
Om ECCO 
 

ECCO = European Crohn and Colitis Orginisation blev dannet i 2005, primært for 
lægerne og har siden bl.a. organiseret lærende , undervisende og pointgivende 
kurser bl.a. i form af intensive avancerede kurser og møder i medlemslandene. 
 
Den daglige ledelse af ECCO varetages af en styregruppe samt et kontor i Wien, 
hvortil der altid kan rettes henvendelse. 
 
Fra hvert medlemsland vælges to nationale lægerepræsentanter som bindeled 
mellem ECCO og praksis i det enkelte land. 
 
Desuden arrangerer ECCO én gang årligt kongres i skiftende europæiske 
storbyer. N-ECCO’s aktiviteter afholdes i forbindelse med dette. 
 
ECCO udgiver tidsskrifterne ECCO News og Journal of Crohn and Colitis (JCC) 
både online og i fysisk form ligesom de har udarbejdet og publiceret guidelines 
for forskellige dele af det gastroenterologiske felt. 
Der er også udviklet flere e-learningskurser - herunder også nogle for 
sygeplejersker. 
 
Der er siden starten blevet dannet 11 ECCO-komiteer: 
 
SciCom – videnskabelig komite 
EduCom – uddannelseskomite 
ClinCom – klinisk komite 
GuiCom – komite for guidelines 
EpiCom -  komite for epidemiologi 
S-ECCO -  kirurgisk komite (surgeons ECCO) 
P-ECCO – pædiatrisk komite (paediatricians ECCO) 
N-ECCO – komite for sygepleje (nurses ECCO) 
Y-ECCO – komite for yngre læger (young gastroenterologists ECCO) 
H-ECCO -  komite for patologi (histopatologists ECCO) - arbejdsgruppe 
D-ECCO – komite for diætister (dieticians ECCO) – arbejdsgruppe 
 
 
N-ECCO. 
 
N-ECCO blev dannet i 2007 med det formål at: 
 



1. – mødes og dele viden (best practice) gennem netværk 
2. – styrke og ensarte muligheder for uddannelse af IBD-sygeplejersker i Europa 
3. – beskrive roller og krav til IBD-sygeplejersker i Europa 
4. – rådgive ECCO i alle beslutninger/initiativer der vedrører 
sygepleje/sygeplejersker 
5. – være bindeled/samlingspunkt for forskelige nationale IBD-
sygeplejerskegrupper 
 
Ang. pkt. 2 og 3 er situationen meget forskellig fra land til land. 
Ang. Pkt. 3 publicerede N-ECCO i 2013 N-ECCO Consensus Statements som en 
form for IBD sygepleje guidelines. Disse blev revideret i 2018 og er tilgængelige 
via ECCO's hjemmeside. 
 
N-ECCO har en styregruppe på 5 medlemmer. Medlemmerne vælges for 3 år og 
kan genvælges. 
 
N-ECCO’s aktiviteter består især af at arrangere og afvikle N-ECCO 
Networkmeeting, N-ECCO School, N-ECCO Research Networking Forum samt 
support til Post ECCO arrangementer. 
 
N-ECCO søsatte i 2018 et uddannelsesprogram for IBD-sygeplejersker, hvor der 
fokuseres på ét land ad gangen for at højne niveauet for IBD-sygeplejen. 
 
Desuden uddeler N-ECCO hvert år et Travel Grant hvor en IBD-sygeplejerske kan 
tage på studiebesøg på et IBD-center i et andet europæisk land eller i eget land. 
 
Endelig har såvel N-ECCO som ECCO et samarbejde med den europæiske 
patientorganisation EFFCA, hvor også den danske ColitisCrohn Forening er 
medlem. 
 
I lighed med lægerne er der fra hvert land 1-2 nationale repræsentanter. Fra 
Danmark er det aktuelt Anne Hindhede og undertegnede. 
 
Vores funktion er: 

- at være link mellem styregruppen og de danske IBD-sygeplejersker 
- at formidle og promovere ECCO/N-ECCO og aktiviteter knyttet dertil 
- at deltage i møder arrangeret af styregruppen 
- at deltage i møder for nationale repræsentanter sammen med 

lægerepræsentant og repræsentant for patientorganisationen 



- at modtage ansøgninger og deltage i udvælgelsen af deltager til N-ECCO 
School 

- at modtage og videreformidle ansøgninger om N-ECCO Travel Grant 
 
Yderligere information om ECCO og N-ECCO kan findes på: 
www.ecco-ibd.eu 

 
ligesom vi altid vil forsøge at være behjælpelige via mail. 
 
Information fra og omkring N-ECCO vil primært blive formidlet via Fagligt 
Selskab for Gastroenterologiske Sygeplejersker samt for N-ECCO School via 
Nordisk Netværk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Else Kjær Mikkelsen 
IBD sygeplejerske 
Med.amb. 
Regionshospitalet Herning 
Gl.Landevej 61 
7400 Herning 
 
mail: Else.Mikkelsen2@vest.rm.dk  
 
anne.hindhede@rsyd.dk  
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