
Västra Götalandsregionen: Stiftelsernas och gåvornas områden och ändamål - Alla

Namn Område Plats Ändamål Möjliga mottagare Utdelnings-
tillfällen

Utdelnings-
styrelse

Nr Sorterings‐
kod

Stiftelsen Patientsocial miljö inom Psykiatrin Gbg o Bohus län slutenpsyk Stöd till trivselfrämjande åtg sluten psyk 
Gbg o Bohus

Vårdavd psykiatri 
Göteborg och Bohus

6 ggr per år kuratorsgrupp 101
PSB Ö

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
F PSB PSG

Stiftelsen Singoalla Carlssons donationsfond Linkärvens 
dagcenter

Främja vården av de personer som vistas 
på Linkärvens dagcenter. Exempel bidrag 
till utfärder, resor m.m.

Linkärvens dagcenter 104
PSB

Stiftelsen Patientsocial fond Norra Älvsborg Norra Älvsborgs 
Länssjukhus

Understöd till behövande patienter vid 
Norra Älvsborgs Länssjukhus

behövande sjuka Näl 6 ggr per år kuratorsgrupp 105 PSÄ

Stiftelsen Patientsocial fond, Lungsjukvård Norra 
Älvsborg

Älvsborgs län Understöd till behövande lungsjuka 
patienter hemmahörande i f d Älvsborgs län

lungsjuka Älvsborg 6 ggr per år kuratorsgrupp 106
PSÄ

Stiftelsen Anders och Carl Erikssons fond för 
Medicinsk forskning

NU-sjukvården Främja medicinsk forskning Nu-sjukvården läkare NU-sjukv 1 gång per år 107
F

Stiftelsen Anna Kraus Petterssons fond Vänersborgs 
kommun

Användas till beredande av fri lasarettsvård 
åt i Vänersborgs kommun boende 
behövande änkor efter arbetare el 
hantverkare samt i andra hand till 
behövande personer inom Vänersborgs 
kommun.

Behövande sjuka 
Vänersborgs kommun

6 ggr per år kuratorsgrupp 108

PSÄ

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

F PSÄ

Stiftelsen Johanna Jönssons fond Uddevalla 
sjkukhus

Bibehålla o utveckla ögonsjukvårdens 
kvalitet Uddevalla sjukhus

Personal ögon U:a 
sjukh

1 gång per år 112
F

Stiftelsen Uddevalla sjukhus fond för ekonomisk 
hjälp till lungsjuka patienter

Bohuslän Ekonomisk hjälp till lungsjuka patienter 
Bohuslän

lungsjuka Bohuslän 6 ggr per år kuratorsgrupp 113
PSB

Stiftelsen Med  Erik Hallbergs donationsfond Alingsås 
kommun

Bekämpning av tuberkulos Alingsås 
kommun

Tuberkulossjuka 
Alingsås

6 ggr per år kuratorsgrupp 116 PSÄ
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Stiftelsen Sociala insatser för blinda Älvsborgs län Ekonomisk hjälp till behövande blinda 
Älvsborg

Blinda Älvsborgs län 6 ggr per år kuratorsgrupp 117 PSÄ

Stiftelsen Axel Wångströms minne Alingsås 
kommun

Utdelning juletid till behövande blinda 
Alingsås

Blinda Alingsås 1 gång per år 118 PSÄ

Stiftelsen Patientsocail fond Borås Lasarett Borås lasarett Understöd till behövande patienter vid 
Borås lasarett

Behövande sjuka Borås 6 ggr per år kuratorsgrupp 119 PSÄ

Stiftelsen Dermatologisk forskning Borås lasarett Dermatologisk forskning Borås lasarett Läkare Borås lasarett 1 gång per år SU 120 F
Stiftelsen Patientsocial fond Alingsås Lasarett Alingsås lasarett Understöd till behövande patienter vid 

