
Hej alla kollegor som läser StomaNet, 
 
Här kommer en liten rapport från WCET, världskongress för stomiterapeuter,  som gick av stapeln i juli 
2006 i Hong Kong, Kina. Vi var nio stomiterapeuter från Sverige som deltog.  
 
Eva Carlsson och Ina Berndtsson framförde egna arbetet på ett utomordenligt och vetenskapligt sätt. Eva 
Persson var moderator och det gick som en dans. Sju av oss var med i Ostomy form group. Ett 
internationellt projekt som har till syfte att studera långa och korta konsekvenser vid stomioperationer. I 
projektet ingår stomiterapeuter från åtta olika länder. Ländernas resultat  jämförs och gruppen 
sammanför signifikanta observationer eller avvikelser som därefter mynnat ut i olika rapporter/ 
presentationer. Målet med projektarbetet är att ge den stomiopererade en så god livskvalitet som möjligt. 
Laila Nilsson presenterade på ett förnämligt vis ett av arbetena från gruppen.  
 
Vi övriga Kirsten Dahl, Eva Bengtsson, Gun Andersson, Ann-Marie Hallen, Meta Gylin och Katarina 
Svenson hade en posterpresentation. Tillsammans  med övriga länder i gruppen arrangerade vi också ett 
frukostmöte för andra stomiterapeuter och presenterade gruppens alla arbeten. 
 
Temat för WCET var ” A NEW HORIZON OF TRANSCULTURAL CARE”. 
Oh, vilken härlig känsla, att över kulturgränserna träffa stomiterapeuter från hela världen. Oavsett vilket 
land du jobbar i så har vi ett gemensamt: Vi är stolta att vara stomiterapeuter. När vi träffas visar vi 
varandra uppskattning, ett varmt möte där vi ibland ej kan förstå varandras språk men känner 
gemenskap och det är ju vad kommunikation betyder. 
 
Våra kinesiska värdar var helt fantastiska, de gjorde allt för att vi skulle få med oss nya kunskaper hem 
men också arbets- och livsglädje. 
 
Det vetenskapliga programmet innehöll många bra föredrag inom stomi-sårvård och inkontinens. Det 
sociala programmet byggde på kamratglädje. 
 
Här kommer några inslag från våra vetenskapliga presentationer men också lite minglings bilder.    
 
Vid pennan Meta Gylin 
 

  
Hong Kong kongressbyrå WCET-medlemmar 

  
Postergranskare från Sverige Frukostmöte 
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Transculturellt möte Amerika, Iran, Malaysia, Sverige Sydkoreanska stomiterapeuter 

 
Ordförande Elizabeth English, Australien 

 
Ostomy Forum, svenskarna presenterar sin poster 

 
 

Buddhas välsignelse 
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