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Vi välkomnar det nya akademiska året. På grund av Covid-19 pandemin
planeras höstens månadsmöten arrangeras som hybridmöten i Annexet och
virtuellt via Zoom. Detta ger även möjlighet för personer på andra orter att
delta på våra möten och i våra vetenskapliga temakvällar. Mötena i Annexet
och efterföljande buffé i Villan erbjuder dock viktig social samvaro för dem
som har möjlighet att fysiskt delta.
Den elektroniska stipendieportalen har stängt 15.9.2022 och vi hoppas alla har
hunnit lämna in sina stipendieansökningar i tid. Styrelsen noterar med glädje att
antalet ansökningar om resestipendier normaliserats till nivån före pandemin.
Under Covid-19 pandemin kan dessa även delas ut för deltagande i internationella virtuella kongresser. Ansökningarna bör fortfarande lämnas in i god tid
och senast före kongressen går av stapeln.
Vi hoppas att möjligast många ledamöter skulle övergå till elektronisk
distribution av medlemsbladet, jubilarlistan och medlemsfakturan elektroniskt.
Postningen medför kostnader för Sällskapet och medlemmar som ännu får
bladet per post uppmanas kontakta kansliet för uppdatering av e-posten
i det nya medlemsregistret.
Handlingarnas temanummer ”Diabetes” med Milla Rosengård-Bärlund som
specialredaktör har nyligen utkommit och hittas på hemsidan i pdf-format.
Ledamöter som inte önskar den tryckta versionen av Handlingarna
hemskickad kan meddela kansliet.
I Villan fortsätter badrumsrenoveringarna. Styrelsen har på sitt senaste
möte godkänt fastighetsbolagets plan på att installera jordvärme i Villan och
i gårdskarlsbyggnaden på Johannesbergsvägen 8. Detta kommer att minska
den nuvarande oljeförbrukningen betydligt och är även lönsamt för miljön
och Sällskapet på sikt.
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Programmet för Hösten 2022 är följande:
Fredag 2.9.2022 kl. 18 Kräftskiva i
Annexet
Onsdag 7.9.2022 kl. 18.00
Höstutflykt med besök på Villa Gyllenberg (se bilaga i medlemsblad 6-2022).
Torsdag 22.9.2020 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 hyperparatyreoidism och diagnostik av bisköldkörtel
tumörer
Moderator: Taisto Sarkola
Onsdag 23.11.2022 kl. 18.15
Klubbkväll i Annexet (se bilaga).
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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Thoracala Medicinarspexet

Bästa Finska Läkaresällskapets medlemmar,

Efter en lång väntan har
den stora äran att bjuda in Er till sitt LXV jubileumsspex samt efterföljande supé
lördagen den 29 oktober 2022. Festligheterna inleds med kavalkadspexets premiär
kl. 13 på Suomalainen Yhteiskoulu, Stormyrvägen 8.
Efter spexföreställningen förflyttar sig festdeltagarna med gemensam transport
till Helsinki Congress Center Paasitorni i Hagnäs där supén firas i spexig anda
med gyckel och sång.
Supén efterföljs av nachspiel i thoracal anda natten lång på Annexet,
Johannesbergsvägen 8, dit vi tar oss med gemensam transport.
Festen kulminerar med sillfrukost på Annexet söndagen den 30. oktober klockan 12.00.
Kom med och fira vårt älskade spektakel på dess finaste högtid på sju år!

Klädsel
Högtidsdräkt med akademiska ordnar
och medaljer
Avgifter
Supékort för thoracaler/jungfrun som
studerar: 95 €
Supékort för övriga: 115 €
Understödssupékort: 135 €
Nachspiel: 5 €
Sillfrukost: 10 €
I supékortets pris ingår spexbiljetten
samt kaffe med tilltugg i pausen.
Anmälan
Anmälan är öppen från
1.9 kl. 12.00 till 25.9 kl 23.59.
Anmälan hittas på följande länk:
https://forms.gle/Y6zJTxdzHeQkChcM6

Avecer
Avecer ska anmäla sig skilt via
samma formulär. Observera
att thoracaler och aktiva i
spexproduktionen har förkörsrätt,
och om alla avecer inte ryms med
meddelar vi om detta skilt.
Betalning
Betalningsuppgifter meddelas
i ett senare skede åt de anmälda
per epost.
Kom ihåg att klicka ”going”
på Facebookevenemanget!
Eventuella frågor kan riktas
rakt åt marskalkerna!
Hjärtligt välkomna!

Jubileumsmarskalkerna Maja Löfgren och Jacob Vikström
Maja: 0400 416483, maja.e.lofgren@gmail.com
Jacob: 044 2724952, jacob.vikstrom@helsinki.fi

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPET KLUBBKVÄLL
onsdag 23.11.2022 kl. 18.15
i Annexet på Johannesbergsvägen 8.

VID LIVETS GRÄNS

En musikfylld föreställning om musikens kraft vid en sjukhusavdelning
sjukhusmusiker: Anna Brummer
skådespelare: Helena Ryti
regi: Jaana Taskinen
Föreställningen baserar sig på Anna Brummers erfarenheter
som sjukhusmusiker inom den palliativa vården.

Bild: Antti Haanpää

Efter programmet servering till priset av 10 euro.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN MED!
Anmälan till kansliet tfn 09 4776 8090 eller kansliet@fls.fi senast 16.11.2022.

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
Kansliet är stängt 20.–21.10.2022.
Styrelsens sekreterare
Taisto Sarkola
taisto.sarkola@helsinki.fi
Tel. 040 703 03 94

