise, Margareta Wood och Henrik Zetterberg.
Förstärkta nämnden bestod under 2015 av; Mats Asztely, Håkan Billig, Tomas Bremell, Ola
Hammarsten, Per Karlsson, Eva Haglind och Maria Schaufelberger + ordinarie ledamöter i
nämnden.

Göteborg 2016-01-16
Kjell Torén
Sekreterare
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