Göteborgs Läkaresällskaps verksamhet, 2006,
det 161:e året
Årets verksamhet har som alltid präglats av vår portalparagraf,
§1;GLS har som syfte att främja medicinsk vetenskap och forskning samt att verka för läkares
utbildning och gemenskap.
Ledamöter
Sällskapet hade vid arbetsårets slut 2.309 (2.277)*ledamöter varav 20 st är
hedersledamöter, en apotekare och 81 (3.6%) invalda enligt § 3 moment 2.
47 ledamöter (53)* har valts in under året.
Nämnden och dess ämbetsmän
Sällskapets nämnd, som förutom att leda den egna verksamheten också har att verka som styrelse
för Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps forskningsfond har under året beslutat att ytterligare
separera sällskapets och stiftelsens ekonomier. Sällskapets resurser i form av kansli utnyttjas i ca
70% av stiftelsen och kansliet kostnader kommer därför att mera direkt hänföras till stiftelsen. Vid
utdelning av forskningsmedel är nämnden utökad med extra sakkunskap och benämnes då
förstärkta nämnden.
Ordförande under 2006 var Nils Conradi, vice ordförande Bo Risberg. Nämnden bestod dessutom
2006 av: Sekreteraren Mikael Romanus, 1:e vice sekreterare Börje Haraldsson, 2:e vice
sekreterare Helen von Sydow, kassören Anders Klein, värdarna Anders Sundbeck, Ellen AndolfSteinwall och Ewa Voog samt av Torbjörn Hillensjö, Jane Nyman, Görel Sundbeck, Jörgen
Ekström och Karin Stenqvist.

Ordförande under 2007 blir Bo Risberg, vice ordförande Karin Stenqvist. Nämnden
kommer 2007 dessutom att bestå av: sekreteraren Mikael Romanus, 1:e vice sekreterare
Börje Haraldsson, 2:e vice sekreterare Helen von Sydow, kassören Anders Klein,
värdarna Anders Sundbeck, Ellen Andolf-Steinwall och Ewa Voog samt Ernst Nyström,
Jane Nyman, Görel Sundbeck, Jörgen Ekström och Eira Stokland.
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Förutom ovanstående ledamöter bestod förstärkta nämnden dessutom av Mikael
Breimer, Ragnar Hultborn, Jan Fridén, Maria Schaufelberger, Kerstin Norsell, Svante
Nordgren, Andrej Tarkowski och Ove Lundgren 2006 och de är kvar 2007.
Onsdagsmöten
Under 2006 avhölls 33 sammanträden varav 27 ordinarie, 3 högtidsföreläsningar och
gemensamt tema för höstens avslutande sammanträden, nov-dec. Antalet deltagare å
sammanträdena har under året varierat mellan 14 st och 80 med ett genomsnitt på 36 st
och således ett vikande
antal (44).
Onsdagsmötena håller såväl till innehåll som form hög klass. Förhandlingar har inletts
med Sahlgrenska akademin om att onsdagsmötena skall tillmätas ett meritvärde för
AT- ST- och forskarutbildningarna.
Institutioner, avdelningar eller sektioner har i huvudsak stått för programmen men
programgruppen har fortsatt ansvarat för många programpunkter bl a temaomgången
under hösten:
- Ett 60-års minne. Läkarutbildning för norska studenter i Göteborg. 1945-1949: ett steg mot
medicinsk högskola och universitet.
- Narkosen eller cykeln: Vilken kräver flest liv?
- Neuroradiologi: En specialitet med explosionsartad utveckling.
- Antisekretorisk faktor - ett uråldrigt protein med oväntade egenskaper, bakgrunder och klinisk
användning.
- Gastro Esofagea l Reflux hos barn: Utredning – behandling - uppföljning.
- God hä lsa skapas bara av företagsläkare.
- Kvinnor och hjärtsjukdom.
- Kan man se igenom huden? Ny diagnostik !.
- Forskningsfusk.
- Handmissbildningar hos barn.
- Preimplantatorisk genetisk diagnostik.
- Muskelsjukdom hos vuxna – kan det drabba även hjärta och hjärna?
- Laboratoriediagnostik vid Alzhe imers sjukdom.
- Strategier mot cancer.
- Från benmärgstransplantation till genterapi.
- Hur stress påverkar immunsystemet hos människor och djur.
- Epilepsik irurgisk behandling av barn.
- Naturkatastrofer – utmaning för Rättsmedicin. Erfarenheter från identif iering av omkomna
efter Tsunamin i Tha i land.
- Parkinsons sjukdom.
- Psykisk störning i hög ålder – Ett vanligt problem. Kan det förebyggas?
- Polypill till alla över 55 år? - Rimlig strategi för hjärt-kärlprevention eller orimlig medikalisering?
- Svensk diabetessjukvård blir bättre genom nationella kva litetsregister.
- Koka in, GHB och lite Freud – Aktuellt om förgiftning inom intensivvården.
- Junior Faculty vid Sa h lgrenska akademin.
- Höstterminen startade med höstutflykt til l Operan.
Under november-december var temat läkarrollen:
Lars-Erik Norbäck och Axel Targama ta lade över ämnet: ”Drivande inspiratörer eller
klagande offer-vilken roll vill läkarna ha i effektiviseringen av sjukvården?”.
Håkan Andersson ta lade över ämnet: ”Glädje i yrkesrollen”.
Ulf-Johan Olsson ta lade över ämnet”Krävs det kunskap för att styra vården?”
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Åsa Nilsonne ta lade över ämnet ”Professionens röst”.
Högtidsföreläsningar:
Som inbjuden Lars Öberg-föreläsare talade Johan Killander och Sven Lindstedt över ämnet: ”Jörgen
Lehmann och starten av klinisk kemi vid Sa h lgrenska sjukhuset”.
Som inbjuden Martin Odin-föreläsare ta lade Gösta Gahrton över ämnet: ”Från benmärgstransplantation
til l genterapi”.
Som inbjuden Pehr Dubb föreläsare ta lade Per Fugeli över ämnet: ”Kä llor till h ä lsa i läkarens liv”.

