
Västra Götalandsregionen: Stiftelsernas och gåvornas områden och ändamål - Forskning

Namn Område Plats Ändamål Möjliga mottagare
Utdelnings-
tillfällen

Utdelnings-
styrelse Nr

Alva och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i 
Göteborgs och Bohus läns landsting. Gbg o Bohus län

I nära anslutning till forskning användas till 
främjande av reumatiskt sjuka Göteborg och 
Bohus

reumatiskt sjuka Gbg o 
Bohus 6 ggr per år kuratorsgrupp 102

Stiftelsen Anders och Carl Erikssons fond för 
Medicinsk forskning NU-sjukvården Främja medicinsk forskning Nu-sjukvården läkare NU-sjukv 1 gång per år 107

Stiftelsen Sven Svenssons donationsfond
Norra Älvsborgs 
Länssjukhus

1Beredande av ökad allmän trevnad inom 
"anstalten" genom anordningar för dess 
förskönande el för de sjukas o de vid 
"anstalten" anställdas vederkvickelse och 
förströelse. 
2 Främjandet av vetenskaplig och 
psykiatrisk forskning vid "anstalten" främst 
genom litteraturinköp för "anstaltens" 
bibliotek. 
3 Beredande av understöd, i ömmande och 
lämpliga fall, åt sjuka, som vårdades å 
"anstalten" o i synnerhet åt sådana som 
utskrivits  fråndensamma, till avhjälpande av 
nöd till följd av sjukdom.

Verksamma och pat 
NÄL 6 ggr per år kuratorsgrupp 109

Stiftelsen Johanna Jönssons fond
Uddevalla 
sjkukhus

Bibehålla o utveckla ögonsjukvårdens 
kvalitet Uddevalla sjukhus

Personal ögon U:a 
sjukh 1 gång per år 112

Stiftelsen Dermatologisk forskning Borås lasarett Dermatologisk forskning Borås lasarett Läkare Borås lasarett 1 gång per år SU 120

Stiftelsen Oscar och Hanna Björkboms 
donationsfond Göteborgs stad

Bidrag tiil personer, företrädesvis boende i 
Göteborg, vilka drabbats av någon allvarlig 
infektionssjukdom - i första hand 
tuberkulossjukdom - och är i behov av 
understöd. Bidrag kan även utgå till 
vetenskaplig forskning och utbildning inom 
ovannämnda område.

Infektionssjuka 
Göteborg 6 ggr per år 

Prioriteringsstyrel
se 183

Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid 
Sahlgrenska sjukhuset SU

Stödja och främja cancerforskningnen vid 
Sahlgrenska sjukhuset

Forskare cancerforskn 
SU 1 gång per år SU 184

Stiftelsen Fonden för forskning om hjärtsjukdomar 
vid Sahlgrenska sjukhuset SU

Stödja och främja forskningnen om 
hjärtsjukdomar vid Sahlgrenska sjukhuset

Forskare hjärtsjukdomar 
SU 1 gång per år SU 185

Stiftelsen Hermelins fond vetenskaplig forskning i 
diabetesområdet SU

Bidrag till läkare och forskare som bedriver 
vet forskning inom diabetes i allmänhet och 
diabetesens inverkan på kärlförändringar i 
synnerhet inom Diabetesföreningen i 
Göteborg m o (DiG):s verksamhetsområde. Forskare Diabetes DiG 1 gång per år SU 186

Stiftelsen Gullborg och Hilding Göranssons 
donationsfond SU

Främja cancerforskningen i Göteborg bl a 
genom utarbetande och införande av nya 
behandlingsmetoder inom 
cancersjukdomarnas område. SU

Forskare cancerforskn 
SU 1 gång per år SU 192
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Stiftelsen Syskonen Holmströms donationsfond SU

Forskningsfond för reumatiska sjukdomar, 
för praktiska rön av reumatiska sjukdomar 
och deras botande. SU Forskare reumatism SU 1 gång per år SU 193

Stiftelsen Fonden för forskning rörande 
hörselskador och orsaken till dövhet SU

Till Sahlgrenska sjukhuset för forskning 
rörande hörselskador och orsaken till 
dövhet.

