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Göteborgs Läkaresällskaps verksamhet, 2009, 
det 164: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 2.159 (2.110) ledamöter varav 20 st är hedersledamöter, en 
apotekare 76 (3,5 %) invalda enligt § 3 moment 2.  
65 (72) ledamöter har valts in under året. 
 
Nämnden, ämbetsmän och Sällskapets Kansli 
Sällskapets nämnd, som förutom att leda den egna verksamheten också har att verka som styrelse 
för Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps forskningsfond.  Vid utdelning av forskningsmedel är 
nämnden utökad med extra sakkunskap och benämnes då förstärkta nämnden. Enligt stadgan är 
de ledamöter i nämnden som har en bestämd uppgift ämbetsmän. Sällskapets kansli har en fast 
tjänsteman, kanslichefen Ann-Christin Sporrong. Forskningsfonder och utdelande av olika sorters 
forskningsbidrag tar cirka 75% av arbetstiden och därför är Stiftelsen hennes formella 
arbetsgivare. Medlemmarnas behov av information är stort och kanslichefen är tillgänglig 
måndag-torsdag.  
 
Nämnden bestod under 2009 av; Matts Wikland, ordförande, vice ordförande Ann Nachemson, 
dessutom av: Mikael Romanus, sekreterare, Lars Fändriks 1:e vice sekreterare, Helen von 
Sydow, 2:e vice sekreterare, Anders Klein, kassör, Anders Sundbeck, Ellen Andolf-Steinwall och 
Dick Delbro värdar samt Ernst Nyström, Jane Nyman, Eira Stokland. Jan Olof Karlsson, Kjell 
Torén och Annika Strandell. 
 
Nämnden består under 2010 av; Ann Nachemson, ordförande, vice ordförande Per Haglind samt 
sekreterare Mikael Romanus. Lars Fändriks, 1:e vice sekreterare, Helen von Sydow, 2:e vice 
sekreterare, Peter Kullberg kassör, Anders Sundbeck, Ellen Andolf-Steinwall  och Dick Delbro 
värdar. Dessutom ingår: Ernst Nyström, Jan Olof Karlsson, Eira Stokland, Annika Strandell och 
Kjell Torén.  
Ledamöter i förstärkta nämnden är för 2010 Mikael Breimer, Jan Fridén, Maria Schaufelberger, 
Bertil Lindblom, Tomas Bremell, Per Karlsson, Håkan Billig och Ola Hammarsten. 
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Onsdagsmöten 
 
Under 2009 avhölls 34 sammanträden varav 27 ordinarie, 3 högtidsföreläsningar och gemensamt 
tema för höstens avslutande 4 sammanträden, nov-dec. Antalet deltagare å sammanträdena har 
under året varierat mellan 18 (19) st och 90 (124) med ett genomsnitt på 53 (45) st.  Ett mått på 
att onsdagsmöten är mer uppskattade är det ökade antalet besöker men också att de bildar basen i 
en ny forskarutbildningskurs som Sahlgrenska Akademin nu annonserar ut varje termin.  
För närvarande är c:a 27 st inskrivna. Forskareleverna skall deltaga i 10 möten och skriva en 
redovisning hur minst ett av programmen har koppling till deras egna forskning.  
 
Institutioner, avdelningar eller sektioner har i huvudsak stått för programmen men 
programgruppen har fortsatt ansvarat för många programpunkter bl a tema dagar under hösten: 
 

- Hon var ingen Florence Nightingale. 
- Eosinofil esofagit-kvalster som kväljer? 
- Frisktandvårdsprojeket. 
- Arbetsförmåga – hur ska läkaren bedöma detta? 
- Eftertankar om Barnanestesi och Barnintensivvård. 
- Interventionell radiologisk behandling-slutet för öppen kirurgi? 
- Neurourologi och överaktiv blåsa:Utredning och handläggning, då, idag och i framtiden. 
- Ärftlighet – mer än bara geneer? Epigenetikens grunder. 
- Från kardiologins reservdelsfront , något nytt? 
- Aggressiv behandling för TIA. 
- Kvinnor med svår kronisk sjukdom-får de bli gravida? 
- Hand i hand med Penfield. 
- Strålbehandling – Pandoras ask? Senaste nytt. 
- Bakterierna – våra goda vänner. 
- Sjukdomar i rörelseorganen:kan vi förebygga och bota med fysisk träning? 
- Gruppen för Beroendemedicin prövar två nya läkemedel mot alkoholism. 
- Läkemedel till äldre-problem och möjligheter. 
- Nya insikter om gammal sjukdom; bipolära syndrom. 
- Klinisk genetik diagnostik, teknik och etik. 
- Benimmunologi-hur uppstår och hur kan vi behandla benskörhet vid reumatiska sjukdomar? 
- Rör, tumörer och brunt fett-tre; forskningsområden vid avd för medicinsk och klinisk genetik. 
- Om jod och jodbrist. När naturen sviker. 
- Drabbad av Venus – om Donizetti, hans sjukdom och hans läkare. 
- Hälsa, sjukvård och mänskliga rättigheter-vackra ord eller praktiska hjälpmedel? 
- Hemoglobinopatier. Sjukdomar med förnyad aktualitet. 
- Svininfluensan. 

