
Skildring från ECET´s tionde europeiska kongress i Porto, Portugal. För ET-nurses  

(stomiterapeuter) och andra intresserade av stomivård, inkontinens och sårvård. 

14 – 17 juni 2009 

 

 

14/6 Avresa med Lufthansa till Frankfurt, överbokat flygplan därifrån till Porto. Det 

var nog andra som avstod sin plats för 400€ för vi kom med allihop. Landar på Portos 

nybyggda flygplats (Octopussy inspirerad) sen eftermiddag, som blir mindre sen när man får 

ställa tillbaka klockan en timme. Invigningen av kongressen är klockan 18, så det är bara att 

ställa sig i taxikön för transport till hotellet. Lång kö, få taxibilar, långsamt framåt. Men sen 

går det så mycket fortare 140 – 150 knyck, jag såg aldrig någon skylt som visade fri fart utan 

som mest korta sträckor med 120 km./timme annars 60, 80, 90 och 100.  

 

Framme vid hotellet, en bit utanför den gamla världsarvsstadskärnan, stort komplex, 

incheckningen tog en evinnerlig tid. Upp med väskan på ”rummet” som visade sig vara en 

svit med två dubbelrum, pentry, vardagsrum och marmorinklätt badrum. Svårt att välja vilken 

säng man skulle ligga i! Det måste ju vara så att Portugisiska familjer inte campar utan tar in 

på hotell och att ”lägenheterna” hyrs ut som enkel och dubbelrum off season.  

 

Inte tid för någon mer ingående husesyn utan ut igen, klockan hade redan hunnit bli sex. 

Missar bara de evinnerliga talen av typ stadens borgmästare och ordföranden i ECET och 

organisationskommitténs ordförande osv, osv. När vi kommer blir det Fado sång, väldigt 

trevligt och vackert de första tre fyra låtarna, men det bara fortsätter. Efter sången kommer det 

in 8 unga män i bomullsunderkjolar med spets volanger och dansar. Alla har varsina två 

träkäppar som dom slår med på de andras käppar så det tjongar rejält. De stampar och går på 

så att golvet på scenen går sönder, ingen fara, de flyttade bara ner på golvet nedanför. 

 

 Vi hoppar över öppnings minglet och tar oss ner på stan för att få något riktigt 

att äta. Populär restaurang i de gamla kvarteren invid Duoro floden, klassificerade som 

världsarv 1996. Specialiteten är bläckfisk och torsk i olika varianter, gott och rikligt. Vi blir 

inte så sena utan känner att sängen hägrar. 

 

15/6 Bussen avgår till kongresshallen som är ett gammalt packhus, där man lagrade 

alla varor som kom till hamnen i Porto för vidare distribution ut i landet. Det vetenskapliga 

programmet pågår i tre parallella sessioner, det är ibland svårt att välja. Därutöver höll tre 

stora företag egna symposier. Det är oftast i samarbete med industrin olika kvalitetsprojekt 

pågår och de stödjer vetenskapliga studier. 

 

HEALTH CARE MANAGEMENT: WORLD VISION  

Sjukvårdsadministratörer från både USA, Canada och Europa berättade hur frågan om 

stomiförband hanteras. Mycket prat om tidig hemgång och hur man i öppen vård och 

hemsjukvård tog vid och tränade nyopererade patienter som gått hem efter 3 – 5 dagar. 

Kvinnan från USA berättade att det allmänna stod för 80 % av en uträknad mängd material. 

Hade man privat försäkring var det inga restriktioner på mängden men man betalade 

fortfarande 20 % själv. Känns ju bättre då som vi har det att vi kan välja fritt, ha individuell 

förbrukning och ha ett kostnadstak på 1800 kronor per år, där också receptbelagda mediciner 

ingår. Några representanter från olika företag skildrade också sitt arbete med att utveckla 

förband och stödja sjukvården med olika utbildningsinsatser. 

