
Stockholm den 17 april 2015 

Bästa kollegor! 
Om ett par dagar är det Barnveckan och då ses vi förhoppningsvis här, i ett idag inte särskilt 
vårlikt Stockholm. Vi har i återigen fått till ett finfint barngastroprogram, detta år med tema 
IBD på tisdag förmiddag och nutrition samma eftermiddag. Glöm heller inte att i god tid lära 
er att hitta till rum 307, där vi förstås ses kl 17.00 för årsmöte i SPGHN! Då kommer också 
2015 års mottagare av priset Årets Magkänsla att presenteras. Eller kanske ska det heta "Gut 
feeling of the year" i år eftersom hen kommer från utlandet? 

Framför oss lite längre fram i vår har vi också ESPGHAN-mötet 6-9 maj i Amsterdam att se 
fram emot. Jag hoppas att många av er kan komma iväg på detta möte, särskilt kanske ni 
unga som just har börjat ta era första steg inom Barngastroenterologi, hepatologi och 
nutrition (BGHN).  Jag hoppas att ni alla, överallt, på alla sätt ni kan ser till att förkovra er! 
Vare sig det handlar om att åka utomlands, eller att komma iväg på SK-kurser eller lokala 
lunchföreläsningar. Vidareutbildning inom specialämnen som BGHN är nämligen en 
ödesfråga - vi är skyldiga vår framtid att hitta kloka lösningar på detta - även inom 
specialiteter som vår som inte fått status som en egen specialitet! 

Den kommande styrelsen som årsmötet (hoppas jag) kommer att välja är specialdesignad för 
att sätta lampan på denna kanske allra mest centrala fråga! 

Det känns väldigt bra att kunna lämna stafettpinnen vidare nu, efter fem år i styrelsen och 
tre år som ordförande. Tack alla ni som varit med och hållit lågan brinnande under dessa år! 
Stort tack också till Mats Eriksson, vår webmaster, som liksom jag nu avgår. Välkommen till 
Marianne Bergström som hjälpt oss bära över allt material från den gamla hemsidan till den 
nya, och som även fortsättningsvis tagit på sig rollen som webmaster. 

Henrik Arnell, henrik.arnell@karolinska.se  

PS Glöm inte att söka våra stipendier för att åka på ESPGHANs Summer Schools och andra 
utbildningstillfällen. Konkurrensen är inte så hård som den borde vara, och därför emotser vi 
flera sökande till våra resestipendier! DS 
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