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Medlemsblad mars 2023
Bästa medlemmar, 

Vi har inlett Sällskapets 188:e verksamhetsår. Vi gläds åt att vi åter kan ses  
i Villan och Annexet. Vi kommer att fortsätta att ordna möjlighet att delta  
i månadsmötena på distans. 

På årsmötet 27.1.2023 erhöll professor Mikael Knip J. W. Runebergs pris.
Hans föredrag hade rubriken ”Är typ 1-diabetes en eller flera sjukdomar?”. 
På mötet utdelades pris och stipendier till ett sammanlagt värde av drygt 
2 miljoner euro. 

Utöver J. W. Runebergs pris utdelades följande priser och utmärkelser på årsmötet:
1. Styrelsens pris för bästa föredrag av yngre forskare 2022 till Sara Storvall för  
 föredraget ”Primär hyperparatyreoidism och diagnostik av bisköldkörteltumörer”.
2. Styrelsens pris för bästa examensarbete 2022 till Oskar Lindholm för arbetet  
 ”Om begreppet evidens i evidensbaserad medicin”.
3. Svante Stenmans pris till kliniska läraren Heikki Koistinen för hans insatser  
 för svenskspråkig undervisning i endokrinologi.

Sällskapet ordnade en kurs under Läkardagarna 2023 med rubriken  
”Ryggen krånglar – vem kan hjälpa och hur?”. Kursen erhöll god respons.  
Som ordförande fungerade biträdande professor Lena Thorn.

Kollegerna Robert Björkenheim och Richard Lundell är nya medlemmar  
i Sällskapets styrelse. De avgående medlemmarna Clas-Göran af Björkesten  
och Taisto Sarkola avtackades på årsmötet. Sällskapets nya sekreterare  
heter Lena Sjöberg.

Sällskapets styrelse för år 2023  
är följande:
Ordförande: Pertti Panula
Vice ordförande: Nina Lindfors
Skattmästare: Tom Böhling
Sekreterare: Lena Sjöberg
Klubbmästare: Michelle Renlund
Övriga medlemmar: Robert Björkenheim, 
Richard Lundell och Malin Sund  
(saknas på bilden)
Thorax representant: Medicinar klubbens 
ordförande Sara Itkonen
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Vårens återstående program
Torsdag 23.3.2023 kl. 18.15 
Marsmöte i Annexet/hybridmöte  
Tema: Läkare i krigs- och krisområden 
Kariantti Kallio: Anestesiologiaa kriisi -
-alueilla – kokemuksia Lääkärit Ilman 
Rajoja -järjestön (MSF) avustustyöstä 
Martin Weckman: Krigskirurgi när 
resurserna är begränsade: erfarenheter 
Kommentarer av Tommy Wilkman,  
som har erfarenheter från Ukraina.
Moderator: Taisto Sarkola

Torsdag 20.4.2023 kl. 18.15  
Aprilmöte tillsammans med  
Odontologiska samfundet i Tandem, 
Fredriksgatan 30 A 5. 
Tema: Själö. Gäster: Författaren  
Johanna Holmström och forskaren  
Jutta Ahlbeck. Anmälning till kansliet 
senast 12.4.2023.

Torsdag 11.5.2023 kl. 17.00–20.15  
Traditionell fortbildningskväll  
tillsammans med Thorax på Annexet.
Tema: Mångkulturellt på läkarmottag-
ningen. Se bilaga.

Tisdag 16.5.2023 Klubbkväll:  
Med våren kommer fåglarna!  
Fågelutfärd i miljön kring Villan med 
början klockan 18. Vi samlas vid 
bron mot Fölisön och promenerar 
sedan i trakten i cirka en och en halv 
timmes tid. Klädsel enligt väderle-
ken. Ta med egen kikare och fågel-
bok, om du har! Två teleskop kom-
mer att finnas för gemensamt bruk. 
Efteråt en lätt måltid på Villan. 
Guider: Pertti Panula och Lena 
Sjöberg. Deltagaravgiften 20 euro 
för maten (barn gratis) betalas till 
kontot FI09 2001 3800 0425 73 
senast 9.5.2023. Antalet deltagare är 
begränsat till 30 personer; anmälning 
till kansliet senast 9.5.2023.  
Om vädret inte tillåter samvaro 
utomhus, samlas vi i stället i Villan 
och får veta mer om ringmärkning 
av fåglar. 

Lördag 10.6.2023 Trädgårdsfest 
Arne Alligator uppträder.
Se bilaga.

Om du önskar delta i sitsen efter mötena, vänligen meddela kansliet senast  
3 dagar innan. Faktura på medlemsavgiften kommer att skickas per e-post i mars 
eller april. De som inte meddelat någon e-postadress får fakturan skickad per post.