 
Höstterminen startade med höstutflykt till Trädgårdsföreningen i Göteborg.  
 
Under november-december Temadagar;         
 
4/11 Leif Dotevall och Per Folin – Svininfluensan. 
11/11 Georg Klein och Rolf Ahlzén  - Genetikens gränser. 
18/11Ingvar Bosaeus, Annika Rosengren och Inger Larsson  - Förvirringen kring kosten-vad ska vi svara när      
patienterna frågar? 
2/12  Dag Thelle  - Glimtar från forskning i Norden; Kaffe och annat gott. Härtforskning i Norge och Sverige. 
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Högtidsföreläsningar: 
Som inbjuden Lars Öberg föreläsare talade Gudrun Nyberg  - Doktor Carlander i praktiken – Läkekonst 1793-1814. 
 
Som inbjuden Sven Johansson föreläsare talade Bertil Romanus och Lotta Jakobsson - Trafikskadeforskning ur ett 
Västsvenskt perspektiv. 
 
Som inbjuden Pehr Dubb föreläsare talade professor Bengt Jangfeldt  -Axel Munthe – läkare, författare, byggherre. 
 
Representation 
Ordföranden, Sekreteraren och Kanslichefen hyllade Åbo Läkarförenings 150 årsjubileum. 
 
Medicinska Veckoprogrammet och GLS Hemsida 
Av 2.159 (2 110) medlemmar får 1.498 = 69 % (1 443 = 63%) det Medicinska Veckoprogrammet 
via e-post. Veckoprogrammets utformning justeras ofta och uppskattats och gjort att GLS 
verksamhet framstår tydligare. Via e-post påminner Sällskapet om Aktuellt program dagarna 
innan och oftast två ggr. Medicine studerande är alltid inbjudna och får subventionerad måltid. 
Veckoprogrammet finns lättlillgängligt för alla studenter via sk studentportalen.  
 
Göteborgs Läkaresällskaps hemsida: www.goteborgslakaresallskap.se 
e-post: info@goteborgslakaresallskap.se  Medlemmarna kan själva gå in på hemsidan och göra 
ändringar, t ex ny adress och e-postadress. 
 
GLS verksamhet förlagd till Academicum 
Sällskapet har nu i fem år haft kontor och tillgång till ”Konferensrum Lars Öberg”, och 
onsdagsmötena i hörsal Arvid Carlsson. Våra äldre ledamöter har haft svårigheter med parkering, 
låsta dörrar och en seg uppförsbacke. De flesta praktiska detaljerna har lösts under året har 
Sällskapet skaffat egna mikrofoner med tillhörande förstärkare.   
Sällskapet har bidragit till att ett porträtt av Arvid Carlsson finns i föreläsningssalen. 
 
Inval av nya medlemmar 
Enligt stadgan skall nya medlemmar väljas in vid ordinarie onsdagsmöten. Vid inval föräras man 
middag, diplom och Jubileumsboken, ”Läkaresällskapet 160 år”. 
 
Sällskapets egen ekonomi: 
Efter försäljningen av Sällskapets hus har vi ett eget kapital om ca 18 milj placerade i  
egen depot.  Avkastningen går till att förbättra programverksamheten, inbjuda talar från när och 
fjärran. Den egna ekonomin är god och medlemsavgiften har inte behövt höjas på många år. 
 
Stiftelsen Göteborgs läkaresällskaps forskningsfond: 
Den kanske viktigaste uppgiften som sällskapet har är att förvalta forskningsmedel och på ett 
självständigt och kvalificerat sätt dela ut medlen till västsvenska forskare. 
Stiftelsens kapital minskade påtagligt under 2008 men avkastningen var god. Under 2009 har 
kapitalet i stora delar återhämtat sig medan avkastningen blivit mindre men är ngt bättre än 
jämförbara stiftelser. För detaljer hänvisas till Årsredovisningen för 2009. 
Sällskapets nämnd och förstärkta nämnd har under året utvecklat formerna för forskningsstöd i 
samverkan med företrädare för Sahlgrenska akademin. 
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Samverkan med andra forskningsstiftelser har utökats. Som tidigare har Sällskapet haft förmånen 
att delta i utdelningen av medel från Frimurare-Barnhusdirektionen för forskning som anknyter 
till barn och ungdom. Avtal med ytterligare två stiftelser med inriktning mot i stort sett samma 
områden. Avtalen innebär ersättning för det merarbete som Sällskapet får.  
 