Alingsås lasarett
Behövande sjuka 
Alingsås

6 ggr per år kuratorsgrupp 121 PSÄ

Stiftelsen S J Enanders donationsfond Södra Älvsborg Till förmån allerigpatienter Södra Älvsborg Allergipat Södra Älvsb 6 ggr per år kuratorsgrupp 122 PSÄ
Elsa och Arvid Nilssons stiftelse Älvsborgs län Användas till verksamhet inom sjukvård, 

vård och andra omsorger om psykiskt 
utvecklingsstörda och andra handikappade 
Älvsborg

psykiskt 
utvecklingsstörda och 
andra handikappade 
Älvsborg

6 ggr per år kuratorsgrupp 123

PSÄ

Stiftelsen Mamsell Emanuella Carlbecks 
minnesfond

Skaraborg Att utan vinstsyfte och utan begränsining till 
viss familj, vissa familjer eller bestämda 
personer el organisationer, dels främja 
behövande handikappade, såsom 
utvecklingsstörda, de med medfödd eller 
förvärvad hjärnskada, autister, gravt 
psykiskt sjuka, epileptiker, cp-skadade m fl 
med likartat handikapp, jämte psykiskt och 
socialt utslagna barn och ungdomar, för 
deras vård och uppfostran, dels ock lämna 
understöd till nämnda kategorier för 
beredande av undervisning eller utbildning. 
Med cp-skadad m fl med likartat handikapp 
jämställs även rörelsehindrade. Stöd får 
även utgå till rekreation och andra likarttade 
aktiivteter för destinatärerna. Skaraborg

Handikappade,utvecklin
gsstörda,  autister, gravt 
psykiskt sjuka, 
epileptiker, cp-skadade, 
psykiskt o socialt 
utslagna barn 
Skaraborg

6 ggr per år kuratorsgrupp 124

PSS U
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Stiftelsen Landstinget Skaraborgs samfond för 
patienter Falköpings sjukhus

Falköpings 
sjukhus

För pat Falköpings sjukhus. I den mån 
avkastningen inte används till ersättning till 
patienter för sjukhuskostnad, användas 
a) såsom bidrag under eller efter 
sjukhusvård till patient, som i anledning av 
sjukhusvistelsens längd eller p g a minskad 
arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått 
sin ekonomiska ställning försämrad 
b) till täckande av kostnad för eftervård som 
patient av ekonomiska skäl annars inte har 
möjlighet att bekosta 
c) till bestridande av  kostnader för inköp 
och utveckling av ortopediska hjälpmedel 
d) till bestridande av kostnader för inköp 
och utveckling av andra personliga 
hjälpmedel än ortopediska  
e) till täckande av  kostnader för 
konvalecentvård och rekreationsresor 
f) trivselfrämjande åtgärder för patienter 
g) fsom bidrag för olika hjälpåtgärder inom 
hemsjukvård för rehabilitering och 
aktivering av långtidssjuk 

Behövande sjuka 
Falköpings sjukhus

6 ggr per år kuratorsgrupp 125

PSS
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Stiftelsen Landstinget Skaraborgs samfond för 
patienter Lidköpings sjukhus

Lidköpings 
sjukhus

För pat Lidköpings sjukhus. I den mån 
avkastningen inte används till ersättning till 
patienter för sjukhuskostnad, användas a) 
såsom bidrag under eller efter sjukhusvård 
till patient, som i anledning av 
sjukhusvistelsens längd eller p g a minskad 
arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått 
sin ekonomiska ställning försämrad b) till 
täckande av kostnad för eftervård som 
patient av ekonomiska skäl annars inte har 
möjlighet att bekosta c) till bestridande av  
kostnader för inköp och utveckling av 
ortopediska hjälpmedel d) till bestridande av 
kostnader för inköp och utveckling av andra 
personliga hjälpmedel än ortopediska  e) till 
täckande av  kostnader för konvalecentvård 
och rekreationsresor f) trivselfrämjande 
åtgärder för patienter g) fsom bidrag för 
olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för 
rehabilitering och aktivering av långtidssjuk 

Behövande sjuka 
Lidköpings sjukhus

6 ggr per år kuratorsgrupp 126

PSS

Stiftelsen Landstinget Skaraborgs samfond för 
patienter Mariestads sjukhus

Mariestads 
sjukhus

För pat Mariestads sjukhus. I den mån 
avkastningen inte används till ersättning till 
patienter för sjukhuskostnad, användas a) 
såsom bidrag under eller efter sjukhusvård 
till patient, som i anledning av 
sjukhusvistelsens längd eller p g a minskad 
arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått 
sin ekonomiska ställning försämrad b) till 
täckande av kostnad för eftervård som 
patient av ekonomiska skäl annars inte har 
möjlighet att bekosta c) till bestridande av  
kostnader för inköp och utveckling av 
ortopediska hjälpmedel d) till bestridande av 
kostnader för inköp och utveckling av andra 
personliga hjälpmedel än ortopediska  e) till 
täckande av  kostnader för konvalecentvård 
och rekreationsresor f) trivselfrämjande 
åtgärder för patienter g) fsom bidrag för 
olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för 
rehabilitering och aktivering av långtidssjuk 

