
 Rapport till SSKR från Kapstaden, WCET 2016 
 
 
Tack för ert bidrag för att kunna delta i 21 WCET Biennal Congress 13-16 april 2016. 
 
Afrika som kontinent har alltid haft en speciell dragningskraft, kanske beroende på att i 
min uppväxt har det alltid funnits med att få ta del av och på olika sätt stötta de enorma 
behov av sjukvård, undervisning etc som har funnits och finns där idag. Med anledning 
av detta kommer mina rader att ta upp dessa behov. 
 
I den inledande ceremonin talade ordförande för IOA , Barry Moughan om att vi är alla 
del av livets cirkel och att det måste finnas ett flöde mellan den stomiopererade 
patienten, personal och företag. Han relaterade också till de viktiga projekt som pågår i 
Kenya och Zimbabwe som twinning projekt och IOA/ILCO. 
 
Att länderna har svårigheter på grund av ekonomi/hälsoekonomi att hålla utbildningar i 
omvårdnad, togs upp av både Linda Benskin (Ghana) och Jane Ndungu (Kenya). Många 
sjuka vänder sig till byarnas äldre kvinnor, medicinkvinnor som anses vara kunniga 
istället för att vända sig till statlig vård. Här finns ett stort behov av att nå ut till de olika 
byarna och utbilda personer inom sjukvård. 
 
Det kan också för många vara svårt att ta sig till de städer där den offentliga sjukvården 
finns. Behovet av stomimaterial är stort och det är inte självklart att få påsar till sin 
stomi utan det förekommer fortfarande enklare material som gasväv, tygremsor eller 
annan improvisation. 
Det twinning projekt som pågår mellan Australien och Kenya är ett exempel på hur vi 
kan visa på nödvändigheten av stomiterapeutens roll och stärka våra kollegor i Afrikas 
länder. 
 
Prof. Larry Purnell tog upp att kunskap om olika kulturer är viktigt när det gäller 
utbildning. Att vi kan kritiskt reflektera över våra egna värderingar för att kunna 
förhålla oss till andras. Vi behöver också lära oss om non verbal kommunikation och att 
det kan skilja sig år från olika kulturer. Exempel på att lära sig mer om detta kan vara att 
arbeta med multikulturell arbetskraft och tvärkulturellt ledarskap. 
 
Med anledning av detta så vill jag citera det som Prilli Stewens bl.a. sa under 
inledningsdagen att ”stomiterapi är en konst och vetenskap”. Prilli som är en av de 
första stomiterapeuterna och tillsammans med Norma Gill bildade WCET 1978 i Milano.  
Fortfarande aktiv och brinner för detta ämne, håller föreläsningar och är aktiv inom den 
nationella föreningen i Sydafrika. 
 
Som helhet var kongressen trevlig, det var inte så mycket folk och det var lätt att besöka 
utställningen som var helt ok. Utställningshallen var bra disponerad men kändes på 
vissa håll lite ödslig och kall. I övrigt upplevde jag inte de sociala arrangemangen 
speciellt bra, de kunde gjort mer under invigningen och avslutningsmiddagen. Afrika har 
så mycket fantastiska sånger, rytmer, körer, färger och danser. 
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