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Stomisektionens 4:e Nationella kongress 26/3 – 27/3 2009 
 

 

Dagny och jag träffades på Uppsala station klockan 10.00 och tog tåget till Stockholms 

central. Där sammanstrålade vi med ett flertal kollegor som kommit från olika håll i hela 

Sverige. Klockan 11.00 åkte vi med förbeställda bussar till Nynäshamn, Utsikten Meetings. 

Väl där så fick vi checka in till våra rum och allt flöt på bra. Nu var det lunchdags och där fick 

vi se och äta av ett överflöd av olika delikatesser.  

 

Kl 13.00 så samlades vi alla i föreläsningssalen och Gun Andersson, ordförande i 

stomisektionen hälsade oss välkomna. 

Tyvärr så blev det lite ändring i programmet för att Eva Carlsson var sjuk och kunde inte prata 

om korttarmssyndrom. Synd. 

 

13.00 – 13.45: Annika Nordenqvist, ”Ett flödande liv”. 

Som fängslande och starkt kunde berätta för oss alla hur det är att leva med korttarms 

syndrom. Hon har sedan tonåren haft besvär med vad de då trodde var Ulcerös colit men som 

senare ändrats till diagnosen Morbus Crohn. Hon fick problem med fistlar vilket slutade med 

att de fick operera henne igen och fick till slut bara 1 meter tarm kvar. Efter mycket kaos och 

sjukhusvård så sköter hon nu sin vätsketillförsel själv via dropp 15 tim / dygn. Hon äter mat 

men hon väljer vad hon kan äta och hon dricker bara före och efter måltiderna. Hon berättar 

att om hon äter sött så får hon snabb passage men fet mat ger henne långsammare passage. 

Hon berättar att det är bra för järnvärdet att dricka 1-2 glas vin per dag!! Hon arbetar 25% i 

kommunen med projekt vilket ibland kräver ännu mer arbetstid. Nu vet hon för det mesta hur 

hon ska tackla och planera sin tillvaro. Mycket bra framfört och mycket intressant. 

 

13.45-14.45: Jeanette Fingren ssk/ stomiterapeut samt Eva Bengtson ssk/ stomiterapeut 

Vad gör vi när sårförbanden inte räcker till och vem ska ta hand om patienten hemma. 

Att använda multimedia för rapportering till hemsjukvård.  

Vi använder en uppsjö av olika sårbandage. Passiva bandage, absorberande bandage, påsar av 

olika storlekar. Vem ska ta hand om dem och patienten hemma och hur ska vi lära ut detta? 

De presenterade ett patientfall där en patient hade 7 fistlar och fick tillbringa 4 1/2 månader på 

sjukhus. Hur gör vi bäst för att rapportera till hemsjukvården? 

Muntlig rapport, skriftligt med omvårdnadsepikris, besök av personal på avdelningen eller 

bilder?  

Angående detta patientfall så spelade de in en film när de lade om fistlarna. Vi fick då tillfälle 

att se detta och den var väldigt bra och överskådlig. Bra tips vid svår omläggning. 

 

Kaffe och rundvandring hos de alla företagen. Där fick vi lära och se nya produkter 

samt äta mycket godis, frukt och kakor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15.45 – 16.15. Åsa Gilstring, Endoskopi sjuksköterska – framtidens sjuksköterska samt 

hur sköter vi PEG:en? 

Hon berättade att det nu finns 12 st sjuksköterskor som har gått utbildning och lärt sig att 

skopera själv. Det verkar vara en mastig utbildning men mycket intressant. Ny kurs börjar nu i 

Karlskrona i april 2009. 

 

PEG –Percutan endoskopisk gastrostomi. 

Här gick hon igenom skötsel och berättade om vilka gastrostomier det finns. Mycket lärorikt. 

 

16.15-17.15: Ann-Chatrin Sonesson, Sakralnerv stimulering. En bra operationsmetod 

vid analinkontinens?  

Här presenterades bakgrund, indikationer och förklarade vad PNE, perifer nerv evaluering och 

SNS, sakral nerv stimulering är.  Enligt 7 presenterade studier så blir 56 % av alla patienter 

som gör en SNS-operation helt symptomfria från avföringsläckage dock inte gasläckage. 

 

Denna dag sista programpunkt var Årsmöte för stomisektionen. 

Kvällen avslutades med en Hejdundrande festmiddag med dans och trevligt sällskap. 

Jättekul och gott!! 

 

 

Fredag den 27/3, Började dagens program efter att vi avnjutigt en mastig frukost. 
 

08.30 -08.45: Karin Hassel, ssk, Kontaktsjuksköterska för patienter med 

kolorektalcancer. 

Bakgrunden till denna tjänst är att någon behöver hålla i vårdkedjan, Vara ett stöd för 

patienten och det är ett Multidisciplinärt omhändertagande. Hon har ett viktigt arbete och som 

behövs på många sjukhus. 