Behövande sjuka 
Mariestads sjukhus

6 ggr per år kuratorsgrupp 127

PSS
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Stiftelsen Landstinget Skaraborgs samfond för 
patienter Skara sjukhus

Skara sjukhus För pat Skara sjukhus. I den mån 
avkastningen inte används till ersättning till 
patienter för sjukhuskostnad, användas a) 
såsom bidrag under eller efter sjukhusvård 
till patient, som i anledning av 
sjukhusvistelsens längd eller p g a minskad 
arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått 
sin ekonomiska ställning försämrad b) till 
täckande av kostnad för eftervård som 
patient av ekonomiska skäl annars inte har 
möjlighet att bekosta c) till bestridande av  
kostnader för inköp och utveckling av 
ortopediska hjälpmedel d) till bestridande av 
kostnader för inköp och utveckling av andra 
personliga hjälpmedel än ortopediska  e) till 
täckande av  kostnader för konvalecentvård 
och rekreationsresor f) trivselfrämjande 
åtgärder för patienter g) fsom bidrag för 
olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för 
rehabilitering och aktivering av långtidssjuk 

Behövande sjuka Skara 
sjukhus

6 ggr per år kuratorsgrupp 128

PSS
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Stiftelsen Stora Ekebergs sanatorium samfond för 
patienter Landstinget Skaraborg

Skaraborg För pat Skaraborgs län i första hand 
lungsjuka. I den mån avkastningen inte 
används till ersättning till patienter för 
sjukhuskostnad, användas a) såsom bidrag 
under eller efter sjukhusvård till patient, 
som i anledning av sjukhusvistelsens längd 
eller p g a minskad arbetsförmåga, orsakad 
av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning 
försämrad b) till täckande av kostnad för 
eftervård som patient av ekonomiska skäl 
annars inte har möjlighet att bekosta c) till 
bestridande av  kostnader för inköp och 
utveckling av ortopediska hjälpmedel d) till 
bestridande av kostnader för inköp och 
utveckling av andra personliga hjälpmedel 
än ortopediska  e) till täckande av  
kostnader för konvalecentvård och 
rekreationsresor f) trivselfrämjande åtgärder 
för patienter g) fsom bidrag för olika 
hjälpåtgärder inom hemsjukvård för 
rehabilitering och aktivering av långtidssjuk 

Behövande sjuka i 
första hand lungsjuka 
Skaraborgs län

6 ggr per år kuratorsgrupp 129

PSS
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Stiftelsen Ernst Lundells frisängsfond Skaraborg I den mån avkastningen inte används till 
ersättning till patienter för sjukhuskostnad 
Falköpings lasarett, användas a) såsom 
bidrag under eller efter sjukhusvård till 
patient, som i anledning av 
sjukhusvistelsens längd eller p g a minskad 
arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått 
sin ekonomiska ställning försämrad b) till 
täckande av kostnad för eftervård som 
patient av ekonomiska skäl annars inte har 
möjlighet att bekosta c) till bestridande av  
kostnader för inköp och utveckling av 
ortopediska hjälpmedel d) till bestridande av 
kostnader för inköp och utveckling av andra 
personliga hjälpmedel än ortopediska  e) till 
täckande av  kostnader för konvalecentvård 
och rekreationsresor f) trivselfrämjande 
åtgärder för patienter g) fsom bidrag för 
olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för 
rehabilitering och aktivering av långtidssjuk 

Behövande sjuka 
Skaraborgs län med 
företräde pat  från 
Edåsa o Ljunghems 
församlingar

6 ggr per år kuratorsgrupp 130

PSS

Stiftelsen Ernst Lundells fond för inköp av 
instrument

Falköpings 
sjukhus

Anskaffande av sådana apparater o 
instrument som inte ingår i lasarettets 
ordinarie utrustning men ändå är av särskilt 
värde för lasarettets verksamhet Falköping

Överläkare Falköpings 
sjukhus

kuratorsgrupp 131

Ö

Stiftelsen Valborg Sundbergs sjukfond Falköpings 
sjukhus

Bereda behövande sjuka helt eller delvis 
kostnadsfri vård på Falköpings sjukhus. 
Bidrag utgå även till specialbehandling som 
inte finns på Falköpings sjukhus.