Sällskapets nyaste nummer av Handlingarna 2/2022, ett temanummer om 
Covid-19-pandemin, hittas på webbsidan. Specialredaktör: Asko Järvinen.
Angenäm vår – vi ses på mötena!

Hälsningar,
Lena Sjöberg
Sekreterare
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Fåglar i närmiljö 
Tisdag 16.5.2023

Vilka fåglar ser man i Helsingfors? Hur identifierar man dem? 
Varför ringmärks fåglar? 

Tisdag 16.5.2023 Med våren kommer fåglarna! Fågelutfärd i miljön kring Villan 
med början klockan 18. Vi samlas vid bron mot Fölisön och promenerar sedan i 
trakten i cirka en och en halv timmes tid. Klädsel enligt väderleken. Ta med egen 
kikare och fågelbok, om du har! Två teleskop kommer att finnas för gemensamt 
bruk. Efteråt en lätt måltid på Villan. 
Guider: Pertti Panula och Lena Sjöberg. Om vädret inte tillåter samvaro utomhus, 
samlas vi i stället i Villan efter en kort promenad och får veta mer om ringmärk-
ning av fåglar.

Deltagaravgiften 20 euro för maten (barn gratis) betalas till kontot 
FI09 2001 3800 0425 73 senast 9.5.2023. Antalet deltagare är begränsat  
till 30 personer; anmälning till kansliet senast 9.5.2023.

Guide: Pertti Panula och Lena Sjöberg.

I mitten av maj har de flesta sångfåglar 
kommit. Näktergalen sjunger och häckar i 
lundar, strandskogar och trädgårdar också 
i Mejlans. Andfåglar har börjat häcka och 
gräsanden kan redan ha ungar. Om man 
känner de 10 vanligaste fåglarnas läten 
och sång, kan man identifiera majoriteten 
av alla fåglar som man hör.
Bild: Näktergal med larv

Via ringmärkning får man reda på  
fåglarnas flyttvägar, hur länge de lever och 
i vilka miljöer de klarar sig bäst.   
I Finland häckar över tusen par fiskgjusar, 
och de flesta ungarna ringmärks av 
erfarna ringmärkare som har tillstånd och 
utrustning. I Helsingfors ser man fiskgjusar 
fiskande i havsvikar och längs stränder. 
Bild: Fiskgjuse
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Det thoracala medicinarspexet
  presenterar sitt LXVII spex

   WWW.THORAX.FI/SPEXBILJETTER BILJETTER@THORAX.FI 
          @THORACALAMEDICINARSPEXET

VASA, Kulturhuset Fanny 1.4
ÅBO, Cygnaeus skola 2.4 

GÖTEBORG 19.5 

HELSINGFORS:
11.3 kl 14, SYK (PREMIÄR)
25.3 kl 16, SYK
15.4 kl 16, Arbetets vänner
22.4 kl 16, SYK WWW.THORAX.FI/SPEXBILJETTER

BILJETTER@THORAX.FI @THORACALAMEDICINARSPEXET

SPEXET
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Traditionell trädgårdsfest
för hela familjen lördagen den 10 juni kl. 13–16

Arne Alligator & Djungeltrumman kickar igång 
trädgårdsfesten prick kl. 13.00

Mat (lunchbuffé), mingel och mete!

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 2.6.2023.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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Finska Läkaresällskapet och Thorax mentorprogram presenterar

MÅNGKULTURELLT PÅ 
LÄKARMOTTAGNINGEN
 
Tisdag 11.5.2023 kl. 17–20.30 i Annexet, Johannesbergsvägen 8.

Lärandemål: Efter fortbildningen kan deltagare
• bemöta personer från andra kulturer på ett mer sakkunnigt sätt
• mer mångsidigt beakta hälsoaspekter hos personer  
 med icke-finländsk härstamning     

PROGRAM

17.00–17.15 Välkomna och introduktion, presentationer; kaffe 
 Lena Sjöberg 

17.15–18.00 Vilka hematologiska särdrag bör beaktas  
 hos patienter från andra kulturer?
 ML, specialistläkare i inre medicin och  
 hematologi Hannah Söderholm

18.00–19.00 Professionellt bemötande av personer från andra kulturer
 Psykolog Larissa Söderling, Vanda-Kervo välfärdsområde

19.00–19.30 Paus med litet kvällsmål

19.30–20.15 Hur beaktas eventuella infektioner hos patienter  
 som flyttat hit från områden utanför Europa?
 MD, specialistläkare i inre medicin och  
 infektionssjukdomar Ville Holmberg 

20.15–20.30   Avrundning och feedback
 Lena Sjöberg

Anmälan per e-post till kansliet@fls.fi senast 4.5.2023.

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPET              MEDICINARKLUBBEN THORAX

10



Resestipendier för utlandsresa å 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. 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
Lena Sjöberg
lena.sjoberg@helsinki.fi
Tel. 044 586 1492




