
Nyhetsbrev fra stomisykepleierkoordinator Grethe Følstad Lund 

I mitt verv som stomisykepleierkoordinator deltok jeg nylig som norsk representant på World 

Council of Enterostomal Therapy (WCET) som ble arrangert i Kuala Lumpur, Malaysia. 

WCET ble dannet for 40 år siden i Italia og Norma Gill fra USA var den første presidenten.  

WCET arrangeres hvert andre år og dette var den 22 kongressen som ble arrangert. 

Hovedtema på kongressen i år var; « Ethnocentric challenges in Nursing Care».  

Det var ca. 1000 deltakere på kongressen og det var personer fra nærmere 60 land. Fra Norge 

var vi to stomisykepleiere og to sykepleiere som deltok, samt to som representerte 

stomiprodukter via firma. Det var deltakere fra hele Skandinavia, store deler av Europa, 

Afrika, Arabia, Australia, USA, Canada og veldig mange, flest, fra ulike land i Asia. 

 

Programmet var delt i fire parallelle sesjoner, det var i; hud, stomi, kontinens og 

kommunikasjon. Jeg prioriterte tema som jeg fant mest interessant for min jobb på 

Radiumhospitalet og på sesjoner som var knyttet mot de flerkulturelle utfordringene vi kan stå 

i.  Jeg avla min eksamen i «Flerkulturelt helsearbeid» på OsloMet i april så det flerkulturelle 

engasjerer meg.  

I et av åpningsforedragene snakket professor Dr Hjh Rohani Hj Arshad om at «The world has 

become one big village.» Han brukte dette som en sammenligning på hvordan det er / burde 

være i verden; I denne store multikulturelle byen ville innbyggerne ønske å ta vare på 

hverandre, stå sammen og akseptere hverandre på tvers av kulturer og religioner.  

Sykepleierne måtte i denne byen forholde seg til det multikulturelle og han henviste til fakta 

om at 70 % av alle kulturer i verden er kollektivistiske og ikke som i vår norske med en 

individualistisk kultur.  

Omlegging til å tenke mer kollektivistisk kan skape utfordringer for oss som er vant til både 

jobbe og leve i et individualistisk samfunn. Sykepleiere som arbeider i et flerkulturelt 

samfunn vil i økende grad møte nye utfordringer som vi må tilpasse oss i et økende mangfold 

av befolkningen.  

 



 

 

 

Dato Dr Meheshinder Singh var en gastrokirurg fra sykehuset i Kuala Lumpur. Han hadde 

flere innlegg og han var både en morsom og inspirerende foreleser. Han var spesielt opptatt av 

at det var viktig med stomisykepleier i teamet rundt pasienter som fikk / skulle få stomi. 

 

 

 

 



Han hadde også et morsomt foredrag om den historiske utviklingen  

 

 

 

 

Foredrag som jeg ellers fant spennende var presentasjoner av hvordan stomisykepleiere jobber 

i ulike land og prosjekter de arbeider med. For å nevne noen så vil jeg trekke frem prosjekter 

om hvordan det var å være stomisykepleier for nomader i Kalahariørkenen og en presentasjon 

om muslimer med stomi ved dødsfall.  

 

 

 



 

 

En annen presentasjon som var mer vestlig rettet var hvordan stomisykepleiere og teamet 

ellers jobbet med pasienter som fikk utført bekkeneksentrasjon i Australia, - som var slående 

likt slik vi jobber på Radiumhospitalet. Jeg satt der og da med følelsen av at dette var det «vi» 

som burde ha lagt frem….. 

 

 

 

 

Som representant fra landet er det to møter som er obligatorisk å delta på.  Det er ID (international 

delegat) møte og generalforsamlingen (GF). 

På ID møtet ble det fortalt at WCET har medlemmer fra 66 land. Saker til informasjon var bla. at ID 

representanter ikke kunne være ansatt i industrien og at de fleste lands lokale varianter av navn på 

sine grupper hadde både stomi og kontinens i navnet. Noen hadde også med «hud», men det var 

flere som brukte stomi og kontinens. Dette stemmer jo godt over vårt forslag om navneendring som 

blir tatt opp på neste GF. 



 

På WCET var det generalforsamling på samme måte som vi arrangerer vår generalforsamling. 

Hovedforskjellen her er at det er representanter fra de ulike landene som møter. Der er som oss 

opptatt av å rekruttere nye medlemmer og arrangere gode konferanser.  

Ny leder i WCET er Dr. Elizabeth A. Ayello fra USA.  

For mer informasjon om WCET finner en på hjemmesiden: https://www.wcetn.org/  

WCET i 2020 skal arrangeres i Glasgow og jeg anbefaler interesserte medlemmer om å delta og 

gjerne presentere et innlegg. Vi i Norge sitter inne med mye kunnskap, men vi er dessverre så 

forsiktige til å presentere oss. 

   

 

https://www.wcetn.org/