I första hand patienter 
som lider av kräft- njur- 
hjärt- ögon- och 
reumatiska  sjukdomar  
med företräde för pat 
från Falköping och Åsle 
kommun.

6 ggr per år kuratorsgrupp 132

PSS

Stiftelsen Apotekare F L Kinnanders 
testamentsfond

Skaraborg Lämna bidrag till vård, fostran och 
utbildning av och stödja hjälpverksamhet 
bland barn och ungdomar med sociala 
problem inom Skaraborgs län.

Barn och ungdomar 
Skaraborgs län

6 ggr per år kuratorsgrupp 134

PSS U

Stiftelen Bertil och Karin Fallenius fond Skaraborg Stipendier till handikappade unga i 
Skaraborgs län för deras utbildning eller 
liknande ändamål

Unga handikappade 
Skaraborg

6 ggr per år kuratorsgrupp 135
PSS U

7  2016-08-26



Västra Götalandsregionen: Stiftelsernas och gåvornas områden och ändamål - Alla

Namn Område Plats Ändamål Möjliga mottagare Utdelnings-
tillfällen

Utdelnings-
styrelse

Nr Sorterings‐
kod

Stiftelsen Skaraborgs läns landstings 
jubileumsfond

Skaraborg Stipendier åt från Skaraborg bördiga eller 
inom länet under icke alltför kort tid 
verksamma, förtjänta utvövare av 
konstnärlig verksamhet inom litteratur, 
musik, målning, skulptur och arkitektur samt 
konsthantverk.

Utövare av konstnärlig 
verksamhet inom 
litteratur, musik, 
målning, skulptur och 
arkitektur och 
konsthantverk bördiga 
eller verksamma i 
Skaraborg 1 gång per år

Kulturnämnden 
Webbsida:  
http://www.vgregion.
se/sv/Vastra-
Gotalandsregionen/
startsida/Kultur/Stod-
till-kulturutovare/ 

136

K

Stiftelsen Landstinget Skaraborgs samfond för 
barn och ungdom

Skaraborg Användas till barn- o ungdomsvård dels till 
rekreationsresor och fritidsaktiviteter, 
anskaffande av speciell utrustning för dessa 
aktiviteter dels som bidrag för olika 
hjälpåtgöärder för att stödja ungdomarna 
vid utflyttning från institution  till egen 
bostad

6 ggr per år kuratorsgrupp 138

PSS

Stiftelsen Charlie och Beda Brands fond Skaraborg Utdelas som utbildningsstipendier till 
handikappad ungdom i Skaraborgs län

Handikappad  ungdom 
Skaraborg

6 ggr per år kuratorsgrupp 149 PSS U

Stiftelsen Svea och Arvid Bergmans stipendiefond 
för handikappade

Skaraborg Utdelas somstipendier till unga 
handikappade i Skaraborgs län för deras 
utbildning eller liknande

Unga handikappade 
Skaraborg

6 ggr per år kuratorsgrupp 150
PSS U

Stiftelsen Bernhardine Littorins stipendiefond Skaraborg Ska användas för elever som går 
jordbrukslinjen el den nya 3-åriga 
naturbrukslinjen som -belöning el 
uppmuntrran åt elev som visat goda 
kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda 
el berömvärd flit, -stipendier för fortsatt 
utbildning, - hjälp åt elev för studier el 
studieresa inom- el utomlands.Skaraborg

Elever jordbrukslinjen el 
3-årig naturbrukslinje 
Skaraborg

1 gång per år Naturbrukskanslie
t

154

U

Stiftelsen Frida och Carl Ohlssons fond Nuntorpskolan Tillgodoseende av lantmanna- o 
skogsundervisningen för i första hand 
landsbygdens ungdom från Dalsland, 
studerande vid Nuntorpsskolan

Studerande vid 
Nuntorpsskolan i första 
hand från Dalsland

1 gång per år Rektor 155

U

Stiftelsen Anderssonska donationsfonden Grebbestads 
folkhögskola

Grebbestads folkhögskola. Användas till 
underhåll av skolans fastigheter och 
inventarier, inköp av bokverk, instrument, el 
annat åskådningsmaterial samt stipendier.

