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Medlemsblad september 2017
Bästa medlemmar,
Hösten inleddes på Sällskapet med den redan traditionella Kräftskivan.
Förhoppningsvis lämnar alla in stipendieansökningarna i tid via det elektroniska
systemet. Styrelsen och pris- och stipendienämnden arbetar för att förverkliga
Sällskapets roll som understödare av ledamöternas professionella och
vetenskapliga utveckling, vilket är en av Sällskapets kärnuppgifter.
En annan viktig uppgift gäller det svenska medicinska språket. Handlingarna spelar
här en betydelsefull roll och lärarna på den svenska studielinjen vid HU arbetar
aktivt och framgångsrikt för de svenska frågorna. Som erkänsla för detta angelägna
arbete har vår ordförande Tom Pettersson nyligen tilldelats Hugo Bergroth-priset
2017 för sina insatser för det svenska medicinska fackspråket och inom den
svenska läkarutbildningen. Tom är även engagerad i upprättandet av
Vetenskapstermbanken i Finland, vilket sker i samarbete med andra aktörer (bl.a.
Duodecim).
Thorax informerade nyligen att 32 medicinare på den svenska studielinjen, en
odontolog och några studerande på den finska linjen intagits som nya medlemmar
i klubben. Som ämnesförening fyller Thorax en viktig social funktion där den
sammankopplande länken är det svenska språket. Samarbete mellan Thorax och
Sällskapet sker på flera plan och Sällskapet kan erbjuda ett värdefullt stöd för den
professionella utvecklingen efter grundstudierna i medicin.
Villan och Annexet med omgivning på Johannesbergsvägen 8 utgör basen för
Sällskapets och Thorax verksamhet. Ett storskaligt arbete har gjorts både för
byggnaderna och gårdsmiljön sedan flytten från Norra kajen vid millennieskiftet.

Det historiska vetenskapliga biblioteket och alla tavlor, föreläsningssalen
och forskarbostäderna är centrala uttryck för den akademiska
verksamheten. Basen kräver dock kontinuerlig översikt och nu under
sommaren har Villans västra flygel reparerats och en del fönster målats.
Den som ännu inte betalt årets medlemsavgift ombedes göra det.
Höstens program hittas i detta medlemsblad inklusive bilagor. Vi hoppas
att alla ledamöter hittar program och evenmang av intresse och ber alla
anmäla sig i tid.
Välkommen!
Taisto Sarkola

Höstens program
Torsdag 21.9.2017 kl. 18.15 Septembermöte
Tema: Aktuell gynekologi.
Oskari Heikinheimo: Är hormonterapi farlig?
Frida Gyllenberg: Prevention och familjeplanering
Liisu Saavalainen: Endometrios och cancerrisk
Moderator: Oskari Heikinheimo
Torsdag 12.10.2017 kl. 18.15 Oktobermöte
Tema: Onödiga behandlingar
Teppo Järvinen: Nykylääketiede – turhuuksien rovio?
Harriet Finne-Soveri: Vad innebär under- och övermedicinering av
åldringar?
Moderator: Hans Blomberg

Lördag 28.10.2017 Höstinflykt
till Helsingfors med temat ”I Engels fotspår”. Se bilaga.
Besök på Helsingfors universitetsmuseum, utställningen ”Tankens kraft”,
universitetets huvudbyggnad, Nationalbiblioteket och, om tiden räcker till, på
biblioteket Kaisa. Guide: Anders Manns. Föredrag av Pia Österman. Lunch på
restaurant Sunn.
Torsdag 16.11.2017 kl. 18.15 Novembermöte tillsammans med Thorax
Tema: Unga forskare
Cecilia Janér: Pulmonell adaptation hos nyfödda - från vatten till luft
Alireza Raissadati: Betydelsen av hypoxiinducerbar faktor vid avstötning av
hjärttransplantat
Lena Hafrén: Ärftlighet och ärftlighetsfaktorer vid mellanöreinflammationer hos
barn
Moderator: Taisto Sarkola
Fredag 1.12.2017 kl. 18
Tema: Profiler inom medicinen i Finland för 100 år sedan. Se bilaga.
Matti Haltia: Ernst Alexander Homén – banbrytaren för neuropatologisk forskning
och klinisk neurologi i vårt land
Dag Nyman: Erik Jorpes – pragmatisk polyhistor
Tom Scheinin: Richard Faltin – gamla violiner och krigskirurgi
Moderator: Tom Pettersson
Efteråt festmiddag i Annexet. Avec-tillställning. Mörk kostym. Musikprogram av
fiveAlive
Torsdag 14.12.2017 kl. 18.15 Decembermöte
Tema: Ordförandens gäst
Ido Leden, medicinhistoriker, reumatolog, Kristianstad, Skåne: Gravfynd från
stenålder och medeltid ger krydda åt nutida debatt om sjukdomars etiologi