 

08.45- 09.00: Kristina Månsson, ssk. Patientens lärande, upplevelser av och beredskap 

för livet med en stomi.  

Hon presenterade sin Magisteruppsats. Hon hade intervjuat 8 patienter som hade genomgått 

en stomioperation och som hade blivit utskriven från sjukhuset.    

Att få en stomi och hur vi reagerar före och efter detta är olika:  

 En del vill veta allt före sin operation medan andra inte vill veta något alls före sin 

operation. 

 En del vill lära sig själv medan andra vill bli lärd av andra. 

 En del kände sig välförbered på vad som ska hända medan andra känner sig utlämnad. 

 Svårt när personal gör olika och lär ut olika sätt att sköta sin stomi, saknar information 

om hur de ska hantera mycket gas i påsen, om filtrets täpps till, om det inte kommer ut 

avföring. 

Intressant och tänkvärt! 

 

 

 

 

 



 

 

 

09.00-09.15: Ann Mc Arthur. Colorectal and Stoma Nurse Care Clinical Nurse 

Specialist från Oxford. An evaluation of a new ostomy device for potentially reducing 

leakage.  

Hon presenterade ett nytt hjälpmedel som kommer att bli förskrivningsbart i Sverige. Detta 

hjälpmedel har en patient med stomi utformat. Han hade mycket problem med hudirritationer 

och trots försök med olika pastor och ringar så blev det inte bättre. Han uppfann då denna ring 

med krage som heter Dermical. Bra att det kommer mer hjälpmedel att tillgå för det är ett 

elände om en stomi krånglar.  

. 

09.15-09.30: Ann-Chatrin Sonesson, Plastbygel under loopstomi. Hur påverkas 

komplikationsfrekvensen och vårdkostnaden? 

Här presenterades hennes och Birgitta Lindbergs examensarbete vid stomiterapeut 

utbildningen 2008. I de studier de hade granskat kunde de påvisa att stomiretraktion 

förekommer i lågt antal oavsett om bygel används eller inte. Tryckskador förkommer mer när 

de använder en plastbygel istället för en ringbygel (sugkateter som dras under och runt 

stomin). De patienter som fick ringbygel behövde byta stomibandaget mer sällan samt få 

mindre hjälp av stomiterapeut samt var billigare att använda totalt sätt jämfört med 

plastbygeln. Generella nationella riktlinjer behövs. När ska en bygel/stav användas, Vilken 

typ av bygel är mest lämplig samt hur länge ska en bygel/ stav sitta? 

 

Nu blev det dags för kaffe och titta till alla utställare. 

 

10.30 -12.00 Kirsten Dahl, Huden och bandagen – en utmaning! (Mentometer) 

Nu fick vi inte sitta passiva och lyssna för nu skulle vi vara delaktiga och trycka på våra 

röstknappar – mentometerknappar. 

Nu fick vi se många olika ”problemstomier” och vi skulle gissa vilken orsak till skada det var 

och hur vi då skulle åtgärda detta. Mycket lärorikt men tankvärt. Vi behöver hitta en 

gemensam standard för hudvård. Vad är det vi ser och vilka ord ska vi använda?? Svårt men 

detta behöver vi prata om mycket mer. 

 

Lunch igen. Gott som alltid. 

 

Nu har det blivit dags för vår sista föreläsare. 13.00 – 14.30: Ulf Franzen, präst.  

När livet inte blev som vi tänkt oss! 

Han arbetar med Kris och Katastrof och ger emotionellt stöd och omhändertagande till de som 

hjälper de drabbade som tex i Thailand, tsunamikatastrofen 

 

Han talade mycket om vad lycka är och kan vi vara lyckliga jämt?? Vi kan vara lyckliga i ca 3 

månader sedan behöver vi mer stimulans och blir tömda på energi. För att känna lycka så 

behöver vi även ha svåra tider.  

 

Han tycker att vi skall använda sjukhuskyrkan mer som handledning i vårt arbete men han 

berättade att alla präster inte har utbildning i att ge debriefing. Varför är det så bra att tala med 

en präst vid kris och kaos?? De inger trygghet, tröst men framförallt HOPP. 

 

 

 



 

 

 

Nu var kongressen över och alla är trötta men glada och nöjda. Tyvärr så blev det lite bråttom 

för vissa att ta sig hem så det blev en tävlan över vem som hann med första bussen. Vi hann 

inte riktigt säja hejdå till alla trevliga och härliga kollegor. Vi ses igen. 

 

Tack Stomisektionen, för en väldigt välorganiserad, rolig och intressant kongress och tack 

till företagen som hade trevliga montrar med hjälpmedel med både nytt och sådant som vi 

kände till. Vi vill även tacka för det stipendium vi fick och som gjorde det möjligt för oss att 

få åka till detta roliga event. 
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