Västra Götalandsregionen: Stiftelsernas och gåvornas områden och ändamål - Patientsociala Göteborg

Namn

Område

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

Gbg o Bohus
län

Stiftelsen O W Hällströms sanatoriefond

Göterborgs
stad

Ändamål
I nära anslutning till forskning
användas till främjande av reumatiskt
sjuka Göteborg och Bohus
Stöd till behövande TBC‐sjuka personer
med hemvist i första hand i Göteborg
och i andra hand Västra
Götalandsregionen

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
Behövande sjuka
Göteborg.
Göteborg o Bohus

Stiftelsen Göteborgs kommuns donationsfond‐
samfond för patientsociala ändamål

Stiftelsen Oscar och Hanna Björkboms
donationsfond
Stiftelsen Julius Carlssons sjukhusfond i
Göteborg
Stiftelsen Öfverläkaren Doktor Hugo Kösters fond

Plats

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.
Stöd till behövande sjuka boende i
Göteborgs stad

Göteborgs stad
Göteborgs stad
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

1

Möjliga mottagare

Utdelnings‐
tillfällen

Utdelnings‐
styrelse

Nr

reumatiskt sjuka Gbg
o Bohus
6 ggr per år

kuratorsgrupp

102

TBC‐sjuka Göteborg

6 ggr per år

Prioriteringsstyr
else

181

6 ggr per år

Prioriteringsstyr
else

182

Infektionssjuka
Göteborg
Behövande sjuka
Göteborg
tjänstlediga och sjuka
sjuksköterskor SU

6 ggr per år

Prioriteringsstyr
else
Prioriteringsstyr
else

187

6 ggr per år

SU

197

6 ggr per år

183
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Namn

Område

Möjliga mottagare

Utdelnings‐
tillfällen

Utdelnings‐
styrelse

Plats

Ändamål

Stiftelsen Öfverläkaren Doktor Hugo Kösters 60årsfond för ekonomipersonal

SU

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

6 ggr per år

SU

Nr
198

Stiftelsen Dr Alrik Lindhs pensionsfond

SU

Att åt sjuksköterskor, vilka tjänstgjort vid
Sjuksköterskor SU
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.

6 ggr per år

SU

199

Personer som lider av
sviter efter
förlamningar,
Göteborgs stad
6 ggr per år

Prioriteringsstyr
else

207

SU

Utdelas till en eller ett flertal personer,
vilka lider av sviter efter förlamningar
med företrädesrätt för invalider efter
barnförlamning el cerebral
pares.Göteborgs stad
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 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 Louise Falkenbergs donationsfond för
sjuksköterskor Barnsjukhuset

SU

Till sköterskornas semester vid Göteborgs
Barnsjukhus

Sköterskor Göteborgs
Barnsjukhus

1 gång per år

SU

217

Göteborgs
läkarsällskap

223

Stiftelsen Syster Lillys Minnesfond

Göteborgs stad

Stiftelsen Alma och Anna Yhlens fond

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
Behövande sjuka
återvinnas.Göteborgs stad
Göteborg
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Namn

Område

Stiftelsen Elsie Rubensons, född Jacobson,
donationsfond för behövande sjuka

Göteborgs stad

Gåva Karl W Johanssons utvecklingsfond

Göteborg o
Bohus

Gåva Ivan Andersson

Göteborgs stad

Plats

Ändamål

Möjliga mottagare

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 Behövande sjuka
vara förhindrade att förskaffa sig.
Göteborg
Bidrag till projekt och initiativ inom
Bohus avseende vård och omvårdnad,
särskilt rörande cancer‐, hjärt‐ och
kärlsjukdomar
Neurasteniker,
Göteborgs stad,
Till vård av i Göteborgs stad bosatta
företrädesvis barn
neurasteniker, företrädesvis barn

3

Utdelnings‐
tillfällen

Utdelnings‐
styrelse

Göteborgs
läkarsällskap

Nr

224

802

6 ggr per år

Prioriterings‐
styrelse

821

2016-08-26

