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Kursen hölls på en vacker vingård, Chateau Pey La Tour, strax utanför Bordeaux. Vi var 5 

deltagare från Sverige och ytterligare ett 40-tal från övriga Europa. Föreläsningarna hölls 

av 12 seniora hepatologer från Frankrike, Italien, Tyskland, England, Schweiz, Turkiet och 

Polen. 
 

13/6. Ett mycket ambitiöst program startade som sig bör med en genomgång av leverns 

patofysiologi. Nödvändigt och nyttigt då det trots allt är några år sedan vi lämnade 

skolbänken. Efter en genomgång av olika möjligheter att kartlägga levern radiologiskt 

följde den första av flera fantastiska middagar. 

 

14/6. En riktig heldag som började med genomgång av neonatal kolestas, hepatomegali, 

fibros och diskussion kring förhöjda transaminaser. Ämnen som är "lätta" att följa och ta till 

sig ny kunskap kring då vi alla har egna erfarenheter inom områdena. Lite svårare blev det 

framåt em/kväll då PFIC, Alagille och Hepatit B/C avhandlades. 

 

15/6. Fm kretsade kring portal hypertension och leversvikt. En bra övergång till 

levertransplantation som avhandlades senare under em. Däremellan diskuterades bland 

annat Mb Wilson, ett tillstånd som enligt den samlade expertisen är underdiagnostiserad 

och alltid ska uteslutas vid oklara fall och speciellt i samband med autoimmun hepatit. Gör 

vi det? Bör vi göra det i större utsträckning? 

På kvällen blev det finfin middag med efterföljande dans. 

 

16/6. "Fatty liver disease" var på tapeten under vårt sista föreläsningspass. Ett svårt ämne 

med få svar men där diskussionen känns viktig med tanke på att denna patientgrupp 

sannolikt kommer fortsätta öka i framtiden. Tyvärr blev det ingen lunch denna dag utan 

istället dags för hemfärd och en förhoppning att sommaren hemma nått samma nivå som i 

Bordeaux. 
 

Under hela kursen varvades de katedrala föreläsningarna med deltagarnas egna 

patientfall. Intressant och ofta givande med en mer engagerande diskussion. 
 
 



Kursen som helhet har varit mycket givande av flera skäl... 

• ett heltäckande program där vi fått möjligheten att fullt ut fokusera på leversjukdomar 

• stimulerande och inspirerande att träffa kollegor från hela Europa 

• många tips på artiklar och bra föreläsningar att ta med sig hem och begrunda 

 

Mindre bra var att kursen var uppbyggd helt och hållet kring katedrala föreläsningar. 

Kursen skulle ha mycket att vinna på ett bättre pedagogiskt upplägg med mer 

gruppundervisning etc... Sammantaget vill vi dock varmt rekommendera kommande 

Summer school i hepatologi som sannolikt kommer hållas om 2 år. Vi vill även passa på 

att rikta ett stort tack till Svenska Föreningen för Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition 

som givit oss ett stipendium som gjorde det möjligt för oss att delta i denna kurs. 

 

Slutligen, för de som inte känner till det, finns det i Bordeaux med omnejd mycket gott 

rödvin (dock serverades endast vatten till lunchen!). Vi vill även tipsa om ett besök hemma 

hos Silvia då hon vann en magnumbutelj och sist men inte minst kan vi rekommendera 

ankhjärta till lunch! 
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På fotot ses Dimitrios Tapsas, Henrik Arnell, Silvia Malenicka, Nils Ekvall och Timo Käppi 