Elever vid Grebbestads 
folkhögskola,  företräde 
födda och bosatta i 
Brastad kommun

1 gång per år Rektor 156

U

Stiftelsen Grebbestads folkhögskolas 
stipendiefond

Grebbestads 
folkhögskola

Stipendier till behövande elever vid 
Grebbestads folkhögskola

Elever vid Grebbestads 
folkhögskola. 

1 gång per år Rektor 161 U
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Stiftelsen Gustaf Malmgrens fond f beh musici Göteborgs stad Användas till behövande musiker o deras 
änkor enl följande:Svensk medborgare, bott 
i Göteborg minst sex år, varit anställd i 
Sverige som musiker vid evangelisk-
luthersk kyrka, statens läroverk, offentlig 
orkester el militärmusikkår el och i 
egenskap av dirigent el framstående 
musiklärare verkat för och sökt främja det 
offentliga musiklivet i Göteborg, genom 
sjukdom, ålderdom eller utan eget vållande 
ej kunna försörja sig och sin familj, styrkt 
genom intyg av två välkända personer att 
sökanden gjort sig känd för en redbar o 
nykter vandel samt arbetsamhet o 
duglighet. 

Behövande musiker och 
deras änkor Göteborg

1 gång per år Fristående 
styrelse

163

K

Stiftelsen Eduard Magnus musikfond Göteborgs stad Användas att därigenom får samhället 
möjliggöras i främsta rummet att av goda o 
sakkunniga exekutörer får musikverk av 
nyare och äldre in- o utländska tonsättare 
utförda samt i andra rummet om det är 
möjligt även förena undervisning i 
tonkonstens utövning. Göteborgs stad

Musiker Göteborgs stad 2 ggr per år Fristående 
styrelse. 
Ordförande 
Michelle 
Appelgate 
Andréasson, 
Fastlagsgatan 
21, 415 12 
Göteborg

164

K U

Stiftelsen Göteborgs konserthuslotterifond Göteborgs stad Lämna bidrag till Göteborgs Teater o 
Konsertaktiebolag för upprätthållande av 
konsertverksamheten

Göteborgs Teater o 
Konsertaktiebolag

2 ggr per år Fristående 
styrelse. 
Ordförande 
Michelle 
Appelgate 
Andréasson, 
Fastlagsgatan 
21, 415 12 
Göteborg

165

K
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Stiftelsen Ernst och Henriette Magnus 
kammarmusikfond

Göteborgs stad Att i någon mån för framtiden trygga 
offentligt utförande av god kammarmusik i 
Göteborg

Göteborgs 
orkesterförening

2 ggr per år Fristående 
styrelse. 
Ordförande 
Michelle 
Appelgate 
Andréasson, 
Fastlagsgatan 
21, 415 12 
Göteborg

166

K

Stiftelsen Göteborgs Orkesterkassa Göteborgs 
symfoni-orkester

Utbetalas till Göteborgs symfoniorkester Göteborgs 
symfoniorkester

2 ggr per år Fristående 
styrelse. 
Ordförande 
Michelle 
Appelgate 
Andréasson, 
Fastlagsgatan 
21, 415 12 
Göteborg

167

K

Stiftelsen Edward Heymans musikfond Göteborgs 
orkester-förening

Utdelas vart fjärde år som hedersgåva till 
svensk kompositör för av 
orkesterföreningen framförd komposition av 
honom och vart fjärde år med början två år 
efter stipendiet första gången utdelas till 
kompositör till någon orkesterföreningen 
bemärkta solister.

Svensk kompositör resp 
solister i 
orkesterföreningen

Vart fjärde år Fristående 
styrelse. 
Ordförande 
Michelle 
Appelgate 
Andréasson, 
Fastlagsgatan 
21, 415 12 
Göteborg

168

K
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Stiftelsen Christian Niehoffs och Diana Edlings 
fond

Göteborgs stad Ska tillfalla Göteborgs orkesterförening till 
förmån för personer i Göteborg som 
studerar musik, eller är eller varit 
verksamma musiker, i form av stipendier, 
lönetillägg, pensioner eller understöd.

