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Det akademiska året är på slutrakan och planerna för höstens verksamhet
har färdigställts. Höstens program finns i detta medlemsblad och i första hand
kommer månadsmöten och klubbkvällar att ordnas som hybridmöten i Annexet.
Kräftskivan är planerad i början av hösten, men i skrivande stund är det ännu
oklart om pandemin tillåter ordnandet av den. Höstutflykten ordnas i höst som
besök på Villa Gyllenberg.
Styrelsen har beslutat att summan för forskningsstipendieutdelningen för år
2023 är 2.1 miljoner euro. Ansökningar för stipendier bör vara inlämnade senast
15.9.2022 och ansökningssystemet öppnas en månad innan. Sällskapet understöder i synnerhet unga forskare och doktorander. Styrelsen påminner om att
resestipendier under pandemin kan delas ut även för internationella virtuella
kongressers avgifter. Ansökningar för resestipendier bör fortfarande lämnas
in i god tid och senast före resan.
Sällskapet stöder medicinska forskare som flytt till Finland från kriget i Ukraina
genom att utlysa stipendier för sammanlagt 100 000 euro för medicinsk forskning genom att ersätta levnadskostnader upp till 2 000 euro per månad. Understödet kan sökas fortgående under perioden 6.5–30.8.2022, eller så länge resurser för ändamålet finns, av seniorforskare och gruppledare som är medlemmar
av Sällskapet för upp till 6 månaders personligt understöd för den ukrainska
forskaren. Ansökningarna ska innehålla forskningsplan, forskarens och sökandens CV samt en budget, och skickas till kansliet@fls.fi. Ansökningarna behandlas av Pris- och stipendienämnden i den ordning de kommer in och beslut fattas
omgående av styrelsen. Mera information hittas på hemsidan.
I Villan har läckage upptäckts i två badrum. Läckan utreds och renovering
planeras. En luftvärmepump har installerats till kansliet.
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Programmet för Hösten 2022:
Kräftskivan 2.9.2022 kl. 18 i Annexet
om pandemin tillåter. Se bilaga. Meddelande om tillställningen skickas till
alla medlemmar i början av augusti per
e-post och uppdateras på hemsidan.
Höstutflykt 7.9.2022 kl. 18.00.
Besök på Villa Gyllenberg. Se bilaga.
Torsdag 22.9.2022 kl. 18.15
Septembermöte i Annexet/Zoom.
Tema: Sote på svenska
Veronica Rehn-Kivi (riksdagsledamot/
SFP): Social- och hälsovård på svenska
ur ett nyländskt perspektiv
Wiveka Kauppila (koordinator för
svensk service inom Egentliga Finlands
välfärdsområde): Hur stöder vi varandra nationellt för att få den svenska
servicen att fungera i praktiken?
Marina Kinnunen (direktör för Österbottens välfärdsområde): Österbottens
välfärdsområde, hur kan jag hjälpa dig?
Moderator: Nina Lindfors
Torsdag 13.10.2022 kl. 18.15
Oktobermöte i Annexet/Zoom.
Tema: Kompetensbaserad specialist
läkarutbildning
Leila Niemi-Murola: Implementering
av kompetensbaserad läkarutbildning
Kethe Hermunen: Kompetensbaserad
utbildning inom kirurgi
Annika Franzen: Kompetensbaserad
utbildning inom allmänmedicin
Moderator: Lena Thorn

Torsdag 10.11.2022 kl. 18.15
Novembermöte i Annexet/Zoom.
Tema: Unga forskare
Stefanie Hägg-Holmberg: Stroke vid
typ 1-diabetes – förekomst, riskfaktorer
och prognos
Robert Björkenheim: Från labbet till
kliniken
Sara Storvall: Primär hyperparatyre
oidism och diagnostik av bisköld
körteltumörer
Moderator: Taisto Sarkola
Onsdag 23.11.2022 kl. 18.15
Klubbkväll i Annexet
Tema: Sjukhusmusikers program
”Vid livets slut” med Anna Brummer
och Helena Ryti
Moderator: Lena Sjöberg
Torsdag 8.12.2022 kl. 18.15
Decembermöte i Annexet/Zoom.
Tema: Leversjukdomarna ökar – vad
beror det på och vad kan vi göra åt det?
Fredrik Åberg: Om levercirrhos i Finland
Arno Nordin: Nya aspekter inom leverkirurgi och/eller levertransplantation
Nina Barner-Rasmussen: Autoimmuna
leversjukdomar
Moderator: Fredrik Åberg
Sällskapets program och Handlingarna
hittas på hemsidan.
Väl mött på Sällskapet!
Taisto Sarkola, Sekreterare
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FINSKA LÄKARESÄLLSKAPET KLUBBKVÄLL
Villa Gyllenberg

Granöstigen 11, 00340 Helsingfors

onsdag 7.9.2022 kl. 18.00
Presentation av Signe och Ane Gyllenbergs
stiftelses verksamhet samt guidad tur i utställningen
Torsten Wasatjerna – Sagornas och fantasins värld
med Jannica Fagerholm och Lotta Nylund.
Efter rundturen serveras bubbel med smått tilltugg.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN MED!
Anmälan till kansliet tfn 4776 8090 eller e-post kansliet@fls.fi senast 31.8.2022.
Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. I det fall att det blir platser över får avecer delta.

Välkommen till Finska Läkaresällskapets

traditionella kräftskiva,

som är en avecfest, fredag 2 september 2022 kl. 19–24
i Annexet på Johannesbergsvägen 8

Cocktail i trädgården
Inhemska kräftor
Snapsvisor på löpande band
Kaffe och punsch
Trevligt sällskap och fantastisk stämning
Anmälningar till kansliet tfn 09 4776 8090 eller e-post kansliet@fls.fi
senast den 19.8.2022. Betalning 40 euro (inkluderar drycker) senast 19.8.2022
(Nordea FI09 2001 3800 0425 73). Meddela samtidigt
önskemål om placering och ev. specialdiet
OBS! Deltagarantalet begränsat till 80. Glöm inte kräftkniven!

Hjärtligt välkomna!

Resestipendier för utlandsresa på max 900 € kan sökas för egen forskning
(föredrag eller poster, kurs eller studiebesök, möte med forskargrupp, postdocresa), 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
Kansliet är semesterstängt
28.6–7.8.2022

