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

Namn
Stiftelsen Patientsocial miljö inom Psykiatrin

Område
Gbg o Bohus
län

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

Gbg o Bohus
län

Stiftelsen Singoalla Carlssons donationsfond
Stiftelsen Uddevalla sjukhus fond för ekonomisk
hjälp till lungsjuka patienter
Bohuslän

Stiftelsen Göteborgs kommuns donationsfond‐
samfond för patientsociala ändamål

Göteborg o
Bohus

Stiftelsen Hans Hanssons frisängsfond

Strömstad

Rehabiliteringsstöd behövande sjuka i Bohuslän Bohus
Gåva Alfhild och Einar Larssons donationsfond

Bohus

Plats
slutenpsyk

Linkärvens
dagcenter

Utdelnings‐
Ändamål
Möjliga mottagare
tillfällen
Stöd till trivselfrämjande åtg sluten
Vårdavd psykiatri
psyk Gbg o Bohus
Göteborg och Bohus 6 ggr per år
I nära anslutning till forskning användas
till främjande av reumatiskt sjuka
reumatiskt sjuka Gbg
Göteborg och Bohus
o Bohus
6 ggr per år
Främja vården av de personer som
vistas på Linkärvens dagcenter.
Exempel bidrag till utfärder, resor m.m. Linkärvens dagcenter
Ekonomisk hjälp till lungsjuka patienter
Bohuslän
lungsjuka Bohuslän 6 ggr per år
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
Mindre bemedlade
Användas till frisäng på Strömstads
personer från
lasarett, åt mindre bemedlade
Strömstad o Vette
personer från Strömstad o Vette härad härad
Rehabiliteringsstöd till behövande
Behövande sjuka
sjuka Bohus län.
Bohus
För vård och hjälp åt behövande
Reumatiker o blinda
reumatiker o blinda Bohus
Bohus

1

Utdelnings‐
styrelse

Nr

kuratorsgrupp

101

kuratorsgrupp

102

104
kuratorsgrupp

113

6 ggr per år

Prioriteringsstyr
else

182

6 ggr per år

kuratorsgrupp

225

6 ggr per år

kuratorsgrupp

226

6 ggr per år

Kuratorsgrupp

801
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Namn

Område

Gåva Karl W Johanssons utvecklingsfond
Gåva Anna Anderssons donationsfond

Göteborg o
Bohus
Bohus

Plats

Ändamål
Möjliga mottagare
Bidrag till projekt och initiativ inom
Bohus avseende vård och omvårdnad,
särskilt rörande cancer‐, hjärt‐ och
kärlsjukdomar
Fritt förfoga för Sjuka i Lerum
Sjuka i Lerum

2

Utdelnings‐
tillfällen

Utdelnings‐
styrelse

Vc Lerum

2016-08-24

Nr

802
809