Stud musik, musiker i 
Göteborg

2 ggr per år Fristående 
styrelse. 
Ordförande 
Michelle 
Appelgate 
Andréasson, 
Fastlagsgatan 
21, 415 12 
Göteborg

172

K U

Stiftelsen Emily Wijks musikfond Götebogs 
symfoni-orkester

Användas till stöd till pensionärer som är 
eller har varit med i Göteborgs 
symfoniorkester

Pensionärer Göteborgs 
symfoniorkester

2 ggr per år Fristående 
styrelse. 
Ordförande 
Michelle 
Appelgate 
Andréasson, 
Fastlagsgatan 
21, 415 12 
Göteborg

173

K

Stiftelsen Göteborgs konserthusfond Göteborgs 
symfoni-orkester

Att ge stöd till pensionering eller sjukhjälp 
för medlemmar av symoniorkestern o 
återstoden ska användas till ändamål som 
främjar musikverksamhet.

Medlemmar Göteborgs 
symfoniorkester

2 ggr per år Fristående 
styrelse. 
Ordförande 
Michelle 
Appelgate 
Andréasson, 
Fastlagsgatan 
21, 415 12 
Göteborg

174

K

Stiftelsen Göta och Svea Blomquists 
donationsfond för nyanskaffning av växtmaterial 
till Göteborgs Botaniska Trädgård

Botaniska Nyanskaffning av växtmaterial Göteborgs 
Botaniska Trädgård

Göteborgs Botaniska 
Trädgård

1 gång per år Botaniska 176
K

Stiftelsen Carl Stenholms donation Botaniska Studium av de kryptogama växterna. 
Botaniska

Göteborgs Botaniska 
Trädgård

1 gång per år Botaniska 177 K

Stiftelsen Göteborgs Botaniska Trädgårds 
gåvofond

Botaniska Främja trädgårdens vetenskapliga forskning 
och utveckling i övrigt samt till trädgården 
knuten undervisning och utbildning inom 
området botanik och hortikultur. Botaniska

Göteborgs Botaniska 
Trädgård

1 gång per år Botaniska 178

K
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Stiftelsen Alf Hillmans donationsfond för stöd till 
Göteborgs Botaniska Trädgård

Botaniska Främja trädgårdens vetenskapliga forskning 
och utveckling i övrigt samt till trädgården 
knuten undervisning och utbildning inom 
området botanik och hortikultur. Botaniska

Göteborgs Botaniska 
Trädgård

1 gång per år Botaniska 179

K

Stiftelsen D T Ahrenbergs fond Naturhistoriska 
muséet

Ställs till intendenten för den zoologiska avd 
förfogande för inköp av större dyrbarare 
föremål Naturhistoriska muséet

Naturhistoriska muséet 1 gång per år Naturhistoriska 180
K

Stiftelsen O W Hällströms sanatoriefond Göterborgs stad Stöd till behövande TBC-sjuka personer 
med hemvist i första hand i Göteborg och i 
andra hand Västra Götalandsregionen

TBC-sjuka Göteborg 6 ggr per år Prioriteringsstyrel
se

181
PSG

Stiftelsen Göteborgs kommuns donationsfond-
samfond för patientsociala ändamål

Göteborg o 
Bohus

Ge bidrag dels till patienter och före detta 
patienter från Göteborgs och Bohus län 
vilka till följd av sin sjukdom eller andra 
därmed sammanhängande omständigheter 
är i behov av ekonomiskt stöd, och dels att 
öka patienters trevnad under 
sjukhusvistelsen. Ekonomiskt stöd kan ges 
till pat som vårdas/vårdats i sluten eller 
öppen vård vid sjukvårdsenhet knuten till 
sjukvårdsförvaltningen i Göteborg.

