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Medlemsblad september 2020
Bästa medlemmar,
Vi inleder ett nytt akademiskt år som på många sätt påverkas av Covid-19
pandemin.
På grund av den utdragna pandemin - som sannolikt kommer att fortgå under 1-2
års tid - är styrelsen beredd att ordna Sällskapets mötesverksamhet virtuellt med
hjälp av Zoom med föredragshållare och moderator närvarande i Villan.
Erfarenheterna från månadsmötet i maj visade ett stort intresse för virtuellt
deltagande bland våra medlemmar bosatta utanför huvudstadsregionen. Större
sociala evenemang som tex kräftskiva och årsfest kan inte ordnas under pandemin.
Förhoppningsvis har alla hunnit lämna in sina stipendieansökningar i tid via det
elektroniska systemet. ”Resestipendier” 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.
Handlingarnas temanummer ”Koagulationsmedicin – en multidisciplinär
specialitet” har nyligen utkommit och hittas på hemsidan i pdf-format.
Reparationen av glastaket i Annexet som ursprungligen skulle genomföras i juli har
skjutits upp till hösten på grund av materialens leveransproblem.
Sällskapet har kontaktats av Odontologiska Samfundet som hört sig för om att
ändra den årliga gemensamma mötesdagen från februari. Planen är att framöver
ordna det gemensamma mötet i april. Vårens program ingår i följande
medlemsblad som utkommer i december.

Thorax har informerat styrelsen att medicinarkvoten vid HU fyllts med 37
nya medicinare vid svenska studielinjen.
Höstens program är följande:

Höstens program
Septembermöte torsdag 17.9.2020 kl. 18.15. Arrangeras som Zoom-möte
(Zoomlänken sänds per epost 3 dagar för mötet).
Tema: Ungdomars psykiska problem i primärhälsovården och
specialsjukvården.
Silja Kosola: Ungdomars psykiska problem ur elevvårdens synvinkel
Kim Kronström: Ungdomars psykiska problem i specialsjukvården
Moderator: David Gyllenberg.
Oktobermöte torsdag 8.10.2020 kl. 18.15. Arrangeras som Zoom-möte.
Tema: Unga forskare.
Markus Haapanen: Geriatriska syndrom ur ett livscykelperspektiv
Johan Björkqvist: Dygnsrytm och sömn hos vuxna födda som prematurer
Eve Salonius: Biomaterial i ortopediskt bruk - ledbrosk i specialfokus
Moderator: Taisto Sarkola.
Novembermöte torsdag 12.11.2020 kl. 18.15.
Tema: Hörselrehabilitering; Höra eller inte höra - det är frågan
Johan Hedström: Nedsatt hörsel hos barn
Robert Ginström: Nedsatt hörsel hos vuxna
Audionom Tiina Eronen och Heidi Akgül från GN Hearing Finland:
Hörselrehabilitering samt nya hjälpmedel vid nedsatt hörsel
Moderator: Johan Hedström.
Klubbkväll 25.11.2020 kl. 18.15.
Författarkväll med Merete Mazzarella.
Moderator: Lena Sjöberg.

Decembermöte torsdag 10.12.2020 kl. 18.15.
Tema: Biologiska läkemedel – stora molekyler med stor effekt.
Dan Nordström: Allt fler patienter med reumatiska ledsjukdomar använder
biologiska preparat
Johanna Mandelin: De biologiska läkemedlens revolution inom dermatologin
Clas-Göran af Björkesten: Biologiska läkemedel och paradigmskiftet i
behandlingsmålen av inflammatorisk tarmsjukdom
Moderator: Clas-Göran af Björkesten.
Styrelsen följer med Covid-19 pandemin och sällskapets medlemmar informeras
senare under hösten om de praktiska detaljerna gällande genomförandet av
höstens klubbkväll samt månadsmötena i november och december.
Sällskapets program hittas på hemsidan.
Håll er friska! Väl mött på Sällskapet!
Taisto Sarkola
Sekreterare

