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Ett nytt akademiskt år har inletts som fortfarande påverkas av Covid-19 pandemin.
Under början av hösten planeras månadsmöten arrangeras virtuellt via Zoom
ännu i oktober ifall inte annat meddelas. I slutet av året kunde vi hoppeligen
sedvanligt ha våra möten i Villan och Annexet. Den preliminära planen är att ordna
årsmöte på Ständerhuset och årsfest på Restaurang Börs.
Förhoppningsvis har alla hunnit läm
na in sina stipendieansökningar i tid
via det elektroniska systemet. ”Rese
stipendier” under Covid-19 pandemin
kan även delas ut för deltagande i
internationella virtuella kongresser.
Ansökningarna bör fortfarande lämnas
in i god tid och senast före kongressen
går av stapeln.
För närvarande skickas medlemsbla
det, jubilarlistan och medlemsfakturan
elektroniskt per e-post till 687 medlem
mar och 520 medlemmar får den ännu
per post. Postningen medför kostnader
för Sällskapet och medlemmar som
ännu får bladet per post uppmanas
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kontakta kansliet för uppdatering av
e-posten i det nya medlemsregistret.
I april togs ett nytt program för med
lemsregister (Desky) i bruk. En bekräf
telseförfrågan har skickats per e-post
till alla medlemmar som meddelat sin
e-post adress och denna begäran måste
godkännas för att i fortsättning kunna
få meddelanden via programmet.
Handlingarnas temanummer
”Neurologi – ljusning vid horisonten”
har nyligen utkommit och hittas på
hemsidan i pdf-format.
Under sommaren har Villans
framfasad målats och planer finns att
installera en luftvärmepump i huset.

Programmet för
Hösten 2021 är följande:
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 16.9.2021
Höstutflykt till Blekholmen och
NJK - flyttas till 5/2022
Tema: Blekholmen – ett seglingscen
trum under 136 år. Rundvandring och
presentation med efterföljande middag.
Torsdag 14.10.2021 kl. 18.15
Oktobermöte distansmöte via Zoom.
Tema: Sömnstörningar
Tarja Stenberg: Sömnstörningar:
vad kan gå fel?
Tiina Paunio: Sömnlöshet:
orsaker och behandling
Moderator: Tarja Stenberg

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 9.12.2021 kl. 18.15
i Annexet/Zoom.
Tema: Ordförandens gäst
Professor Lars Rydén/Karolinska
Institutet: Betala för sjukdom eller
investera i hälsa?
Sällskapets program och
Handlingarna hittas på hemsidan.
Sköt om er! Väl mött på Sällskapet!
Taisto Sarkola
Sekreterare

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

KLUBBKVÄLL
VARDAGSJURIDIK
Onsdag 10.11.2021 kl. 18.15
i Annexet/ via Zoom-applikationen
Advokat Harriet Rydberg håller ett föredrag om aktuella familjerättsliga frågor
så som äktenskapsförord, intressebekningsfullmakter, gåvor och
testamenten, samt därtill hörande skatteplanering.
Efter föredraget finns det tid för frågor och diskussion.

Moderator Ulla Wiklund.
Efter föredraget servering till priset 10 euro.
Anmälan till kansliet tfn 09 4776 8090
eller kansliet@fls.fi
senast 1.11.2021.
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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
Kansliet är stängt 24.9 och 22.10.2021.
Styrelsens sekreterare
Taisto Sarkola
taisto.sarkola@helsinki.fi
Tel. 040 703 0394

