Medlemsbrev 12 - (2016) EADV Nytt fra Claus
Kjære medlemmer , og potensielle medlemmer av EADV!
Takker alle som var med å velge Carle Paul som President -Elect nylig.
Mange har vært i Wien, håper alle fikk noe ut av det ,både faglig og sosialt.
Innmeldingsprosedyren blir stadig forenklet og kan gjøres 100% online.
Tips dem som kommer inn i faget om fordelene ved EADV!
Gå til : https://www.eadv.org/memberships/
Internett: www.eadv.org ´s oppdatering er forsinket, forventes ferdigstillet tidlig høst
2016, allerede nå kan man bl.a finne webinars, dvs videoforedrag fra kongressene. En
godtepose av oppdatert kunnskap.

Møtekalender:
Vår-Symposium i 2017; (25-28. Mai ) blir i Bryssel. 30 års jubileum EADV.
For langtidsplanleggere :
Kongresser : 2017: Geneve (13-17. september), 2018: Paris (12-16 September),
2019: Madrid
Vår-Symposium i 2018: 3-6 Mai i Budvar , Montenegro

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 Euro for LIS
 Meget redusert kongressavgift for medlemmer. Forskjellene i kongressavgiften
mellom medlem og ikke-medlem vil øke ytterligere i årene som kommer.
 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 20 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), se www.
eadv.org. For 2017 er 7 kurs planlagt
Scholarships for de som forsker –, ca 50% får stipend. Norske søknader
etterspørres- alle land har et stipend!







Fellowships er kongressstøtte -for alle vanlige medlemmer- de aller fleste
som søker får stipend.
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, pasient infos.

Hva skjer i EADVs utvikling?
Økonomi og struktur er solid, og det skjer stadig forbedringer:
Enda bedre kongresser (bort med gamle krokodiller, inn med ”shoting stars), publisere
flere guidelines, redusere EADV byråkrati, mer effektiv administrasjon, og raskere
beslutningsprosesser. En større administrativ reform er godt i gang for å bedre evne til
raskere og mer fleksibel styringsform.
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 2015 valgt inn i Membership
Committee, som bl.a arbeider for bedre medlemskapsvilkår, dette er satsningsområde i
EADV.
Du 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.derma-update.com … intensive update- møter for tysktalende
www.euroderm.org (European Dermatology Forum) –guidelines! Online learning
Har dere spørsmål- ta gjerne kontakt med meg : clau-lut@online.no
Oppskriften for hvordan man, med stadig mindre skrammer på sjelen, kan bli medlem,
se nedenfor.
Beste hilsen
Claus Lützow-Holm
EADV styremedlem 2011-2017
Oslo den 2 oktober 2016

Hvordan bli medlem i EADV 2016?
1. Går til www.eadv.org, og til seksjonen Membership.
2. Der står også alle goder du oppnår ved medlemskap.
3. Søknadsskjema må fylles ut: Les dette og sørg for etterspurte dokumenter, alle
kan være digitale. Du du vil se du trenger å føre opp 2 medlemmer av EADV som
”endorsers”. Ved å sende en epost til f.x meg (clau-lut@online.no), Tor Langeland
(tor.langeland@gmail.com), eller Jørgen Rønnevig (jorgen.ronnevig@gmail.com),
eller andre du kjenner som er medlem, så får du oppgitt vår støtte og
medlemsnummer pr epost).
4. START med dette og skaff bekreftelse på LIS status/ spes.status ( se under).
5. Når du sender søknadskjema elektronisk må du også sende utfylt skjema som
bekrefter din identitet – se eget skjema som kan printes ut ( confirmation of
identity form), som du fyller ut , skanner og legger ved elektronisk.
6. Dere må også i den elektroniske søknaden vedlegge ENTEN en kopi av
autorisasjon på engelsk, ELLER spes. godkjenning (versjon), ELLER: sende meg
en mail, der jeg kan bekrefte deres spesialist - status ( jeg har tilgang DNLFs
register om dere er godkjente, men LISer må få en bekreftelse fra avdelingen
deres på at dere er under utdanning –elektronisk.
7. Ergo: Alle KAN melde seg inn online , hvis man har de rette dokumenter , og
legger dem ved elektronisk.
8. For de som er blitt medlemmer er frist for å betale kontingenten 31 Mai samme
år. Stemmerett ved valg trer i kraft etter et års medlemskap.
OBS: Hvis (når..) EADV ber om en ekstra bekreftelse av spesialist status kan jeg
som ”senior officer” bekrefte dette (endorsment) - hvis jeg finner dere i DNLFs
register for registrerte spesialister. Når dere skriver til meg, spesifiser om dere er
spesialister og fra når, eller om dere er LISer , da må avdelingene attestere dette.
Medlemskapskontigenten er pr 2016:
150 Euro for spesialister ( inkl. JEADV) + kurstilbud + massiv rabatt på
kongressene
50 Euro for leger under spesialisering (inkl. JEADV) + div kurstillbud og stipender
+ massiv rabatt på kongressene.

