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Medlemsblad september 2018
Bästa medlemmar,
Hösten är kommen och vi inleder ett nytt akademiskt år.
Sällskapet inledde hösten med den traditionella kräftskivan. Förhoppningsvis
hinner alla lämna in stipendieansökningarna i tid via det elektroniska systemet.
Vår nya kanslisekreterare Pamela Edgren har inlett sitt arbete på Sällskapet i
början av september. Hon är utbildad från sekreterarlinjen vid Svenska
Handelsläroverket och har lång erfarenhet av kansliarbete som ledningens
assistent på Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy. Hon kommer att arbeta parallellt
med Gerd Haglund på Sällskapets kansli till början av året då Gerd planerat gå i
pension.
Den nya dataskyddslagen trädde i kraft inom alla EU länder den 25 maj. För
Sällskapets del berör detta medlemsregistret, det elektroniska
stipendieansökningssystemet och Handlingarnas adressregister.
Dataskyddsbeskrivningarna finns på Sällskapets hemsida. Inga åtgärder behövs
från medlemmarnas sida gällande detta.
Thorax har informerat styrelsen att intagningskvoten vid den svenska studielinjen
fyllts med 37 nya medicinestuderande som börjar sina studier i höst. Sällskapets
skattmästare Tom Böhling har utnämnts till prorektor vid HU.
Mindre reparationer har gjorts på Villan och i Annexet under sommaren.

Den inkommande höstens program ser för närvarande ut enligt följande:
Torsdag 13.9.2018 kl. 18.15 Septembermöte på Folkhälsan,
Topeliusgatan 20 (auditoriet)
Tema: Folkhälsans forskningscentrum
Bjarne Udd: Muskelsjukdomarnas förunderliga mikrokosmos
Daniel Gordin: Från att undersöka riskfaktorer till att forska i protektiva
faktorer för diabeteskomplikationer
Moderator: Anna-Elina Lehesjoki
Torsdag 11.10.2018 kl. 18.15 Oktobermöte
Tema: Pre-hospital medicin
Markus Skrifvars: Att ge adrenalin eller ej vid hjärt-lungräddning?
Tom Silfvast: Den prehospitala akutsjukvården och SOTE-reformen
Maaret Castren: Akutsjukvårdens roll i ett framtida HNS?
Moderator: Markus Skrifvars
Lördag 13.10.2018 Höstutflykt
Tema: Tammerfors
Besök i museicentret Vapriikki, lunch och musikalen Cats på Tampereen
teatteri
Se bilaga. Anmälan senast 13.9.
Onsdag 7.11.2018 kl. 18.15 Klubbkväll
Leif Groop: Vägen från Närpes till Lund
Anmälan senast 2.11.
Torsdag 22.11.2018 kl. 18.15 Novembermöte tillsammans med Thorax
Tema: Unga forskare
Erik Litonius: Läker man bättre efter operation om man får standardiserad
vård?
Jani Pirinen: Kardiologiska aspekter vid hjärninfarkt i ung ålder
Tuukka Puolakka: Vårdkedjan vid akut stroke - som ung forskare i den
prehospitala akutvården
Moderator: Taisto Sarkola

Torsdag 13.12.2018 kl. 18.15 Decembermöte
Tema: Hälsoteknologi – dagens utveckling blir morgondagens vård
Erik Fosse MD, PhD, The Intervention Centre, Institute for Clinical Medicine,
University of Oslo: Ny helseteknologi utfordrer og styrker helsetjenesten.
Erfaringer fra Intervensjonssenteret i Oslo.
Nina Lindfors: HUS Testbed – hälsoteknologi och företagssamarbete i en autentisk
sjukhusmiljö med nordisk krydda
Moderator: Nina Lindfors.
Om du har möjlighet att delta i sitsen efter mötena vänligen meddela kansliet
senast 3 dagar innan. Observera, gällande mötet på Folkhälsan, senast 5.9.
Välkommen till Sällskapet!

Taisto Sarkola
Sekreterare