Forskare hörselskador 
dövhet SU 1 gång per år SU 194

Stiftelsen Donationer till Jubileumskliniken SU
Främja cancerforskningen vid 
Jubileumskliniken Sahlgrenska sjukhuset 

Forskare cancerforskn 
SU 1 gång per år SU 196

Stiftelsen Forskningsfonden för onkologisk 
hematologi, område för medicin, Sahlgrenska 
sjukhuset SU

Stödja forskningsverksamhet på 
Sahlgrenska sjukhuset inom området 
onkologisk hematologi

Forskare onkologisk 
hematologi SU 1 gång per år SU 201

Stiftelsen Beata Wikanders donationsfond SU
Främjande av kräftsjukdomarnas 
vetenskapliga och praktiska studium

Forskare cancerforskn 
SU 1 gång per år SU 209

Stiftelsen Alma och Anna Yhlens fond SU

Att befrämja cancerforskning och forskning i 
psykiatri samt att bereda behövande sjuka 
möjlighet att ligga på helenskilt rum

Forskare cancerforskn 
SU  behövande sjuka 1 gång per år SU 211

Stiftelsen Roland Olaussons fond för forskning och 
utbildning vid Hematologenheten, Sahlgrenska 
sjukhuset SU

Att stödja forskning o utbildning vid 
Hematologenheten, Sahlgrenska sjukhuset

Forskare Hematologi 
SU 1 gång per år SU 212

Stiftelsen Brita Ivars Minnesfond SU

Forskning o behandling av åldersdiabetes 
och bidrag till ensamstående kvinnor o män 
för hjälp till vård, hjälpmedel eller annan 
utrustning samt till vård/reaktion på valfri 
plats.

Forskare åldersdiabetes 
SU, ensamstående 
sjuka Göteborg SU 213

Stiftelsen Erik och Majel Mårtenssons fond SU
Användas för den hematologiska forskning 
som bedrivs vid Sahlgrenska sjukhuset

Forskare Hematologi 
SU 1 gång per år SU 214

OLA stiftelsen SU

Främja framskjutna livräddande insatser bl a 
genom att anskaffa utrustning härför att 
användas inom ambulansväsendet och vid 
räddningstjänsten i övrigt samt att bedriva 
vet forskning rörande verksamhet och 
utveckling av personal för att hantera sådan 
verksamhet och utrustning.

Ambulansverksamheten 
SU 1 gång per år SU 227

Daisy och K-H Lindestams donationsfond för 
cancervård SU

Att ställa medel till förfogande för forskning 
o utveckling av cancervården vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Alla personalkategorier 1 gång per år SU 229

Britten och Ruben Berghs fond för njursjuka Borås lasarett

Till forskning och andra åtaganden som kan 
förbättra situationen för dialyspatienter i 
första hand inom Boråsregionen

Forskare och 
dialyspatienter Borås 
lasarett 230

Gunnel Forsberg Warringer forskning 
immundämpande mediciner SU

Avkastningen årligen dels ut till personal 
som framförallt ägnar sig åt forskning kring 
biverkningar av immundämpande mediciner Alla personalkategorier 1 gång per år SU 231
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Gåvofonden Fil stud Ingela Karlssons Minne Sahlgrenska
Att användas för forskning och utveckling av 
cancervården SU Forskare cancervård SU 1 gång per år SU 830

Gåvofonden för Forskning av (MS) Multipel Skleros Sahlgrenska Till forskning av sjukdomen Multipel Skleros
Forskare vårdpersonal 
MS SU 1 gång per år SU 832

Märta Johanssons Gåva Barnkliniken 
Östra

Användas till barncencerföreningens projekt 
EMKO eller annat liknande pågåene el 
kommande projekt barnkliniken Östra

Barnkliniken Östra 1 gång per år SU 833
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