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Verksamhetsberättelse för Linköpings Läkaresällskap 
2003  

Årsmötet ägde rum den 27 februari 2003. Vid de efterföljande vetenskapliga för-
handlingarna redovisade tekn dr Johan Förstberg vid VTI och med dr doc Torbjörn 
Ledin aktuella rön om Åksjuka. Årsmötet avslutades med en gemensam måltid. 

Sällskapets Styrelse har 2003 bestått av 
??Professor/överläkare Eva Svanborg, avdelningen för klin neurofysiologi, HU US, 

ordförande 
??Professor Sivert Lindström, cellbiologiska avdelningen, HU, vice ordförande 
??Docent Lennart Tegler, Atterbomsg 76, 584 37 Linköping, sekreterare 
??Överläkare docent Torbjörn Ledin, öronkliniken US, skattmästare & klubbmästare 
??Doktor Robert Hennings, Kvinnebyvägen 206, 589 33 Linköping, övrig ledamot 
??Specialistläkare Bärbel Jung, kirurgkliniken, lasarettet i Motala, övrig ledamot 
??Specialistläkare Bea Kovacsovics, radiologiska avdelningen, US, övrig ledamot 
??Överläkare docent Ove Nilsson, medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset, övrig ledamot 
??Med stud Erik Vestberg, Läkaresällskapets hus, 582 23 Linköping, övrig ledamot 

Revisorer 
??Professor/överläkare Björn Bergdahl, kardiologiska kliniken, HU US, vald revisor 
??Överläkare Maria Jakobsson, LAH-kliniken, Vrinnevisjukhuset, revisorsuppleant 
??Frank Schwertner, Sommarvägen 9, 589 41 Linköping, auktoriserad revisor 

Valberedning 
??Professor/överläkare Anders G Olsson, internmedicinska avdelningen, HU US, 

sammankallande  
??Överläkare Britt-Inger Coble, hudkliniken, US 
??Professor/överläkare Staffan Smeds, kirurgiska kliniken, HU US 

Linköpings Läkaresällskaps Forskningsnämnd 
??Professor/överläkare Eva Svanborg, avdelningen för klin neurofysiologi, HU US 

ordförande 
??Professor/överläkare Gunnar Juliusson, hematologkliniken, HU US 
??Professor/överläkare Bo Nordenskjöld, onkologkliniken, HU US 
??Professor Olle Stendahl, avdelningen för medicinsk mikrobiologi, HU 
??Docent Lennart Tegler, Atterbomsg 76, 584 37 Linköping, sekreterare 
??Professor Åke Wasteson, cellbiologiska avdelningen, HU 

Fullmäktige till Svenska Läkaresällskapet (2 st) 
??Professor/överläkare Eva Svanborg, avdelningen för klin neurofysiologi, HU US 
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Styrelsen har sammanträtt åtta gånger. Aktuella frågor har varit forskningsbidrag och 
resestipendier, medlemsrekryteringen och driften av Sällskapets hus. 

Forskningsnämnden har sammanträtt en gång. Genom sammanlagt 20 inlämnade 
forskningsansökningar söktes totalt 1 896 500 kr.  

Nämnden föreslog utdelning av forskningsbidrag på vardera 25 000 kr, sammanlagt 
150 000 kr, till sex projekt, vilket godkändes av styrelsen.  
1.Carljohan Carlhäll The contribution of mitral annular excursion to total stroke volume: quantification 
with 4-dimensional transesophageal echocardiography. 
2.Björn Jönsson Utveckling av metod för non-invasiv ankelblodtrycksmätning med PPG (Photo 
PlethysmoGraphy). 
3.Kourosh Lotfi Cytostatikarsistens – mekanismer för korsresistens med särskilt tillämpning klinisk. 
4.Helen Lundqvist Gustafsson Reglering av neutrofilers livslängd vid svåra bakteriella infektioner. 
5.Birgitta Rasmusson Hur kan lipidkopplade socker på ytan av Leishmania Donovani-parasiter och 
tuberkelbakterier hämma fagolysom-fusion? 
6.Christopher Sjöwall Betydelsen av C-reativt protein (CRP) och autoantkroppar mot CRP vid systemisk 
lupus erythematosus. 

