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Medlemsblad december 2020
Bästa medlemmar,
Sällskapets 185:e verksamhetsår är på slutrakan. Höstens program har
inkluderat temakvällar om ungdomars psykiska problem, unga forskare
presentationer, hörselrehabilitering och biologiska läkemedel. Utöver det
ordnades en klubbkväll med Merete Mazzarella under temat
kommunikation mellan läkare och patient. Alla möten har ordnats på
distans med 30-50 deltagare per tillställning.
Annexets glastak har förnyats under hösten. Sällskapets nya hemsida är
under arbete och kommer att tas i bruk inom kort.
Inför det kommande året hälsar vi de nya styrelsemedlemmarna Michelle
Renlund och Malin Sund välkomna och tackar våra långvariga avgående
styrelsemedlemmar Monika Carpelan-Holmström och Karin SteniusSöderlund.
Läkardagarna 2021 i början av januari ordnas virtuellt och inkluderar ett
svenskt mångsidigt intressant program inom området gastroenterologi
sammanställt av Clas-Göran af Björkesten (se bilaga). Ett samarbetsavtal
mellan Duodecim, Läkarförbundet och Sällskapet gällande framtida
Läkardagar (2022-) har under hösten ingåtts. Framöver ansvarar
Läkarförbundet i sin helhet för Läkardagarnas arrangemang. Sällskapet
kommer att vara representerad i evenemangets programkommitté med
ansvar för planering av det svenska programmet.

Det kommande verksamhetsåret inleds traditionsenligt sista
fredagen i januari med årsmöte och föredrag av
Runebergspristagaren samt utdelning av övriga pris och stipendier.
På grund av Covid-19 ordnas ingen årsfest.

Aprilmöte torsdag 15.4.2021 kl. 18.15 tillsammans med Odontologiska
Samfundet i Tandem (deltagande via Zoom).
Föredrag av Mika Gissler.

I vårens program har det traditionella gemensamma månadsmötet
med Odontologiska Samfundet flyttats till april.

Klubbkväll onsdag 19.5.2021 kl. 18.15 i Annexet (deltagande via Zoom).
”Coachingens möjligheter för läkare” med Christel Berghäll.
Moderator: Kethe Hermunen. Se bilaga.

Vårens program

Trädgårdsfest 12.6.2021. Preliminärt program. Mera information i nästa
medlemsblad.

Fredag 29.1.2021 kl. 18.15 Årsmöte i Annexet (deltagande via
Zoom).
Föredrag av Runebergspristagaren.
Pris och stipendier.
Ingen årsfest.
Februarimöte torsdag 18.2.2021 kl. 18.15 i Annexet (deltagande via
Zoom).
Tema: Aktuell nefrologi.
Patrik Finne: Finlands njursjukdomsregister – en föregångare bland
hälsovårdsregister.
Marko Lempinen: Kombinerad njur- och pankreastransplantation –
ett sätt att kurera både diabetes och njursjukdom.
Moderator: Per-Henrik Groop.
Marsmöte torsdag 25.3.2021 kl. 18.15 i Annexet (deltagande via
Zoom).
Tema: Kärlkirurgi.
Patrick Björkman: Aorta –aneurysm – en folksjukdom?
Pekka Aho: Behandling av sprucket aorta –aneurysm: från brutal
nödlaparotomi till perkutan behandling i lokalbedövning.
Moderator Anders Ahlbäck.

Inbjudan till möten och klubbkväll skickas per e-post senast en vecka innan
med instruktioner om deltagandet via Zoom.
Sällskapets program och Handlingarna hittas på hemsidan.
Välkommen med!
Taisto Sarkola
Sekreterare

