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Bästa medlemmar,
Sällskapet har påbörjat sitt 187:e verksamhetsår.
På årsmötet fick vi höra föredrag av avgående ordförande Per-Henrik Groop
med rubriken ”Diabetisk njursjukdom – en följd av arv eller miljö?”. På mötet
utdelades pris och stipendier till ett sammanlagt värde av ca 2 miljoner euro.
De på årsmötet utdelade priserna och utmärkelserna var följande:
1. Maaliskuun 19. päivän 1916 rahastos pris till Vivian Lindholm för artikeln
Vivian Lindholm, Sari Pitkänen, Sari Koskenmies, Anne Keinonen,
Meri Övermark och Kirsi Isoherranen, Näin hoidan: ”Aktiininen keratoosi”,
Duodecim 2021;137(8):869-76.
2. Styrelsens pris för bästa föredrag av yngre forskare 2021 till Oscar Holmström
för hans föredrag ”Artificiell intelligens för bildbaserad medicinsk diagnostik”.
3. Styrelsens pris för bästa examensarbete 2021 till Oskar Westerlund för arbetet
” Tillämpning av TMA-teknik vid undersökning av rabdomyosarkom”.
Den under Läkardagarna 2022 av Lena Sjöberg och Lena Thorn ordnade
svenskspråkiga kursen med temat ” Allergi, atopi, astma eller annat?” erhöll
god respons.
Medlemsagiften kommer att skickas per e-post i mars eller april.
De som inte meddelat e-post får medlemsfakturan skickad per post.
Styrelsen påminner om möjligheten att ansöka resestipendier för utlandsresa
på max 900 € för egen forskning (föredrag eller poster, kurs eller studiebesök,
möte med forskargrupp, postdoc- resa), i vissa fall för yrkesmässig fortbildning
då motsvarande specialutbildning inte arrangeras i Finland och arbetsgivaren
inte täcker kostnaderna, och för deltagande i kurs för medicinsk undervisning
(lärare vid den svenska studielinjen). Resestipendier beviljas samma sökande
endast en gång per kalenderår. Under Covid-19 pandemin beviljas resestipendier
även för deltagande i internationella virtuella kongresser. Ansökningsblankett
och närmare information finns på hemsidan: www.fls.fi/stipendier.
Sällskapets nyaste nummer av Handlingarna 2/2021, ett intressant temanummer
om kardiologi med Minna Kylmälä som specialredaktör, hittas på hemsidan.
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Sällskapets styrelse för år 2022 är följande:
Ordförande: Pertti Panula
Vice ordförande: Nina Lindfors
Skattmästare: Tom Böhling
Sekreterare: Taisto Sarkola
Klubbmästare: Michelle Renlund
Övriga medlemmar: Clas-Göran af Björkesten, Lena Sjöberg och Malin Sund
Thorax representant: Gilbert Simons
Sällskapets kansli är öppet och finns till medlemmarnas förfogande
under epidemin.

Vårens återstående program
Torsdag 24.3.2022 kl. 18.15
Marsmöte i Annexet/hybridmöte
Tema: Bröstcancer
Anders Ståhls: Bröstcancer – inte
bara en sjukdom. Bröstpatologi idag
Malin Sund: Från Halstedts radikala mastektomi till bröstbevarande
tekniker och onkoplastik
Johanna Mattson: Mot en mer
skräddarsydd onkologisk behandling
av bröstcancer
Moderator: Malin Sund
Torsdag 21.4.2022 kl. 18.15
Aprilmöte tillsammans med Odontologiska samfundet i Annexet/
hybridmöte
Tema: Infektiösa aerosoler
Ville Vuorinen: Miten COVID-19 on
vaikuttanut ajattelumalliin uloshengityksen partikkelien kulkeutumisesta?
Jukka Meurman: Hur bakterier
sprider sig i aerosoler
Moderator Jukka Meurman

