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För åtta år sedan kom barnläkare Monika Dolik-Michno till Örnsköldsvik 
med sin familj från Krakow i Polen. Idag arbetar hon som barnneurolog 
på Barn- och ungdomshabiliteringen vid Örnsköldsviks sjukhus.

Örnsköldsvik
tt det blev Örnsköldsvik, har inte all-
tid varit ett självklart val för Monika. 
Hon och hennes make Piotr är fort-
farande öppna för andra alternativ 

men på något vis blir de ändå kvar i staden. 
    I början av 2000-talet rekryterades många läkare 
från Polen till Sverige, mest till södra Sverige, framför-
allt Kalmar. Monika och hennes make visade intresse 
när rekryteringsföretaget Medena sökte doktorer och 
flyttade till Örnsköldsvik eftersom det fanns behov av 
barnläkare.

– Vi var båda två färdigutbildade läkare och specia-
lister med drygt tio års klinisk praktik och erfarenhet i 
Polen. Vi kände båda att vi var redo för nya utmaningar, 
berättar Monika. 

Samtidigt med flera andra polska läkare läste 
Monika och Piotr svenska ett år innan de flyttade till 
Sverige. Flera av familjerna bosatte sig i Örnsköldsvik. 
En del av dem är fortfarande kvar, så även Monika och 
hennes familj.

Monika är idag dubbelt utbildad specialist – barnlä-
kare och barnneurolog. Hon blev färdig med sin andra 
specialitet i augusti 2011. I Polen var Monika anställd 
på flera ställen. I Sverige behöver hon inte arbeta lika 
mycket för att behålla samma ekonomiska status. 
Eftersom hon tycker om sitt arbete som barnneuro-
log, och det inte finns någon renodlad sådan tjänst i 
Örnsköldsvik, väljer hon att dela sin tjänst. Hon arbetar 
75 procent som neurolog vid Barn- och ungdomshabi-
litering i Örnsköldsvik och 20 procent vid Kolbäckens 
barnhabilitering i Umeå där hon har möjlighet att 
arbeta i ett team av barnneurologer, både lokalt och 
nationellt. 

– Det är en bra lösning för mig att även kunna 
arbeta i Umeå. På det viset kan jag fortbilda mig och 
fokusera ännu mer på barnneurologi som hela tiden 
varit mitt mål. Sedan Botniabanan kom igång har det 
dessutom blivit mycket bekvämare att pendla.

Monikas make Piotr jobbar idag som ortoped vid 
Norrlands universitetssjukhus i Umeå, huvudsakligen 

med barn. Monika har också jobbat i Umeå och 
trivdes med det men, på grund av familjeskäl, 
var hon efter ett år tillbaka i Örnsköldsvik. Hon 
skrattar lite och menar att hon kanske inte är 
den bästa ambassadören för Örnsköldsvik 
eftersom hon ser både fördelar och 
nackdelar med att bo i staden. 

– Vi flyttade hit från en miljon-
stad så det är klart att från början 
kändes exempelvis kulturut-
budet lite tunt. Det var också 
svårt att få med barnen i olika 
aktiviteter eftersom vi sakna-
de information och det var 
svårt att få plats. Allt det 
har dock förbättrats de 
senaste åren. Här finns 
fantastisk natur och 
barnen trivs väldigt 
bra här. Det som 
också är positivt är 
att det mesta finns 
nära, exempelvis 
är det nära till job-
bet. På frågan om 
jag skulle göra 
samma val igen 
är svaret ja. Jag 
skulle defini-
tivt ta samma 
beslut och 
rekommende-
rar gärna andra 
som söker nya 
utmaningar att 
göra samma 
sak.  
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        Alla vägar bär till 

 Visste du att…

Örnsköldsviks sjukhus gillas bäst i Västernorrland av AT-läkarna.
Sjukhuset i Örnsköldsvik rankas på nionde plats av sextiofyra sjukhus i det 
sammanfattande betyget från läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) i sin ut-
bildning efter läkarexamen. Rankningen redovisas av Sveriges Yngre Läkares 
Förening, SYLF, som organiserar underläkare inom Sveriges läkarförbund.
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Din lokala leverantör inom energi 
och kommunikation
Övik Energi – komplett på rätt sätt
Såväl el som fjärrvärme och fjärrkyla produceras av förnybara råvaror. Övik Energi kan alltså erbjuda ett behagligt

inomhusklimat samtidigt som vi undviker att påverka det globala klimatet. Dessutom kopplar vi upp Örnsköldsvik

mot världen i vårt stadsnät, som gör det möjligt att surfa, ringa och titta på tv med högsta kvalitet.

Här är vi fulla av energi
Även internt försöker vi tänka stort. Övik Energi uppmuntrar medarbetarna att ta 

initiativ och eget ansvar. Vi tror nämligen att företag som vill utvecklas måste

ge medarbetarna möjlighet att använda sin kompetens fullt ut. Så i fråga 

om engagemang gäller verkligen inte några energisnåla lösningar.

Med passion för 

Då vi satsar gör vi det noggrant. Oavsett om det gäller in-

redning av en mindre lägenhet eller kundanpassade kontor 

på ett par tusen kvadrat. Vår service, omtanke och kvalitet 

ska helt enkelt vara i toppklass.

På samma sätt resonerar vi kring vår omgivning. I det lilla 

perspektivet ger vi individer möjlighet till utveckling genom 

exempelvis sponsring av enskilda, lovande idrottstjejer. 

I det stora ger vi Örnsköldsvik möjligheter att utvecklas 

genom ett aktivt deltagande i förnyelsearbetet.

I allt vi gör vill vi skapa tydliga resultat. 

Det gäller även det vi gör för dig.

Backmans förvaltning 
och utveckling av 
fastigheter i Örnskölds-
vik har bland annat 
resulterat i galleriorna 
och mötesplatserna 
Oskargallerian och 
Magasinet. Vårt arbete 
har uppmärksammats 
med utmärkelser för 
framtidsinriktat fastig-
hetsägande både lokalt 
och på riksplanet.

Backmans Företags- & Fastighetsutveckling hyr ut och förvaltar butiks- 
och kontorslokaler i centrala Örnsköldsvik. Välkommen att kontakta oss!

 


