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Sammanfattning av 200:e verksamhetsåret. 
År 2018 för Göteborgs Läkaresällskap (GLS)  

 

1. Egna tillgångar 
GLS förvaltar medel i Göteborgs Läkaresällskaps Forskningsfond som förutom fondens egna 
medel även består av gåvor som inte är egna stiftelser. GLS förvaltar också Göteborgs 
Läkaresällskaps samförvaltade stiftelser som består av större donationer som är egna stiftelser. 
Behållning     356 287 308 
 
GLS förvaltar också sällskapets egna medel i  
vår ideella förening, Göteborgs Läkaresällskap 
Behållning      17 940 855 
 
Totalt 31/12 2018    374 228 163 
 

2. Associerade stiftelser 
GLS tar också emot gåvor varje år i form av utdelningar  
från stiftelser fristående från GLS, s k associerade stiftelser  
så som; 
  
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            
 

3. Nya gåvor 
Vi tar också varje år emot gåvor från enskilda givare, som vid mindre belopp förbrukas 
innevarande år, och vid större belopp fonderas i GLS Forskningsfond. Under 2018 har vi tagit 
emot 4 199 528 kronor, varav 132 350 avsåg mindre gåvor. 
 
Särskilt vill vi nämna gåvor från Sven-Åke Molin och Ingrid Waldenströms dödsbo. 
 

4. Utdelade forskningsanslag 
Totalt utdelades 2018 via GLS till forskning 12 423 000 kr (År 2017 13 136 
000 kr). Av dessa medel så kommer 6 290 745 kr från avkastningen från de 
associerade stiftelserna. 
                            
Under flera år har GLS haft samarbete med Frimurare-Barnhusdirektionen 
angående utdelning av forskningsmedel. Dessa medel är inte inräknade i 
den summa forskningsmedel som GLS självständigt delar ut. 
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Stipendier, projektanslag och resestipendier 
Vi har beviljat 47 st driftsanslag, 10 st forskarutbildningspremie för universitetsanställd läkare-
doktorand, 33 st forskningsstipendier för doktorand, 2 st testa forskningsstipendium och 208 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”.  
 

5. Anslag till sjuka och behövande 
Göteborgs Läkaresällskap har under 2018 delat ut 2 207 500 i bidrag till behövande sjuka om 
vardera 3 – 4000 kr. År 2017 utdelades 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). Därutöver har Göteborgs Läkaresällskap varit behjälplig med utdelande av bidrag 
från associerade stiftelser, se punkt 2 ovan, till behövande sjuka, såsom Österbergs stiftelse 
(733 400), Erik och Lilly Philipsons stiftelse (519 400) och I och H Colberg och H Marciapiedis 
stiftelse (480 000).  
 

6. Mötesverksamhet 
Under 2018 avhölls 32 sammanträden och antalet deltagare har under året varierat mellan 33 
och 156 med ett genomsnitt på 66. 
 
Titlar på föredragen vårterminen 2018 
”Gift i historien och litteraturen” 
”Nya resultat från H70 studie 47 år sedan starten” 
”Spädbarnsmisshandel/AHT, åsamkat våld mot huvudet” 
”Grönt är skönt och blått är flott, men påverkar det vår hälsa?” 
”Nytt om solskydd” 
”Hjärtsvikt-från asymptomatisk till invalidiserande” 
”Lymfom-klarar vi oss utan cytostatika?” 
”Att starta egen vårdcentral-mitt sätt att skapa arbetsglädje” 
”För lite eller för mycket mucus, Ulcerös Kolit och Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom” 
”Hur går det för IVF-barnen- på kort och lite längre sikt” 
”Smärta i rygg och höft – vad är egentligen problemet?” 
”Vad är hörsel?” 
”Könsdysfori- från 50-tal till nutid” 
”Akut handläggning av livshotande lungemboli” 
 
Höstterminen startade med höstutflykt, 29 augusti till Universeum, Göteborg. 
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Högtidsföreläsningar 
14 mars Lars Öberg föreläsning, Carl Göran Hagert, talade över ämnet ”Erik Moberg – 
handkirurgins fader i Sverige” 
30 maj Martin Odin föreläsning, Kjell Asplund, talade över ämnet ”1900-talets stora farsot. 
Om hjärtsjukdom och vad Martin Odin lärt oss”. 
 
5 december, Pehr Dubb föreläsare Bengt-Åke Bengtsson och Olle Isaksson, talade över 
ämnet ”Endokrinologin i Göteborg – och i världen”. 
 
Titlar på föredragen höstterminen 2018 
”Parkinsons sjukdom: uppdatering patofysiologi, diagnostik och behandling” 
”Ryggmärgsskadevård” 
”Mikrokirurgi – dagens rekonstruktiva möjligheter och framtidens utmaningar” 
”Thoraxkirurgi 2018; Möjligheter och utmaningar” 
”Från kirurgiska cirkuskonster till rutinsjukvård” 
”En odyssé längs vår mag-tarm-kanal” 
”Rättsmedicinska bedömningar-möjligheter och utmaningar” 
”Paradigmskifte inom lungcancerbehandlingen” 
”Binjurar-livsviktiga hormon där för mycket och för lite skämmer allt” 
”Parathyreoidea – ingen liten bisak. En svensk upptäckt” 
”Strumans dåtid, nutid och framtid” 
 

7. Ledamöter, organisation, nämnd, valda ämbetsmän och kansli. 
Antal ledamöter 
Sällskapet hade vid arbetsårets slut 2 220 ledamöter, jämfört med 2 157 under 2017. 93 nya 
ledamöter har valts in under 2018, jämfört med 111 ledamöter under 2017. 
Av våra 2 220 medlemmar får 1 985 (90 %) vårt veckoprogram via e-post.  
GLS har 21 st hedersledamöter, och tre hedersledamöter invaldes 2018, Bengt-Åke Bengtsson, 
Olle Isaksson och Kerstin Olin.  
 
8 st ledamöter har avlidit: 
Ole Fall, Stephan Bark, Arvid Carlsson, Erland Lysell, Josef Zorski, Eric Ortman, 
Haakon Wetterqvist och Atte Nyberg. 
 
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 2018. 
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Nämnden bestod under 2018 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 Andolf-
Steinwall, Björn Rydevik och Hans Herlitz. Övriga ledamöter har varit Maria Taranger, Kristina 
Glise, Margareta Wood, Tomas Bergström och Olle Larkö. 
 
Förstärkta nämnden bestod under 2018 av; Mats Asztely, Inger Gjertsson, Eva Haglind, Eva 
Jennische, Per Karlsson, Johan Kärrholm och Maria Schaufelberger + ordinare ledamöter i 
nämnden.  
 
Sällskapets kansli har en fast tjänsteman, kanslichefen Ann-Christin Sporrong.  
 
 
Göteborg 2019-01-12 
 
 
Kjell Torén 
Sekreterare 