 

 



SURGERY LATEST DEVELOPMENT   

Dr. Lima (Portugal) berättade om olika sätt att operera i bukhålan utan synliga ärr. Med 

endoskopisk teknik går man in genom magsäcken, urinblåsan, tjocktarmen och vagina. Jag 

förstod aldrig hur man får ut stora resektat. 

 

Dr. Kalashnikova (Ryssland) pratade om stomikomplikationer av olika slag, både hud och 

tarm. Finns olika studier och frekvensen varierar mellan 25 och 74 %. Professor emeritus Leif 

Hultén från Göteborg pratade om Bäckenreservoar och om hur man skulle kunna omvandla en 

dåligt fungerande bäckenreservoar till en Kock reservoar. 15 % av alla Bäckenreservoarer 

måste reopereras, ofta då konverteras till en vanlig ileostomi. Problemet då är att mycket utav 

den distala tunntarmen går till spillo. Använder man istället bäckenreservoaren till en Kock 

reservoar kasseras inte distala ileum. Dilemmat är nu att det inte är många kolorektalkirurger 

som behärskar Kock reservoar tekniken, man räknar med att det finns fyra experter i hela 

Europa.  

 

Nästa föreläsare: dr. Martin Johansson presenterade en lösning till problemet med nippeln vid 

Kock reservoar. Det är ofta oron över att inte nippeln på den kontinenta stomin ska hålla tätt 

som gjort att operationsmetoden lagts på hyllan och man istället utnyttjar kroppens egen 

nippel = anus och konstruerar en Bäckenreservoar. Man har tagit upp en gammal ide´ med  

mekaniskt lås. Man opererar in en Titan port subkutant genom vilken tunntarmen fästs, porten 

ska växa fast subkutant genom att halsen har nätstruktur. När det fungerar som det ska 

försluter man med ett lock. Försök har hittills bara gjorts på hundar. 

 

Därefter lunch buffé, någon enklare varmrätt, mycket frukt men inte så mycket grönsaker. 

 

Besök på utställningen och titt bland alla postrar måste också hinnas med. Finns många 

bandage- och tillbehörs- firmor i utställningshallen: B Braun, Coloplast, Convatec, Dansac, 

Hollister, Welland, Salts, Marlen, Omnigon och Trio healthcare. 

 

På eftermiddagen valde jag att gå på ett symposium anordnat av Convatec som handlade om 

det parastomala skinnet och om hur och varför Convatec´s senaste bandage med Mouldable 

teknik är så bra. 

 

Därefter var det Coloplasts tur att presentera de instrument som i samarbete med vårdpersonal 

i olika länder utarbetats för att kvalitetssäkra och utnyttja evidens baserad stomivård. På det 

symposiet var ordföranden för WCET (World Council of Enterostoma Therapist´s ), Elisabeth 

English moderator. Det var ett interaktivt seminarium där plenum svarade på frågor genom att 

trycka på mentometerknappar. Intressant att se hur de 250 i publiken var rörande överens i de 

flesta bedömningar. 

 

Klockan är nu 18.00, tillbaks till hotellet, snabb dusch och klädbyte och iväg bussade till en 

Portvins källare, Ferreira, där det bjöds på rundtur och middag som man naturligtvis betalat 

själv i anmälan. Coloplast som sponsrade resten av min resa med hälften och hela kongress- 

avgiften betalade också halva denna utflykt i sin egenskap av värd för arrangemanget där 350 

personer deltog. Portvin´s källaren hade anor ifrån mitten på 1700 – talet och det fanns hur 

många ekfat i olika storlekar som helst där Portvinet låg och mognade. Det speciella med 

Portvin är att fermentationen avbryts efter bara tre dagar, sedan eftermognar vinet, detta gör 

att det finns en bottensats i flaskan men styrkan blir å andra sidan hela 20 %. 

 

”Hem till sviten” för att sova några timmar. 



