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Rapport från ESPGHAN`s Nutrition Summer School, Prag, Tjeckien, 30 juni-6 juli 2013 
 
Summer school ägde rum på Adalbert hotell som lokaliserades på Brevnov munkkloster 
strax utanför  Prag. 
 
Kursen startades söndagen den 30/6 med gemensam lunch. Välkomstkommiteen tog emot 50 
deltagare från olika länder , mest från Europa men även några från Asien samt Afrika. Deltagarnas 
yrkesbakgrund varierade. Barnläkare, barngastroenterologer, dietister samt ST-läkare i pediatrik 
deltog i kursen och fick möjlighet att lyssna på erfarna barngastroenterologer prata  
om pediatrisk nutrition. Alla deltagare och föreläsare bodde på samma hotell. Kursprogrammet var  
intesivt och höll på från 08.30-18.00 varje dag med några korta pauser för fika samt lunch. 
 
Ankomstdagen handlade bl a om vitamin D- och järnbehov hos barn. Sedan alla deltagare delades  
upp i 4 olika grupper och Workshop`s dag nr 1 startades. Fyra olika ämnen togs upp på dessa 
workshops: enteral nutrition, parenteral nutrition, nutrition hos prematura barn och antropometriska 
mått och nutrition. Deltagarna fick möjlighet att diskutera med experter på respektive område och 
fördjupa deras teoretiska kunskaper inom dessa ämnen. Workshops fortsatte fram till sista dag. Dagen 
avslutades med gemensam middag och en guidad tur i klostrets lokaler som grundades år 993! 
 
Andra dagen ägnades åt benmineralisering, näringsbehov i för tidigt födda barn (dr. Magnus 
Domellöf från Umeå föreläste), nutrition vid korttarmssyndrom (professor Virginie Colomb från 
barnsjukhuset Necker i Paris gav en fängslande och riktig lärorik presentation), fettsyror och  
lipidmetabolism, livmedelssäkerhet och internationella myndigheter samt workshop dag nr 2. Dagens 
föreläsningsprogram avslutades av professor Dominique Turk som talade om ämnet ”Developing 
your academic career”. Insprängt i programmet under dagen presenterade några av kursdeltagarna 
egna fall som var relaterade till pediatrisk nutrition. Efter en kort paus åkte alla deltagare till Prag och  
åt gemensamt middag. 
 
Tredje dagens föreläsningar handlade om bröstmjölken, amningen, tillväxt samt kliniska data kring 
pro-,prebiotika och symbiotics. Kursdeltagarna fortsatte med deras fallpresentationer. Klocka förslag  
och kommentarer  från föreläsarnas sida avseende innehållet samt presentationsteknik. Dagen 
avslutades på nytt med gemensam middag samt en guidad tur i klostrets bryggeri. 
 
Vid dag nr 4 diskuterades data kring undernäringen globalt (professor Raanan Shamir från Israel 
presenterade ämnet och fick samtidigt möjlighet att göra reklam för nästa ESPGHAN`s möte i 
Jerusalem juni 2014) , refeeding syndrom, fetma och dyslipidemi i barndomen. Inga workshops idag,  
inga fallpresentationer heller. Dagens höjdpunkt en guidad tur i Prag. Prag är en underbar blandning 
av stillsam charm med välbevarade medeltida gränder, kyrkor och palats, och av en levande storstad  
med trendiga restauranger, barer och butiker. 
 
Nästa dag startade med några allmänna föreläsningar som handlade om : ”Understanding randomised 
controlled trials” och ” how to do a systematic review”. Dagen fortsatte  med discussion kring  
nutrition vid IBD och deltagare med relaterade fall fick att presentera de. Workshop’s dag nr 3. 
Farewell dinner  som inkluderade bl a dans, sång, lek och mycket öl! 
 
Den sista dagen fick resten av deltagarna möjlighet att presentera deras fall. Nutrition vid allergier  
diskuterades intensivt denna dag. Den allra sista föreläsningen handlade om nutrition och hjärna. Vid  
12-tiden avslutades kursen. Resten av dagen var resdag! 



 
Personligen upplevde jag att efter denna kurs har jag lyckats  att stärka mina teoretiska kunskaper 
inom barngastroenterologi och lära upp mig det senaste inom nutritionsområde.  
Man vill verkligen rekommendera alla blivande barngastroenterologer att delta in en liknande kurs i  
framtiden. 
Jag är mycket glad för stipendiet från Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, 
Hepatologi och Nutrition som bidrog till att jag fick möjlighet åka på denna kurs. 
Tack!!! 
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