Medlemsbrev 13 - (2017) EADV Nytt fra Claus
Kjære medlemmer , og potensielle medlemmer av EADV.
Noen har vært i Brussel på EADV 30-årsdags feiring, håper alle fikk noe ut av det. EADV
har nå mer enn 6000 medlemmer fra mer enn 100 land, og 85 nordmenn med
stemmerett- ergo mangler vi bare 15 slike før Norge har rett til to styremedlemmer, noe
som burde være innen rekkevidde. Men da må vi også fortsette å være medlemmer, ikke kun melde oss inn de årene vi har tenke å dra på kongress. Frist 31.Mai for å
betale, for de som har oversett dette .
Kostnaden ved reise på EADV kongress uten medlemskap er i dag 3 ganger så stor som
for et medlem, og kostnaden ved å være medlem er lav. Vi har mer nytte av EADV enn
mange andre kolleger, i land med har store robuste miljøer som tilbyr etterutdannelse.
Innmeldingsprosedyren 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 gjennomført, for de fleste er kanskje
nyttigste å finne under Learning Center med bl.a webinars, dvs videoforedrag fra
kongressene.
OBS: Det har i våres vært forsøkt svindel med falske internettnettsider for
påmelding til møtet i Geneve , så ikke betalt noe før du har sjekket du er på EADVs
offisielle side.

Møtekalender:
Kongresser : 2017: Geneve (13-17. September – OBS tidligere enn vanlig ),
Her vil det bli bedre lunch-fasiliteter inne i kongressen enn før , og bedre transport til
kongressen.
2018: Paris (12-16 September), 2019: Madrid (9-13 oktober), 2020: Wien (23-27
oktober), 2021: Berlin, 2022:Milano
Vår-Symposium i 2018: 3-6 Mai i Budvar , Montenegro - ta våren på forskudd!
2019 : intet vårmøte pga verdenskongress. 2020: Porto 14-17 mai .

Medlemsfordeler:
For alle medlemsfordeler og innmelding, se www.eadv.org , de viktigste :
 Medlemskontingenten er 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 trolig øke ytterligere i fremtiden.
 Abonnement på JEADV (rangert blant topp 10 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 ( elektronisk)
 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 9 ulike
kurs fra nå i 2017: se www.eadv.org. Dette er ofte svært gode kurs med få
deltager og mye ”hands on”. Til nå har alle mottatt 400 euro som stipend, til tross
for at både opphold og kurs er gratis, og slik er i praksis alle kostnader dekket.
Da er det bare å få permisjon fra sykehuset som kan mangle.
Fordi det er få søkere fra nordeuropa, er det gode sjanser for å få plass!





Kurs for ferdige spesialister (Specialist Fostering Courses), se www.
eadv.org. NYTT:planlagt e-kurs i negler & neglkirurgi .
Scholarships for de som forsker –, ca 50% får stipend. Norske søknader
etterspørres- alle land har et stipend!
Fellowships er kongress støtte -for alle vanlige medlemmer- de aller fleste
som søker får stipend.
Stipend for forskning, - Project Proposal Review Committee – se
www.eadv.org.

Hva skjer i EADVs utvikling?
Økonomi og struktur er meget solid, og det skjer stadig forbedringer:
Enda bedre kongresser, mer effektiv administrasjon, og raskere beslutningsprosesser.
En større administrativ reform er godt i gang for å bedre evne til raskere og mer
fleksibel styringsform for en organisasjon med mer enn 35 ansatte medarbeidere i
Sveits og Belgia.
Nytt norsk styremedlem skal velges av norske EADV medlemmer
Du som kan tenke seg å bli bedre kjent med europeisk dermatologi for å gå inn som
norsk styremedlem etter meg fra høsten 2017, se neste i dette EADV-Nytt, og ta
kontakt for spørsmål.
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
Beste hilsen
Claus Lützow-Holm
EADV styremedlem 2011-2017
Oslo den 24 mai 2017

EADV ? – norsk styremedlem : for de som lurer på hva vervet
innebærer.
Jeg ble valgt som styremedlem til EADV i 2011-2014, og gjenvalgt 2014-2017. Jeg har
av personlige grunne valgt å trekke meg som styremedlem etter kongressen i Bryssel nå
i disse dager, og etter dette skal det velges nytt styremedlem fra Norge ,blant de norske
EADV medlemmer , som da fungerer fra møtet i Geneve i September - i 3 år.
Man velges av de norske medlemmene ( valg arrangeres av EADV) , men man sitter i
styret for ivareta EADV, ikke norske interesser, ei heller som representant fra NFDV.
Man er personlig ansvarlig medlem av styret, og har i den forbindelse juridiske ansvar
for dette. I praktisk har ikke det vært noe problem, men det er verdt å merke seg. Man er
tillitsvalgt, ingen betaling, kun refusjon av direkte utgifter til møter (fly, hotel, kost).
Styret er på ca 45 personer, ett fra de små land, to fra de store.
Det er styremøte to ganger pr år ,alltid en dag i forkant av symposiet og kongressen, og
man må møte på disse to møtene. I praksis vil det si at man bør sette av tid til disse to
møtene, ergo går det stor sett 3-4 arbeidsdager hver gang. På kongressene er det også
forvente å møte opp på f.x gen. forsamling og et par mindre arrangementer.
Før disse møtene er det en god bunke sakspapirer å lese igjennom. - 3-4 timers jobb.
Meningen ved å sitte i styret er at har mulighet til å ytre seg, og da må man være
forberedt, og også være litt på hugget, da styremøtene er effektive. De vare en hel dag.
Man får dekket reise, og betalt hotell, og blir invitert til to middager der man forventes å
stille opp. Ledsager kan bli med, men betaler egen flybilett. Kongressavgiften blir dekket
for styremedlemmet.
Mellom møtene er det ikke veldig stor aktivitet, noen eposter og saker man må se på,
men det tar ikke mye tid. 1-2 timer pr mnd?
Når man er styremedlem må man regne med å bli bedt om å sitte i en av de 10
underkommitteer der mye arbeid gjøres. Dette blir et tilleggsverv,,som kan variere fra
svært lite arbeid til mye arbeid, men er helt frivillig. Å sitte i en slik komité gir mening
hvis man er motivert, man blir bedre kjent med folk når man jobber sammen, -anbefales.
Jeg har i min periode innført EADV- nytt to ganger pr år, som jeg håper min etterfølger
vil fortsetter å utgi , dette er viktig for at norske dermatologer kan få informasjon om
EADV. Disse er ikke veldig tidkrevende å lage. Styremedlemmer kan bli bedt om å være
referee til abstracts, og til å co-chair på kongressene. Jeg har sagt både ja og nei til dette.
Jeg kan anbefale å stille til valg, de som stiller til valg trenger to andre medlemmer
som støtter dem (endorsers) .
Du bør snakke godt engelsk for å henge med, det er givende å møte mange hyggelige og
oppegående europeiske kolleger, og du får besøkt steder man kanskje ikke ellers ville
reist til . Det gir innblikk i Europas mangfold, og ikke minst hvordan en organisasjon
som EADV fungerer -innvendig, og du har påvirkingskraft. Du bør ha litt sans for å
bygge nettverk , og det tok litt tid å bli varm i trøya. Derfor bør man ideelt sitte to
perioder ( 6 år ).