Behövande sjuka 
Göteborg o Bohus

6 ggr per år Prioriteringsstyrel
se

182

PSB PSG

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

F PSG

Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid 
Sahlgrenska sjukhuset

SU Stödja och främja cancerforskningnen vid 
Sahlgrenska sjukhuset

Forskare cancerforskn 
SU

1 gång per år SU 184 F

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 F

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

F

Stiftelsen Julius Carlssons sjukhusfond i Göteborg Göteborgs stad Stöd till behövande sjuka boende i 
Göteborgs stad

Behövande sjuka 
Göteborg

6 ggr per år Prioriteringsstyrel
se

187 PSG

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

F
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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
F

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
F

Stiftelsen Ulrik Ninor Johanssons donationsfond SU Sahlgrenska sjukhuset ska genom sin 
blodcentral stimulera personer att bli 
blodgivare 

Blodcentralen SU 1 gång per år SU 195
Ö

Stiftelsen Donationer till Jubileumskliniken SU Främja cancerforskningen vid 
Jubileumskliniken Sahlgrenska sjukhuset 

Forskare cancerforskn 
SU

1 gång per år SU 196 F

Stiftelsen Öfverläkaren Doktor Hugo Kösters fond SU Att åt sjuksköterskor, anställda vid det å 
Änggården uppförda sjukhuset, då de är i 
behov av tjänstledighet eller måste sluta på 
grund av sjukdom ge tillfälligt bidrag till 
hälsans vårdande

tjänstlediga och sjuka 
sjuksköterskor SU

6 ggr per år SU 197

PSG

Stiftelsen Öfverläkaren Doktor Hugo Kösters 60-
årsfond för ekonomipersonal

SU Ska användastill tillfälligt understöd vid 
inträffat sjukdomsfall bland 
ekonomipersonalen för att sätta densamma 
i stånd att oberoende av ekonomiska 
bekymmer återhämta sina krafter

Ekonomipersonal SU 6 ggr per år SU 198

PSG

Stiftelsen Dr Alrik Lindhs pensionsfond SU Att åt sjuksköterskor, vilka tjänstgjort vid 
Sahlgrenska sjukhuset och till följd av 
ålderdom eller sjukdom ådragen under 
tjänsten, är oförmögna att med sitt kall 
fortfara och i behov av hjälp,  lämna årligt el 
tillfälligt understöd.

Sjuksköterskor SU 6 ggr per år SU 199

PSG

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
F

Stiftelsen Oterdahlska donationen SU Användas för understöd till Sahlgrenska 
sjukhuset

Verksamheter SU 1 gång per år SU 202 Ö

Stiftelsen Allmänna och Sahlgrenska Sjukhusets 
frälseräntefonder

SU Användas för understöd till Sahlgrenska 
sjukhuset

Verksamheter SU 1 gång per år SU 205 Ö

Stiftelsen Syster Lillys Minnesfond Göteborgs stad Utdelas till en eller ett flertal personer, vilka 
lider av sviter efter förlamningar med 
företrädesrätt för invalider efter 
barnförlamning el cerebral pares.Göteborgs 
stad

Personer som lider av 
sviter efter 
förlamningar, 
Göteborgs stad

6 ggr per år Prioriteringsstyrel
se

207

PSG

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

Forskare cancerforskn 
SU

1 gång per år SU 209 F
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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
F PSG

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
F

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

F PSG

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 F

Stiftelsen Makarna Ragnhild och Gustaf 
Andréassons donationsfond

Göteborgs 
barnsjukhus

Användas till något ändamål som är av 
intresse för barnsjukhuset

Göteborgs Barnsjukhus 1 gång per år SU 215 Ö

Stiftelsen Louise Falkenbergs donationsfond för 
sjuksköterskor Barnsjukhuset

SU Till sköterskornas semester vid Göteborgs 
Barnsjukhus

Sköterskor Göteborgs 
Barnsjukhus

1 gång per år SU 217 PSG

Stiftelsen Hyllengrenska donationsfonden Göteborgs 
barnsjukhus

Användes på sätt styrelsen för 
Barnsjukhuset anser lämpligast 

Göteborgs Barnsjukhus 1 gång per år SU 220 Ö

Stiftelsen Gertrud Wolffs donation Östra sjukhuset Östra Stipendier till personalen vid Göteborgs 
Barnsjukhus

Personal Göteborgs 
Barnsjukhus

1 gång per år SU 222 Ö

Stiftelsen Signe och Gustaf Bomans donationsfond 
för rekonvalescenter

Göteborgs stad Till rekonvalescenter efter akuta sjukdomar 
som bidrag till vistelser å annan ort, i fall, då 
därigenom säkrare och fortare hälsa kan 
återvinnas.Göteborgs stad

Behövande sjuka 
Göteborg

Göteborgs 
läkarsällskap

223

PSG

Stiftelsen Elsie Rubensons, född Jacobson, 
donationsfond för behövande sjuka

Göteborgs stad Att genom understöd bereda behövande 
sjuka personer, vilka tillhöra Göteborgs 
samhälle, tillfälle att vid någon inhemsk 
bad, brunns- eller annan kurort erhålla den 
lindring, som de annars, i följd av 
medellöshet, skulle vara förhindrade att 
förskaffa sig.