 

16/6 Frukostmöte arrangerat av Hollister, avfärd kl. 7.30 till kongressen. Mötet 

handlade om risker och komplikationer i samband med stomioperationer. Statistiskt 

signifikanta risker var: Hjärtsjukdom, Lungsjukdom, Neurologiska sjukdomar, Diabetes, 

Rökning, Hög ASA bedömning, Cancer, Akut operation, Ingen preop. stomimarkering. 

 

Liten risk för komplikationer vid IBD kirurgi, Planerad kirurgi och där stomiläget provats ut 

före operation. 

 

Sammanfattning: Stomikomplikationer är vanliga i denna undersökning 46,4 %, 

Riskfaktorerna KAN och SKA identifieras, vid planerad kirurgi ska man optimera patientens 

hälsotillstånd när riskfaktorerna är identifierade. Stomiterapeuten är viktig för resultatet, 

genom att informera, stomimarkera och stimulera patientens egna resurser vad gäller det 

”nya” livet med stomi. Viktigt med fortsatt samarbete mellan patientorganisationer, 

sjukvårdspersonal och industrin. 

 

Var sedan på dr. Callum Lyon´s föreläsning om hudskador (hans bok finns i min bokhylla). 

Hastade sedan iväg för att hinna höra Ina Berndtsson, doktorerad stomiterapeut från 

Göteborg, redogöra för en studie där man tittade på stomikomplikationer vid akuta 

operationer.  

 

Eva Carlsson också hon doktorerad kollega ifrån Göteborg redogjorde sedan för en 

livskvalitetsstudie gjord på rektalcancerpatienter med stomi. Många i svenskgänget missade 

Eva´s föreläsning då vi ville hinna uppfatta var vi var någonstans genom en båttur på floden. 

Passerade då de gamla kvarteren med ett gytter av tät gammal bebyggelse av höga smala hus i 

olika färger, många med kakel/mosaik på ytterväggarna. Inget hus var det andra likt, varken 

på höjden eller bredden men var ihop byggda. Man förstår att den unika stadsbebyggelsen är 

klassad som världsarv. Sightseeing båten tog oss nästan ända ut till inloppet från Atlanten.  

 

På kvällen var det Gala middag i det gamla palatslika Börshuset. Fantastiskt pampiga rum i 

olika stilar, från orientalisk till Versailles stil. 

 

17/6 Sista dagen! Oj vad fort det gått och vad mycket vi fått uppleva och lära oss. På 

den vetenskapliga fronten är det skönt att få bekräftat att vi ligger väl framme när det gäller 

både det medicinska/operations tekniska och den specifika omvårdnaden av stomipatienterna.  

 

Lyssnade sista dagen på en session om fistlar. Där föreläsaren påtalade att genom utökad 

kirurgi och nya tekniker det var en ökad risk för fistelbildning. Till exempel med ny 

laparoskopisk teknik och med allt vanligare obesitas kirurgi samt att man utför kirurgi på 

svårt cancer sjuka patienter och då ofta komplexa och omfattande operationer. Lyssnade 

också på en dansk kollega som berättade om Irrigation. Bra metod att kontrollera avföringen 

med men det är bara en tiondel av kolostomipatienterna som utnyttjar den. Överensstämmer 

också med mina erfarenheter, man tycker det fungerar så bra och är så bekvämt att bara byta 

påse när man haft avföring. 

 

Vi hade plockat med bagaget och beställt buss i stället för Kamikasi taxibilar och fick efter 

avslutningen en fin tur längs Atlantkusten ut till flygfältet. Allt gick bra och vid midnatt var vi 

framme på Arlanda, där vi skingrades åt alla håll, en del försvann redan i Frankfurt, med flyg 

till Landvetter och Kastrup. Vi var ett tjugotal stomiterapeuter från Sverige som haft 



förmånen att vara med på den Europeiska kongressen i Porto och tillsammans med våra 

vänner från de olika firmorna hade vi några intensiva och intressanta dagar.  

 

 

Vid pennan: Inger Nygren 

 

Ps. Man brukar alltid få en abstractbok, men inte på denna kongress, därav den lite 

summariska skildringen. Minnet är bra men kort. Ds.   