Totalt utdelas via Göteborgs Läkaresällskap             16 733 000 kronor 
till forskning    (15 089 000) 
 
Medlen kommer dels från avkastningen i Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps 
forskningsfond, dels genom ytterligare bidrag till forskning via gåvor och donationer:       
 
Stiftelsen Fred och Emma Kanolds Minnesfond  1 910 522  
Stiftelsen B Gustafsons, A Isakssons och E Kanolds fond    378 904     
Stiftelsen Nils Lanesjös Donationsfond      308 096     
Kristina Stenborgs Stiftelse      833 407   
Stiftelsen Margareta Wingårds Forskningsfond     403 419    
Greta och Gösta Sannäs Stiftelse      110 677    
Vera och Hans Albrechtsons stiftelse      732 000 
Shamol Chakrabortis stiftelse      105 000 
Diverse gåvor till Allmänna forskningsfonden       14 395 
Diverse gåvor till Hjärt-kärlfonden        11 150 
Diverse gåvor till Urologisk forskning          1 000 
Summa     4 808 570 kronor 
     (5 313 169)                         
Under 2009 har Göteborgs Läkaresällskap beviljat: 
1(1) st Postdoc stipendium för utlandsvistelse på totalt 240 000 (120 000)kronor 
5(8) st Doktorandrekryteringsstöd till VR-FoASS på totalt 1 250 000(2 000 000) kronor 
5 (2) st Testa forskningsstipendium på totalt 240 000(96) kronor 
82(103) st Driftsanslag från Göteborgs Läkaresällskap på totalt 8 077 000(7 769 588) kronor 
2 (0) st Forskarutbildningspremie för universitetsanställd läkare-doktorand på totalt 120 000 
kronor 
52(55) st Forskningsstipendie för klinisk doktorand på totalt 2 736 000(2 368 300) kronor, 
motsvarande 148(171) stipendiemånader 
250(234) st Reseanslag på totalt 2 518 000(2 368 000) kronor 
Neuro-området/avd för ögon har mottagit medel för 2 st professorstjänster ur Ahrnbergska 
donationens avkastning, 
Som tidigare har Sällskapet haft förmånen att delta i utdelningen av medel från Frimurare-
Barnhusdirektionen för forskning som anknyter till barn och ungdom. Sammanlagt beviljades 
under 2009 1 400 000 kronor. 
 
Donationsgruppen  
Västsvensk forskning behöver mera medel för forskning. Att intressera möjliga donatorer för att 
just stödja Västsvensk forskning är målet för donationsgruppen. Med professionell hjälp har man 
skapat en tydlig struktur för hur frågan skall hanteras, hur annonsering, direktutskick till vissa 
grupper skall gå till och hur bilden av Sällskapet som förvaltare och utdelare skall framställas. 
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Ett första försök med annonsering kopplat till direktutskick till personer i lämplig ålder i lämpliga 
områden har gjorts. Sällskapets medlemmar har fått samma material. Flera har kommenterat det 
positivt. Nämnden har uppfattat att medlemmarna som vet vad sällskapet står för är de bästa 
ambassadörerna för att föra ut budskapet; Västsvensk forskning behöver stöd. Kampanjen 
fortsätter och kontakter registreras och följs upp. 
 
 
Totalt utdelas via Göteborgs Läkaresällskap  2 385 200 kronor 
till sjuka och behövande    ( 1 973 350) 
    
Medlen kommer dels från avkastningen i Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps 
forskningsfond, dels genom ytterligare bidrag via gåvor:      
 
Stiftelsen C A och A T Andersson don.fond           774 197  
I och H Colberg samt H Marciapiedis stift.             300 000  
Stiftelsen Signe o Gustaf Bomans fond                    80 000 
Stiftelsen Elsie Rubensons don.fond                    42 000 
Erik och Lily Philipsons stiftelse                   75 000 
Summa                1 271 197 kronor 
                  (707 136)   

   
Medel har distribuerats på bl a följande sätt: 
Till vissa kuratorer har lämnats 66 500 kronor att användas i det löpande socialmedicinska 
arbetet. Ur Ellida Lagermans fond har 50.000 kronor lämnats till sommarläger.  
 
16 ledamöter har för alltid lämnat Sällskapet: 
Inga Thuwe, Nils Darle, Tor Magnusson, Hans Brynger, Claes-Håkan Bergh, Lars Strand, 
Ulf Stenberg, Alvar Svanborg, Leif Hallberg, Björn Ohlsson, Patrik Andersson, Lars Werkö,  
Gudjon Magnusson, Gustav Örndal, Lars Garberg och Ingemar Wikström. 
 
Framtiden 
Möjligheterna för onsdagsmötena att öka gemenskapen mellan kollegor förbättras om 
onsdagsmötena får status av utbildningsseminarier vilket nu har blivit verklighet. Våra 
temaonsdagar på hösten som nu fått tydliga inslag av humaniora. 2010 års tema kommer att bli 
BARN, deras plats i kulturen, utveckling mm.  
 
Att flera stiftelser dels på forskningsområdet och dels inom området ekonomiskt stöd söker hjälp 
med sina utdelningsrutiner uppfattas som yttryck för förtroende och att Sällskapet blir mer och 
mer känt utan för den egna kretsen. 
 
Göteborg i januari 2010 
Mikael Romanus  
Sekreterare 


