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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 vanligt i Annexet,
men om Covid-19 pandemin inte tillåter detta ordnas dessa virtuellt via
Zoom-applikationen i likhet med verksamheten under Covid-19 pandemin
hittills. I skrivande stund är det ännu oklart om pandemin tillåter ordnandet av
den traditionella kräftskivan i början av hösten.
Styrelsen har beslutat att summan för
forskningsstipendieutdelningen för år
2022 är 2 miljoner euro. Ansökningar
för stipendier bör vara inlämnade senast 15.9.2021 och ansökningssystemet
öppnas en månad innan. I synnerhet
unga forskare och doktorander uppmanas söka forskningsunderstöd från
Sällskapet. 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.
Staketet invid Annexet mot grannen har rivits och ersätts med en häck
som kommer att förses med skyddsnät
under tillväxten. En del träd har fällts.
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Under sommaren kommer Villans
framfasad att målas.
I april togs ett nytt program för
medlemsregister (Desky) och fakturering (Briox) i bruk. En bekräftelseförfrågan har per e-post skickats till alla
medlemmar och denna begäran måste
godkännas av samtliga för uppdatering av uppgifterna. Medlemsfakturan
och medlemsbladet skickas elektroniskt till dem som meddelat e-postadressen och per post till övriga.
Sällskapets nya hemsida kommer
att publiceras inom en snar framtid.
Preliminära diskussioner har förts
med tanke på digitalisering av alla
Handlingar för att göra dem tillgäng
liga för alla.

Programmet för
Hösten 2021 är följande:
Kräftskivan 3.9.2021 kl. 18
i Annexet om pandemiläget tillåter.
Meddelande om tillställningen skickas
till alla medlemmar i början av augusti
per e-post och uppdateras på hemsidan.

Onsdag 10.11.2021 kl. 18.15
Klubbkväll i Annexet/Zoom.
Tema: Familjejuridik med
Harriet Rydberg
Moderator: Ulla Wiklund

Torsdag 9.9.2021 kl. 18.15
Septembermöte i Annexet/Zoom.
Tema: Geriatrik – livslängden förlängs
men håller kroppen?
Hanna Öhman: Multimorbiditet i
specialsjukvården – vilka vårdformer
förbättrar livskvalitén?
Benjamin Feodoroff: Värna om den
äldres hälsa i primärvården – tidvis är
mindre bättre
Moderator: Timo Strandberg

Torsdag 18.11.2021 kl. 18.15
Novembermöte i Annexet/Zoom.
Tema: Unga forskare.
Oscar Holmström: Artificiell intelligens
för bildbaserad medicinsk diagnostik
Frida Gyllenberg: Långverkande
preventionsmetoder kostnadsfritt
– för vem och hur bra fungerar de?
Agnes Stenius-Ayoade: Hemlöshet
i Helsingfors - morbiditet, mortalitet
samt serviceanvändning
Moderator: Taisto Sarkola

Torsdag 16.9.2021
Höstutflykt till Blekholmen och NJK.
Tema: Blekholmen – ett seglings
centrum under 136 år. Rundvandring
och presentation med efterföljande
middag (se bilaga).
Torsdag 14.10.2021 kl. 18.15
Oktobermöte i Annexet/Zoom.
Tema: Sömnstörningar
Tarja Stenberg: Sömnreglering:
vad kan gå fel?
Tiina Paunio: Sömnlöshet: orsaker
och behandling
Moderator: Tarja Stenberg

Torsdag 9.12.2021 kl. 18.15
i Annexet/Zoom.
Programmet meddelas senare.
Sällskapets program och
Handlingarna hittas på hemsidan.
Väl mött på Sällskapet!
Taisto Sarkola
Sekreterare

Finska Läkaresällskapets Medlemsblad juni 2021
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Finska Läkaresällskapet
Höstutflykt
torsdagen den 16 september 2021 kl. 18.00
Blekholmen – ett seglingscentrum under 136 år.
En historisk rundvandring och presentation av Blekhomen och NJK
med NJK:s kommendör Mats Welin samt middag.

Förbindelsebåten avgår från Ehrnströmsväg 13,
00140 Helsingfors kl. 18.00
Deltagaravgiften 54 € (middag men inte drycker)
betalas till kontot FI09 2001 3800 0425 73 senast 6.9.2021.
Deltagarantalet är begränsat till 30 personer.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN MED!
Anmälningar tas emot från och med 16.8.2021 till kansliet tfn 4776 8090 eller
kansliet@fls.fi senast 6.9.2021. Vänligen meddela om eventuella specialdieter.
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SÅNGARE !

Medicinarkören Notknackarna tar emot nya sångare.
Kören är en manskammarkör med 3–7 sångare per
stämma. Mellanstämmorna har båda tre sångare var,
medan sju man sjunger första tenor och fem andra
bas. Repertoaren utgörs främst av humoresker, bl.a. ur
thorakala, men också ur svenska spex. Också några seriösare sånger ingår. Kören övar torsdag kvällar från kl
19 till 21.30 i Annexet, samt under 1–2 veckoslutsläger
per termin. Utbildning i tonbildning ingår. Notläsningsförmåga är önskvärd, åtminstone på någon nivå.

Intresserad? Tag kontakt med körens dirigent
Kalle Ahlberg, tel 050 366 2289 eller
rolf.ahlberg@gmail.com
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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. 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
5.7–8.8.2021.

