
Göteborgs Läkaresällskap är ett veten-
skapligt samfund med syfte att främja 
medicinsk vetenskap och forskning i västra 
Sverige. Sällskapet bildades 1818 men har 
sitt ursprung i de arbetsmöten som hölls av 
läkare i Göteborg redan i slutet av 1700-ta-
let. År 1945 bildades forskningsfonden av 
flera donationer och under årens lopp 
har många donationer tillkommit och 
fonden har ökat i värde. Bidrag har de-
lats ut till den medicinska forskningen i 
västra Sverige i många år. En grupp väl
meriterade forskare granskar ansökning-
arna om forskningsbidrag tillsammans 
med Göteborgs Läkaresällskaps styrelse 
och utser de forskare som får anslag. Våra 
forskningsmedel har stor betydelse för ut-
vecklingen av den västsvenska sjukvården.
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Livet är en gåva  
som måste vårdas 
omsorgsfullt
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Stöd åt medicinsk forskning i västra Sverige



Vi, Göteborgs Läkaresällskap (GLS) har sedan vi etablerades 1818 arbetat för att förbättra 
läkekonsten och främja västsvensk medicinsk forskning. Idag delar vi ut miljoner i 
forskningsanslag varje år. Vår organisation bygger på ideellt arbete varför alla pengar som 
kommer oss tillhanda genom donationer och gåvor, går till sitt ändamål.

Vi delar ut cirka 14 miljoner varje år
Göteborgs Läkaresällskap har verkat i mer än 200 år för att öka kvaliteten i sjukvården i västra Sverige. Det 
är ett långsiktigt arbete som vi är glada att ha åtagit oss. De forskningsanslag vi delar ut idag har mycket stor 
betydelse för västsvensk sjukvård. Som läkare ser vi dagligen det goda resultaten på nära håll.

Så här används din gåva
Medlen vi delar ut täcker flera medicinska 
forskningsområden. Det innebär att din gåva bidrar 
till forskning kring såväl de mest vanliga, som de mer 
sällan förekommande sjukdomarna. Vi stödjer både 
yngre forskare i början av sin karriär och forskare 
som är på väg att etablera självständig forskning. 
Dessutom gör vi det möjligt för några framstående 
forskare att verka utomlands en period för att få nya 
kunskaper och knyta internationella kontakter. Dessa 
insatser för forskningen framåt på ett kraftfullt sätt 
och kommer sjukvården i västra Sverige tillgodo.

Hur gör man för att ge en gåva?
Din donation kan bestå av pengar, aktier, föremål, 
konst eller fastigheter. Du skriver ett gåvobrev 
till GLS i vilket du redogör för vad det är du vill 
donera och om din donation ska gå till något 
särskilt forskningsområde. Vi hjälper dig gärna med 
detta. Vill du skänka oss pengar, kan du med fördel 
använda vårt bankgiro 6156095 för insättningen.
Varje bidrag kan härledas till en namngiven 
donation som presenterars i sällskapets årsprogram. 
Önskar du vara anonym går det givetvis bra. Du ska 
veta att alla gåvor är lika välkomna.

Minnesgåva
Du kanske vill hedra en anhörig eller en kär vän som 
gått ur tiden, genom att skänka en summa pengar 
till oss. Enklaste sättet är att sätta in beloppet på vårt 
bankgiro 6156095. Det går också att sätta in pengar 
via swish 1236340400. Glöm inte att uppge den 
avlidnes namn. Vill du framföra en särskild hälsning 
till efterlevande så ange adressen till den vi ska sända 
hälsningen till.

Hur upprättas ett testamente?
Önskar du testamentera din kvarlåtenskap till oss 
kan vi hjälpa till med att förmedla kontakt med 
en bankjurist. När du upprättar ett testamente till 
förmån för GLS ska det göras på rätt sätt, så att 
det är juridiskt giltigt. Du kanske har frågor eller 
särskilda önskemål som du vill diskutera med någon 
hos oss. Ring, eller skriv till oss, för att bestämma tid 
för ett samtal med någon i vår styrelse. 

Du kanske vill stödja oss, du också? Genom en gåva eller att testamentera delar av din 
egendom till Göteborgs Läkaresällskap kan du genom oss stödja medicinsk forskning 
och förbättra västsvensk sjukvård. Din gåva kommer direkt i rätta händer. Din gåva 
blir ett minne för livet.

Ge en gåva för livet

Anna Edelvik
Jag forskar om långtidsresultaten för per-
soner med epilepsi som har genomgått 
kirurgisk behandling. Cirka en tredjedel 
av dem som har epilepsi blir inte anfalls-
fria med medicinering och för en andel 
av dessa kan epilepsikirurgi vara en effek-
tiv och bra behandling. Resultaten hand-
lar inte bara om anfallsfrihet, utan även 
om eventuella negativa effekter av kirur-
gin, och om möjligheten att få ett obero-

ende liv med förbättrad livskvalitet. De 
som opereras är barn och unga vuxna 
och kunskaper behövs om resultaten 
på lång sikt, inte minst för att kunna 
ge skräddarsydd information preope-
rativt. Jag är tacksam för anslaget från 
Göteborgs Läkaresällskap som gör det 
möjligt för mig att fortsätta denna kli-
niskt angelägna forskning.

Ann Hellström
Ann Hellström erhåller medel från 
Göteborgs Läkaresällskap för sin pro-
fessur i pediatrisk oftalmologi och fors-
kar på mekanismer bakom onormal 
neuronal- och kärlutveckling hos för 
tidigt födda barn. Hennes forskning är 
särskilt inriktad på att förebygga kort 
och långsiktiga skador som är kopplade 
till för tidig födelse. Hennes forskarlag 
undersöker särskilt hur tillväxtfakto-

rer, inflammationsmarkörer, blodkom
ponenter och fettsyror påverkar den 
normala utvecklingen. För att under-
söka detta genomförs observations- och 
interventionsstudier på olika platser 
både nationellt och internationellt. En 
viktig framgångsfaktor i gruppens forsk-
ning är den nära samverkan mellan 
pre-kliniska och kliniska forskare.


