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Medlemsblad december 2017
Bästa medlemmar,
Höstens möten har varit välbesökta och vi har nyligen deltagit i firandet av vårt
land med en jubileumskväll på Sällskapet med temat profiler inom medicinen i
Finland för 100 år sedan. På decembermötet valdes ny styrelse och nya
funktionärer och representanter för 2018. Pris- och stipendienämndens förslag
godkändes. Mötet besöktes av ordförandes gäst Ido Leden, medicinhistoriker och
reumatolog, från Sverige.
Under hösten har styrelsen utarbetat nya riktlinjer för de populära
resestipendierna som kan sökas av ledamöter. Resestipendier på max 900 euro
beviljas för utlandsresor under två kategorier: forskning och yrkesmässig
fortbildning. Kategorin forskning har utökats med subkategorin deltagande i
forskarkurs eller studiebesök som stöder den egna forskningen. De andra
kategorierna inom forskning är oförändrade och innefattar egen presentation på
kongress (muntlig eller poster), möte med forskargrupp och postdoc-resor för att
bekanta sig med tilltänkt forskarplats. Stipendier för yrkesmässig fortbildning
beviljas i fortsättningen endast i vissa fall: för specialutbildning som inte kan fås i
Finland och som inte ersätts av arbetsgivaren samt för deltagande i kurser i
medicinsk undervisning för lärare vid den svenska studielinjen vid Helsingfors
universitet. Understöd för inhemska resor eller kongressresor som inte uppfyller
kriterierna inom forskningskategorin, t.ex. ingen presentation, kurs eller möte med
forskargrupp i samband med kongressen, beviljas i regel inte. Därmed har den
lägre kategorin på 450 euro för kongressdeltagande utan presentation lämnats
bort. Syftet med de nya riktlinjerna är att sporra ledamöterna till att utveckla sin
forskning och till utökad internationell forskningskontakt.

Styrelsen har under året även ingående diskuterat behovet att utöka
utdelningen av forskningsstipendier. Avkastningen från fonderna skulle
tillåta detta och styrelsen har under hösten utsett en arbetsgrupp för att
göra upp en plan för hur utdelningen av Sällskapets forskningsunderstöd
kunde utökas under kommande år. För 2018 har en höjning av
understöden till yngre forskare som ännu inte doktorerat och
doktorandstipendierna redan förverkligats så att de motsvarar de
understöd som beviljas av Suomen Lääketieteen Säätiö. Utdelningen inom
de övriga kategorierna inklusive eventuella nya kategorier kommer att
diskuteras inom arbetsgruppen som även kommer att se över vissa delar
av ansökningsprocessen. Syftet med allt detta är att utöka möjligheterna
till forskning bland Sällskapets ledamöter och arbeta för att trygga
återväxten inom den finlandssvenska akademiska medicinen i vårt land.
På Läkardagarna i början av januari ordnas ett svenskt program planerat
av Lena Thorn(se bilaga). Kursen behandlar diabetes och blodsocker i
akuta situationer och riktar sig till medicine kandidater och alla övriga
intresserade. Programmet är mångsidigt och vi får höra föredrag av fyra
experter inom området.
Vårens program hittas i detta medlemsblad. Speciellt vill jag här nämna
Anu Kantele, nyutnämnd professor i infektionssjukdomar vid Helsingfors
universitet, som på februarimötet kommer att berätta om problemet
multiresistenta bakterier. En fortbildningsdag i maj tillsammans med
Thorax mentorverksamhet är under planering, mera information kommer
att ingå i nästa medlemsblad.
Väl mött på Sällskapet!
Taisto Sarkola
Sekreterare

Vårens program
Fredag 26.1.2018 kl. 18.15 Årsmöte och årsfest (se bilaga)
Obs! Mötet arrangeras i Helsingfors universitets lilla festsal, Fabiansgatan 33, 4:e
vån. Festtal av avgående ordföranden.
Middag på Börsklubben.
Torsdag 15.2.2018 kl. 18.15 Februarimöte med Odontologiska Samfundet
(Annexet)
Anu Kantele: Multiresistenta bakterier
Anmäl gärna till kansliet senast två dagar före mötet ifall du har möjlighet att delta
i sitsen efter föredraget.
Torsdag 15.3.2018 kl. 18.15 Marsmöte
Tema: Artificiell intelligens
Peter Nyberg: Kliniskt beslutsstöd i patientjournalen – potential och utmaningar
Johan Lundin: Artificiell intelligens som stöd för bildbaserad diagnostik
Moderator: Johan Lundin
Anmäl gärna till kansliet senast två dagar före mötet ifall du har möjlighet att delta
i sitsen efter föredragen.
Torsdag 19.4.2018 kl. 18.15 Aprilmöte
Tema: Fästingen – Finlands farligaste djur?
Marika Nordberg: Fästingar, mikrober och TBE
Dag Nyman: Borrelios – en sjukdom som biter sig fast. Modern diagnostik och
behandling
Moderator: Dag Nyman
Anmäl gärna till kansliet senast två dagar före mötet ifall du har möjlighet att delta
i sitsen efter föredragen.
Onsdag 23.5.2018 kl. 18 Klubbkväll
Guidad rundtur på Sandudds begravningsplats under temat ”Kända personers
gravar” (i mån av möjlighet kända läkare).
Guide: Margit Karjala. Mera information i nästa medlemsblad.
Lördag 9.6.2018 kl. 13-16 Trädgårdsfest. Mera information i nästa medlemsblad.