Torsdag 12.5.2022
Vårutflykt till Blekholmen och NJK
Tema: Blekholmen – ett seglings
centrum under 136 år
Rundvandring och presentation
av Blekholmen och NJK
Middag.
Se bilaga
Lördag 11.6.2022
Trädgårdsfest
Flip flop -bandet uppträder.
Se bilaga
Om du önskar delta i sitsen efter
mötena vänligen meddela kansliet
senast 3 dagar innan.
Sköt om er!
Hälsningar,
Taisto Sarkola
Sekreterare

Finska Läkaresällskapets Medlemsblad mars 2022

3

Finska Läkaresällskapet och Thorax mentorprogram presenterar

KLINISKT BESLUTFATTANDE
tisdag 17.5.2022 kl. 16–20, i Annexet, Johannesbergsvägen 8.
Koordinatorer: Lena Thorn och Annika Kolster
Målgrupp: Medicine kandidater på svenska studielinjen infor sommarjobb (M3-M6)
Lärandemål:
Efter fortbildningen kan deltagaren
- Reflektera över sin egen beslutfattningsprocess
- Fatta beslut självständigt trots osäkerheten och ofullständig information
PROGRAM
16.00–16.15

Välkomna och introduktion

Lena Thorn

16.15–16.45

Beslutsfattandet och dess fallgropar

Iivo Hetemäki

16.45–17.45

Interaktivt arbete med patientfall

Daniel Folger

17.45–18.15

Kaffe och te

18.15–18.45
18.45–19.45

Snabba beslut i praktiken
Interaktivt arbete med patientfall

Annika Kolster
Annika Kolster

19.45–20.00

Avrundning och feedback

Lena Thorn

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet.
Anmälan per e-post till kansliet@fls.fi senast 9.5.2022.

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPET
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MEDICINARKLUBBEN THORAX

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPET KLUBBKVÄLL
torsdagen den 12 maj 2022 kl. 18.00
Blekholmen – ett seglingscentrum under 136 år.
En historisk rundvandring och presentation
av Blekhomen och NJK med NJK:s kommandor
Mats Welin samt middag.
Förbindelsebåten avgår från Ehrnströmsväg 13,
00140 Helsingfors kl. 17.30 och 18.00
Meny Blekholmen 61 € och vinpaket basic 43 €
(husets moussrandevin, 2 glas vin och dessertvin
till efterrätten) betalas till kontot FI09 2001 3800 0425 73 senast 22.4.2022.
Deltagarantalet är begränsat till 40 personer.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN MED!
Anmälningar till kansliet tfn 09 4776 8090 eller kansliet@fls.fi senast 22.4.2022.
Vänligen meddela om eventuella specialdieter.

Traditionell trädgårdsfest

för hela familjen lördagen den 11 juni kl. 13–16

Lunchbuffé i trädgården
FlipFlop uppträder kl. 13–15
Mete för barnen
Vuxna betalar 20 euro till kontot
FI09 2001 3800 0425 73, barn gratis.
Anmälningar till kansliet tfn 4776 8090 eller
e-post kansliet@fls.fi senast 1.6.2022.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !
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Resestipendier för utlandsresa på max 900 € kan sökas för egen forskning
(föredrag eller poster, kurs eller studiebesök, möte med forskargrupp,
postdoc- resa), i vissa fall för yrkesmässig fortbildning då motsvarande
specialutbildning inte arrangeras i Finland och arbetsgivaren inte täcker
kostnaderna, och för deltagande i kurs för medicinsk undervisning (lärare vid
den svenska studielinjen). Resestipendier beviljas samma sökande endast en
gång per kalenderår. Under Covid-19 pandemin beviljas resestipendier även
för deltagande i internationella virtuella kongresser. Ansökningsblankett och
närmare information finns på vår hemsida: www.fls.fi/stipendier.
Kansli
Johannesbergsvägen 8
00250 Helsingfors
Kanslisekreterare: Pamela Edgren
Tel: 09 4776 8090
E-post: kansliet@fls.fi
Webb: www.fls.fi
Kanslitid: kl. 12–15
Styrelsens sekreterare
Taisto Sarkola
taisto.sarkola@helsinki.fi
Tel. 040 703 03 94