Styrelsen har dessutom delat ut resestipendier.  För posterpresentationer på Society of Neuro-
science och på bröstcancerkongress har David Engblom respektive Cecilia Gunnarsson erhållit vardera 
10 000 kr. För att stimulera läkarstuderandes deltagande i Riksstämman beviljades 3 000 kr för bussresa 
samt individuellt 1 000 kr till Erik Vestberg. 

Medlemsfrågor. Antalet medlemmar var vid årets slut 306. Styrelsen avser att under 
våren 2004 göra aktiva försök att öka andelen östgötaläkare som är ledamöter i Läkare-
sällskapet. Medlemsavgiften för 2003 har varit 100 kr. Förslag om möjlighet att förvär-
va livslångt medlemskap ska presenter as för årsmötet 2004. 

Husfrågor. En särskild husgrupp med Robert Hennings, skattmästaren Torbjörn Ledin 
och vicevärden Erik Vestberg samverkar med Anneli Holgersson som representant för 
Restaurang Albatross. Husgruppen redovisar regelbundet vid styrelsens möten.  
Hyresgästerna i lägenheterna har haft anknytning till medicinsk verksamhet. För gäst-
forskare har emellertid utnyttjandet varit begränsat, särskilt av det separata övernatt-
ningsrummet. Information om att denna förnämliga möjlighet har lämnats till represen-
tanter för HU och US.  
Husets bottenvåning (exklusive biblioteket) och källare är utarrenderade till Albatross 
och dessa lokaler nyttjas både till konferenser, vetenskapliga och andra möten och som 
festvåning.  

Mötesaktiviteter 
??Årsmöte 27 februari 2003, se överst sidan 1. 
??Vårmiddagen ägde rum den 15 maj i Läkaresällskapets Hus. Professor Eva Svanborg 
höll föredrag Restless legs syndrom – den vanligaste sjukdom ni inte hört talas om. Den 
efterföljande middagen med sång var sponsrad av Pfizer (fd Pharmacia) 
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??Höstens stora kvällsmöte ägde rum den 3 december i Läkaresällskapets Hus. Med dr 
Lennart Persson lungmedicinkliniken US höll föredrag med utgångspunkt sin nyligen 
framgångsrikt försvarade avhandling Prevention of oxidant-induced cell death by intra-
lysosomal iron binding. Kvällen avslutades med ett stort välsmakande julbord för 31 
ledamöter. 

??Soppans vänner har erbjudit omväxlande andlig och lekamlig spis till vännernas inre 
och yttre utveckling 
??30 januari Antikvarie Eva Modén Hemma hos Birgitta på Ulvåsa. 
??27 mars Bror Gårdelöf Infanteritaktik från antiken till förra sekelskiftet. 
??24 april Niklas Kämpargård Heat, dust and dreams – en resa genom Afrika. 
??2 oktober Tommy Holmqvist Himalaya per motorcykel. 
??20 november Bengt Normann Linnés öländska resa. 

??Gosshemspuben har med stöd från fem sponsorer varit öppen 29 gånger med 10-40 
nöjda gäster per gång. 

??Ekonomirapport med balans- och resultaträkning redovisas av skattmästaren vid 
årsmötet 2004-02-11. 
 

STYRELSEN VILL FRAMFÖRA ETT VARMT TACK TILL ALLA DEM SOM PÅ 
NÅGOT SÄTT UNDER 2003 BIDRAGIT MED INSATSER FÖR ATT STÄRKA 
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Eva Svanborg  Lennart Tegler  
ordförande  sekreterare 


