Medlemsbrev 10 - (2015) EADV Nytt fra Claus
Kjære medlemmer og ikke-medlemmer av EADV!
Vi er nå mer enn 85 norske medlemmer, det er flere enn svenskene, mens danskene er
over 100. Det burde vi også kunne bli. Da får vi et medlem til i EADV Board.
Det er besluttet å forenkle innmeldingsprosedyren, så nå blir den unnskyldningen
mindre gyldig, samt at det skal bli enda mer fordelaktig å være medlem. Disse
forenklingene vil komme frem i løpet av høsten på nettsiden (EADV.org). Eadv har
økende medlemstall, pt ca 4500 medlemmer, en økning nær 50% på 5 år.
Tips dem som kommer inn i faget om EADV!
Internett: Forbedret www.eadv.org side blir ferdigstillet innen utgangen av 2015,
allerede nå kan man bl.a finne webinars, dvs videoforedrag fra kongressene (Valencia).
Kongressen i København ble avviklet 7-11 oktober med god norsk deltagelse.
Det var knapt 10.000 deltagere, en stor norske kontingent., og også aktiv fagformidling
av blant annet NJ Mørk og Jon A. Halvorsen.
Norske foredragsholdere er også nevnt i EADV News som høyt vurderte fra vårmøtet i
Valencia, der bla. Harald Moi holdt innlegg i fin STD-seksjon.

MØTEKALENDER:

2016

Vårsymposium i 19-21 . Mai i Athen, her kan det lett legges inn et par MED på en av
de greske øyene før (pinsen) - eller etter symposiet. Obs møtet er flyttet til disse
datoene.
På høsten kongress i Wien 28 september til 2. oktober
For langtidsplanleggere :
Kongresser : 2017: Geneve (september) , 2018: Paris (12-16 september), 2019:
Madrid
Vår-Symposium i 2017; (25-27. 5) blir Brussel.

Medlemsfordeler:
For alle medlemsfordeler og innmelding, se www.eadv.org , men jeg vil kort nevne de
viktigste:
 Medlemskontingent kun 150 euro pr år for spesialister, 50 Euros for LIS
 Meget redusert kongressavgift for medlemmer. Forskjellene i kongressavgiften
mellom medlem og ikke-medlem vil øke ytterligere i årene som kommer.
 Det jobbes med en egen lav kongressavgift for de som er i ferd med å bli
medlemmer, ergo: ved å bli medlem blir kongressen billigere - raskere enn i
dag.



Abonnement på JEADV (rangert blant topp 11 dermatologiske tidsskrift i
verden) med 10 utgaver (papir)+ 5-6 supplement + online bibliotek. Planer for
forbedringer er lagt, målet er å være blant topp 5 innen 5 år.
EADV News i postkassen 4 ganger på år.



Fostering Training Courses for LIS er helt gratis (det dekkes altså overnatting, mat
osv), bortsett fra reisekostnader, men man kan også søke reise stipend (alle EADV
medlemmer får stipend, se under). Det er planlagt enn 18 ulike kurs i 2016: se
www.eadv.org. Dette er ofte svært gode kurs med få deltager og mye ”hands on”.
Fordi det er få søkere fra nord, vil dere ha gode sjanser for å få plass! Søk.







Kurs for ferdige spesialister (Specialist Fostering Courses) 9 kurs planlagt
for 2016, se www. eadv.org.
Online learning – modul for dermatopatologi –kliniske kasus. (CME)
Scholarships for de som forsker – frist 15.Nov 2015 for Athen, ca 50% får
stipend.
Fellowships er kongressstøtte -for alle vanlige medlemmer- de aller fleste
som søker får stipend. Søk.
Stipend for forskning, - Project Proposal Review Committee – se
www.eadv.org. (Ett norsk prosjekt søkte og fikk støtte i 2015).
Tilgang til www.eadv.org - lukkede medlemssider for tidsskrifter.

Hvilke saker jobber jeg for i EADV?
Enda enklere å bli medlem, enda billigere for LISer, bedre web-side, flere kurs for
spesialister, bedre vilkår for (yngre) medlemmer å delta aktiv i EADV-arbeide , og
tilknytning for sykepleiere innen dermatologi. Jeg ble i København valgt inn i EADV
Membership Committee, som arbeider med rekruttering og bedre medlemskapsvilkår,
dette er satsningsområde i EADV.
De som kan tenke seg å bli bedre kjent med europeisk dermatologi for å gå inn som
norsk styremedlem etter meg høsten 2017 , eller å delta i komité-arbeide, – ta kontakt ,
så skal jeg si litt om hva det innebærer.
Nyttige linker for hudleger:
www.cyperderm.net DOIT .…cyberlearning
www.euroderm.org ….guidelines..
www.derma-update.com … intensive update- møter for tysktalende
Har dere spørsmål- ta gjerne kontakt med meg : clau-lut@online.no
Beste hilsen
Claus Lützow-Holm
EADV styremedlem 2011-2017
Oslo, 23 oktober 15

