Medlemsbrev 3- 2012 EADV Nytt fra Claus
Kjære medlemmer og ikke-medlemmer av EADV!

Som tillitsvalgt styremedlem for norske EADV medlemmer vil jeg gjerne informerer litt
om hva som nytt fra EADV.
Mer om EADV finnes også i EADV News som medlemmer får 4 ganger hvert år, og som
alltid utgis kort før kongresser ( høst), og symposiene ( vår), eller på www.eadv.org.
Styret i EADV består av ca. 42 personer fra 28 land, de store landene har to
medlemmer.
Styret (Board of Directors) tar alle store beslutninger på de to styremøtene, fra dag til
dag drives arbeidet av arbeidsutvalget ( Executive Committee) og 15 ansatte i den
daglige drift i Sveits og Bryssel. Jørgen Rønnevig sitter i Executive Committee, som
økonomisjef i EADV ( Treasurer). EADV er en non-profit organsiasjon, der ingen
tillitsvalgte mottar honorar. Det er en gledelig økning av norske EADV medlemmer!
EADV Kongressen i Praha i september hadde ca. 9000 deltagere derav 40-45 norske.
Det ble også feiret 25 års jubileum for EADV. Faglig er vårmøtene (symposiene) svært
lik høstmøtene (kongressene), bare færre deltagere, mindre og mer eksotiske byer, og
mindre trengsel. Påmelding til kurs er uten kostnad, og kan også gjøres on-site. Vil du
reise på bare et internasjonalt møte et år, så kan vårsymposiet være et godt alternativ til
høstkongressen! Jeg har stort utbytte av disse møtene, men savner flere nordmenn
rundt meg.
MØTEKALENDER:
EADV er i ferd med å etablere en egen organisasjon for å arrangere kongressene, for å få
full kontroll av økonomi, kvalitet og valg av steder for kongress og symposium. Dette er
nødvendig for å få kontroll på kostnader, og sørge for at kongressen kommer til
optimale byer for transport, overnatting og attraktivitet for industrien. Symposiene vil
som før bli på mindre , ofte litt eksotiske steder, for å støtte lokal dermatologi i mindre
land. Nytt fra 2014: Fokus på 4-5 tema hvert symposium.
Neste symposium våren 2013 er i Krakow, torsdag 23.-søndag 25. mai, se www.
eadv.com.
2014 blir EADV vårsymposiet i Beograd, Serbia. Det er slutt på at de lokale
dermatologisk selskap ”byr” på kongressene, disse legges til store byer med
kongressfasiliteter som er optimale for de store kongressene.
EADV kongressen 2013 skal være i Istanbul 3-6 oktober 2013, og høsten 2014 blir
det Amsterdam, 2015 København.
EADV har god økonomi etter mange svært vellykkede kongresser, og har etablert et
fond som skal sikre at økonomien også kan tåle noen magre år i disse økonomiske
krisetider. Det er sviktende inntekter fra industrien.
EADVs organisasjon er et lite velsmurt team i Sveits og i Bryssel med daglig styre og
arbeidsutvalg med Jana Hercogova, Praha (president) og Carle Paul, Frankrike,
(generalsekretær)i spissen. Erwin Tschachler (Wien ) ble meget gledelig valgt som neste
President fra 2014 . EADV har eksistert i 25 år, fra den ble startet av praktiserende

hudleger med basis i ulike europeiske land, for å sørge for bedre utdannelse i faget, og
er nå kvalitativt på høyde med AAD i USA. Pt. Ca 3600 medlemmer.
De har siste 4-5 siste årene vært en svært positiv utvikling av EADV som en seriøs og
stabil organisasjon for å sikre enda bedre grunnlag for ytterligere forbedring av tilbudet
til medlemmene, og økt demokratisering, bla. I form av elektroniske valg og
transparente administrative prosedyrer. Betydningen av utdannelse som ikke er
sponset av industrien er blitt enda større etter hvert som det blir stadig vanskeligere å
få støtte fra industrien, og lovverket i de fleste land vil gjøre forholdet til industrien enda
mer utfordrende.
VALG
Hvis du er medlem, og endrer epost-adresse: meld fra til membership@eadv.org , ellers
faller du ut og får ikke delta i valg.

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, 75 euro for LIS
 Meget redusert kongressavgift for medlemmer. Forskjellene i kongressavgiften
mellom medlem og ikke-medlem vil øke ytterligere i årene som kommer. I Praha
var det 400 Euro mer for ikke-medlemmer.
 Abonnement på JEADV (rangert som et av topp 11 dermatologiske tidsskrift i
verden) med 10 utgaver (papir)+ 5-6 supplement + online bibliotek.
 EADV News i postkassen 4 ganger på år.
 Tilgang til flotte kurs for LIS /yngre leger (Fostering Courses)
 Tilgang for flotte kurs for spesialister, samt programmene ”Visit my Practise” and
”Visit Centre of Excellence.”
 Stipend for forskning, og for deltagelse på symposier og kongressene. 500
stipend. SØK!
 Tilgang til www.eadv.org - lukkede medlemsider for tidsskrifter osv
 Påvirkning av europeisk fagutvikling ved deltagelse på kongresser, knytte
personlige og faglige kontakter, - ved å delta i valgene i EADV er du med på å
bestemme retningen på europeisk dermatologi. Husk å sørg for korrekt epost
adresse.
 Ved å gå på AGM (Generalforsamlingen) som finner sted på høstmøtet hvert år,
får du litt mer forståelse av hvem som styrer og hva som foregår i EADV.
 Mulig å søke midler til forskning, se www.eadv.org - frist. 31.10.12
Har dere spørsmål- ta gjerne kontakt med meg : clau-lut@online.no
Beste hilsen
Claus Lützow-Holm
EADV styremedlem
Oslo, 3 oktober 2012