Behövande sjuka 
Göteborg

Göteborgs 
läkarsällskap

224

PSG

Stiftelsen Hans Hanssons frisängsfond Strömstad Användas till frisäng på Strömstads lasarett, 
åt mindre bemedlade personer från 
Strömstad o Vette härad

Mindre bemedlade 
personer från 
Strömstad o Vette 
härad

6 ggr per år kuratorsgrupp 225

PSB

Rehabiliteringsstöd behövande sjuka i Bohuslän Bohus Rehabiliteringsstöd till behövande sjuka 
Bohus län.

Behövande sjuka 
Bohus

6 ggr per år kuratorsgrupp 226 PSB
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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

F Ö

Rehabiliteringsstöd behövande sjuka i Älvsborg Älvsborgs län Rehabiliteringsstöd till behövande sjuka 
Älvsborgs län.

Behövande sjuk 
Älvsborg

6 ggr per år kuratorsgrupp 228 PSÄ

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
F

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
F PSÄ

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

F

Gåva Alfhild och Einar Larssons donationsfond Bohus För vård och hjälp åt behövande reumatiker 
o blinda Bohus

Reumatiker o blinda 
Bohus

6 ggr per år Kuratorsgrupp 801 PSB

Gåva Karl W Johanssons utvecklingsfond Göteborg o 
Bohus

Bidrag till projekt och initiativ inom Bohus 
avseende vård och omvårdnad, särskilt 
rörande cancer-, hjärt- och kärlsjukdomar

802 PSB PSG 
Ö

Gåva Nils-Petter Jönssons huvud/räntefond Grebbestads 
folkhögskola

Elevers trevnad o trivsel Grebbestads 
folkhögskola

Grebbestads 
folkhögskola

Rektor 805 U

Gåva Aurora och Josef Thorssons premiefond Dalslands 
folkhögskola

Stipendier Dalslands folkhögskola Elever Dalslands 
folkhögskola

1 gång per år Rektor 807 U

Gåva Anna Anderssons donationsfond Bohus Fritt förfoga för Sjuka i Lerum Sjuka i Lerum Vc Lerum 809 PSB
Gåva Ivan Andersson Göteborgs stad Till vård av i Göteborgs stad bosatta 

neurasteniker, företrädesvis barn
Neurasteniker, 
Göteborgs stad, 
företrädesvis barn

6 ggr per år Prioriterings-
styrelse

821
PSG

Gåva diverse fonder till barnsjukhuset Östra Barnkliniken 
Östra

Bidrag till Östra sjukhusets patientsociala 
miljö barnsjukvården

Barnkliniken Östra 1 gång per år SU 816 Ö

Gåva diverse donationer till Sahlgrenska sjukhuset Sahlgrenska Främja den patientsociala miljön SU Verksamheter SU 1 gång per år SU 825 Ö
Kurt och Ruth Kindstrands gåvofond Göteborgs 

folkhögskola
Till elever som farit illa och behöver stöd 
Göteborgs folkhögskola

Elever Göteborgs 
folkhögskola

1 gång per år Rektor 828 U

Gåva Britta Grebert ´Timars Stipendiumfond Grebbestads 
folkhögskola

Användas så att det kommer eleverna och 
undervisningen tillgodo, Grebbestads 
folkhögskola. Skolan tillhandahåller 
utrustning och undervisningsmaterial så att 
eleven inte själv behöver köpa utrustningen.

Grebbestads 
folkhögskola

1 gång per år Rektor 829

U
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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 F

Medicinhistoriska samlingsfonden Medicinhistoriska 
muséet

Främja medicinhistoriska museets 
vetenskapliga verksamhet

Medicinhistoriska 
museet

831 Ö

Gåvofonden för Forskning av (MS) Multipel Skleros Sahlgrenska Till forskning av sjukdomen Multipel Skleros Forskare vårdpersonal 
MS SU

1 gång per år SU 832 F

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

F Ö
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