Yttre representation
Ordföranden eller Sekreteraren har under året representerat Sällskapet efter inbjudan
till Frimurare-Barnhusdirektionen, Medicinska föreningen, Svenska Läkaresällskapet,
Åbo Läkarförenings årshögtid, Göteborgs Universitet, Medicinska Fakulteten, SEB och
Tandläkaresällskapets årshögtid.

Medicinska Veckoprogrammet och GLS Hemsida
Med hjälp av sponsorer har det Medicinska Veckoprogrammet fortfarande kunnat
distribueras. Av 2.264 medlemmarna får 1.271 (56%) det Medicinska Veckoprogrammet
via epost. Veckoprogrammets nya utformning har uppskattats och gjort att GLS
verksamhet framstår tydligare. Medicine studerande är alltid inbjudna och får
subventionerad måltid. Veckoprogrammet kommer att distribueras till alla studenter
framgent.
Göteborgs Läkaresällskaps hemsida: www.goteborgslakaresallskap.se
e-post: info@goteborgslakaresallskap.se Medlemmarna kan nu själva gå in på
hemsidan och göra ändringar t ex ny adress och e-postadress.
Jubileumsboken
Lagom till Riksstämman och det s k stora utskicket i december blev jubileumsboken,
GLS 160 år färdig. Den innehåller sällskapets egen historia men även händelser och
utveckling inom många medicinska sakområden. Det tog redaktörerna Carl v Sydow,
förra sekreteraren Bertil Philipson, nuvarande sekreteraren och layoutkonsulten Nina
Romanus samt språkgranskaren Margareta William Olsson nästan 2 år att få den färdig
vilket gjordes under parollen ”flyttade deadlines ökar kvaliteten”.
Sällskapets egen ekonomi:
Efter försäljningen av Sällskapets hus har vi ett eget kapital om ca 12 milj placerade i
en depot. Avkastningen har använts för att engagera föredragshållare, för att ge ut
jubileumsboken och till att modernisera sällskapets inredning.
Stiftelsen Göteborgs läkaresällskaps forskningsfond:
Stiftelsens kapital och avkastning utvecklas positivt och bättre än jämförbara stifelser.
Sällskapets nämnd och förstärkta nämnd har under året försökt att utveckla formerna
för forskningsstöd ( 7 grupper) i samverkan med företrädare för Sahlgrenska
akademin.
1. Resebidrag sökes som tidigare genom inlämnandet av ansökan vid
onsdagsmöten.
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2. Stipendiemånader (1-4 månader) sökes som tidigare
3. Vanliga forskningsmedel söks som tidigare
4. Examinerad läkare (eller legitimerad) som ägnr sig heltid åt forskningforskarutbildning och finansieras med utbildningsbidrag eller liknande kan söka
utbildningspremie om 5’ per månad för ett år dvs 60’. Denna utbildningspremie
kan sökas 2 gånger.
5. Läkare som erhållit och har forskarassistentjänst från Vetenskapsrådet eller
liknande och som har eller önskar rekrytera en doktorand kan söka anslag om
250’/år i högst två år.
6. Medlem som är handledare kan söka rekryteringsstipendium för medicine
studerande/kandidat som avser att forska på heltid som motsvarar ca en termin
(8’/månad).
7. Utlandsstipendier (post-doc) kan sökas av disputerad som vill studera/forska
utomlands
Forskningsbidrag av typerna 2-6 utannonseras för sökning i januari. Vi kommer att
utannonsera rekryteringsstipendium även i augusti.
Utdelade forskningsmedel:
Totalt utdelas via Göteborgs Läkaresällskap

