Eskilstuna i september 2015

Hej alla medlemmar i SPGHN!
Sedan årsmötet i april har ni en ny ordförande och nu, lagom inför IBD dagarna i Örebro, tänkte jag
skriva några ord för att presentera mig.
Jag heter Bernadetta Majerczyk och jobbar som barnläkare på Barnkliniken Sörmland med huvudsäte
i Eskilstuna. Efter studier på KI hamnade jag som AT-läkare i Eskilstuna och har hittills varit min nya
hemstad trogen, där jag lever med make och två barn.
Till vardags fördelar jag min tid mellan barngastroenterologin och att vara studierektor för blivande
barnläkare på vår klinik, vilket gjort att jag under de åren jag suttit som ledamot i SPGHNs styrelse
ofta tagit på mig frågor om utbildning.
Som ni själva läst i t.ex. senaste sjukhusläkaren saknas det många specialister i Sverige. På
barngastrosidan saknar vi dessutom en formell subspecialitet. Rekrytering är svårt och något många
kliniker i landet kämpar med! Jag tror att konkreta riktlinjer som ramar in en väg och ger strukturerad
utbildning kan locka fler unga kollegor till en framtid som barngastroenterolog alt
barngastrointresserad barnläkare. Därmed har styrelsen satt tänderna i de riktlinjer som finns
publicerade av ESPGHAN (ESPGHAN syllabus for subspecialty training: moving towards a

European standard) och vi försöker anpassa dessa till vår verklighet i Sverige!
Sedan årsmötet har vi också bytt utseende på hemsidan. Vår i många år trogne webbmaster Mats
Eriksson har lämnat över till Marianne Bergström, som även är ansvarig för BLFs hemsida. Både Mats
och min företrädare Henrik Arnell tackades av med boken ”Charmen med tarmen” av Giulia Enders.
Jag hoppas att de under sommaren fått tid att skratta åt denna läsning. Giulia Enders har av SPGHN
blivit utvald och kommer att erhålla utmärkelsen ”Årets magkänsla 2015” för ett positivt budskap om
tarmen och dess funktion på ett lättillgängligt sätt…
Sist men inte minst vill jag skriva att jag hoppas på gott samarbete med er alla i vår förening! Tveka
inte att höra av er med idéer, framförallt om dessa rör utbildning! Vi försöker hålla er uppdaterade
kring nyheter via vår hemsida!
Njut av höstsolen så ses vi i Örebro om bara några veckor!

Bernadetta Majerczyk

