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.
Ansökningsblankett och närmare information finns på vår hemsida:
www.fls.fi/stipendier.
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Sällskapet har påbörjat sitt 186:e verksamhetsår.
Covid-19 pandemins andra våg pågår i vårt land och regeringen planerar skärpta
restriktioner för att tämja smittspridningen. Sällskapets mötesverksamhet har
under hela pandemin organiserats på distans.
På årsmötet fick vi höra föredrag av mottagaren av Runebergspriset Johan Eriksson
med rubriken ”Från postoperativa psykoser, insulin resistens och Typ 2 diabetes till
låg födelsevikt och programmering av sjukdomar”. På mötet utdelades pris och
stipendier till ett sammanlagt värde av ca 1,9 miljoner euro.
De på årsmötet utdelade övriga priserna och utmärkelserna var följande:
1. Otto Wegelius pris till Markku Kauppi.
2. Ulf Göran Ahlfors premiärpris till Sara Storvall för publikationen ”MGMT
Promoter Methylation and Parathyroid Carcinoma” publicerad i J Endocr
Soc 2019.
3. Oy Medica Ab:s pris till Daniel Gordin.
4. Kaj Tallroths intressepris till Karin Stenius-Söderlund.
5. Styrelsens pris för bästa föredrag på svenska av yngre forskare 2020 till
Johan Björkqvist för hans föredrag ”Dygnsrytm och sömn hos vuxna födda
som prematurer”.
6. Styrelsens pris för bästa examensarbete 2020 till MK Jonna Ekman för
arbetet ”Attityder till vaccination bland hälsovårdspersonal i
Jakobstadsregionen – en kvalitativ studie”.

Den under Läkardagarna 2021 av Clas-Göran af Björkesten ordnade
svenskspråkiga kandidatkursen med temat ”Våra folksjukdomar i
matsmältningsorganen” erhöll mycket god respons.
Medlemsagiften kommer att skickas per e-post via nya medlemsregistret
Desky i mars eller i april. De som inte meddelat e-post får
medlemsfakturan skickad per post.
Sällskapets nyaste nummer av Handlingarna, ett temanummer med Lena
Sjöberg som specialredaktör om den medicinska undervisningen hittas på
hemsidan.
Sällskapets kansli är öppet och finns till medlemmarnas förfogande under
epidemin.
Sällskapets styrelse för år 2021 är följande:
Ordförande: Per-Henrik Groop
Vice ordförande: Pertti Panula
Skattmästare: Tom Böhling
Sekreterare: Taisto Sarkola
Klubbmästare: Michelle Renlund
Övriga medlemmar: Clas-Göran af Björkesten, Lena Sjöberg och
Malin Sund
Thorax representant: Freja Frankenhaeuser

Vårens återstående program
Torsdag 25.3.2021 kl. 18.15 Marsmöte (Zoom)
Tema: Kärlkirurgi
Patrick Björkman: Aorta-aneurysm – en folksjukdom?
Pekka Aho: Behandling av en sprucken aortaaneurysm: från brutal nödlaparotomi
till perkutan behandling i lokalbedövning
Moderator Anders Albäck
Torsdag 15.4.2021 kl. 18.15 Aprilmöte (Live Webinar) tillsammans med
Odontologiska samfundet
Mika Gissler: Om finländarnas hälsosituation enligt officiell statistik. Vilket är vårt
hälsoläge, hur friska eller sjuka är vi? Hur föds vi och hur dör vi? Hur ligger
finländarna till i ett nordiskt perspektiv? Eller i ett europeiskt perspektiv?
Onsdag 19.5.2021 kl. 18.15 Klubbkväll (Zoom)
Christel Berghäll: Coachingens möjligheter för läkare
Moderator: Kethe Hermunen
Se bilaga.
Torsdag 27.5.2021 kl. 18.15 Majmöte (Zoom)
Tema: COVID-19 då, nu och vart är vi på väg?
Nora Grotenfelt: Handläggning av koronapandemin inom öppenvården i
Helsingfors; då, nu och framöver
Matti Reinikainen: Intensivvård för Covid-19 i Finland
Judith Bruchfeld (Karolinska Institutet): Covid-19 långtidseffekter
Moderator: Asko Järvinen
Sköt om er och håll er friska!
Hälsningar,
Taisto Sarkola
Sekreterare