13.019.830

Utdelning avkastning från Sällskapets fonder o stiftelser

4.961.034

Ytterligare bidrag till forskning via gåvor och donationer:
Stiftelsen Fred och Emma Kanolds Minnesfond
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
Vera och Hans Albrechtsons stiftelse
Ingeborg o Hans Colberg samt Helena Marciapiedis stift.
Astrid Christofferssons DB
Märta Holmqvists DB
Linnea Ljungeholms DB
Birgit o Bengt Johansson-Edströms DB
Claes Carlstens minne
Peter Ekelunds minne
Diverse gåvor till Allm.forskningsfonden
Diverse gåvor till Hjärt-kärlfonden

Summa

1.258.089
223.301
421.401
290.537
98.787
240.000
2.800.312
10.000
2.000
11.000

144.957

670.000

164.170
1.679.217

1.613
43.412
8 058 796
(4 085 523)*

Forskningsanslag har utdelats i bl a följande former:
Reseanslag (grupp1) 223 st (211)*, för sammanlagt 2.220.000 kronor har delats ut.
Forskare (grupp 2) 55 st (73)*, har erhållit sammanlagt 127 (158)* stipendiemånader
motsvarande en summa av 2.032.000 (2 320 000)*.
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Forskare (grupp3) 96 st (136)*, har erhållit bidrag å tillsammans 7.390.330 kr
(10 210 800)*.
Fyra forskare som innehar forskarassistentjänst (el motsvarande, grupp 5) har erhållit
sammanlagt 1milj kronor.
Åtta medicine studerande/kandidater (grupp6) har mottagit rekryteringsstipendier för
sammanlagt 150.000 kronor.
Under 2006 har Sällskapet delat ut utlandsstipendier (post-doc) (grupp 7). Åtta
stipendiater har mottagit stipendier för sammanlagt 1.060.000 kronor.
Neuro-området/avd för ögon har mottagit medel för del av professorstjänst och för 2
halvtidsforskarassistenttjänster 877.500 kronor.
Som tidigare har Sällskapet haft förmånen att delta i utdelningen av medel från
Frimurare-Barnhusdirektionen för forskning som anknyter till barn och ungdom.
Sammanlagt utdelades under 2006, 1 miljon kronor.

Utdelat från välgörenhetsfonder:
Totalt utdelas till sjuka och behövande via Göteborgs Läkaresällskap
(1.311.500)*
Avkastning från sällskapets egna olika fonder
Syskonens Högbergs fond har bidragit med 293.500
Ytterligare medel har kunnat utdelas genom bidrag från:
Stiftelsen C A och A T Andersson don.fond
Stiftelsen Signe o Gustaf Bomans fond
Stiftelsen Elsie Rubensons don.fond
Summa

1.409.300

973.630

355.670
30.000
435.670
(411.218)*

50.000

Medel har distribuerats på bl a följande sätt:
Till vissa kuratorer har lämnats 76.700 kr att användas i det löpande socialmedicinska
arbetet. Ur Ellida Lagermans fond har 33.000 kr lämnats till sommarläger och öppna
förskolor. I övrigt har bidrag givits till enskilda behövande om cirka 4.000:-.
11 ledamöter har för alltid lämnat Sällskapet:
Allan Rubensson, Bo Carlsson, Gerhard Dotevall, Stig Ohlsson, Jan Andreé, Olle Höök,,
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Gunnar Höst, Petter Karlberg, Alf Nachemson, Birger Askling,och Sture Rosén.
Sällskapets framtid rymmer nya möjligheter att rikta forskningsmedeloch därmed
deras effektivitet och öka gemenskapen mellan kollegor samt möjligheten att påverka
diskussionen om professionens roll i sjukvården.
Göteborg i januari 2007
Mikael Romanus
Sekreterare
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