Medlemsbrev 4 - (2013) 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
Vårsymposiet i Krakow 22-26.Mai 2013 kunne blant annet by på Florence Dalgard,
Harald Moi og Usha Hartgill som gode norske foredragsholdere , og totalt var det ca 10
nordmenn på møtet.
På to år har antallet norske EADV medlemmer økt fra 27 til over 50. Det er bra,
men det mangler mange unge, og det er de som trenger EADV aller mest.
MØTEKALENDER:
EADV har etablert en egen organisasjon for å arrangere kongressene. Dette har gitt
bedre kontroll på kostnader, og sørge for at kongressen kommer til optimale byer for
transport, overnatting og attraktivitet for industrien. Symposiene på våren vil som før
bli på mindre , ofte litt eksotiske steder, for å støtte lokal dermatologi i mindre land.
Neste EADV Kongress er i Istanbul 2.-6. oktober 2013 ( se NFDVs nettside for
felles reisen som ICI organiserer) og 8.-12. Oktober 2014 blir det kongress i
Amsterdam, i 2015 København.
2014 blir EADV vårsymposiet i Beograd, Serbia.
NYTT: Fokus på 4-5 tema på hvert symposium: Kirurgi, intern medisin/hud,
pediatrisk dermatologi, hår & negler. Denne nye struktur med mer noen definerte
tema , som skifter hvert år , blir videreutviklet hvert vårsymposium i årene som
kommer. (www.eadvbelgrade2014.org - siden åpnes i løpet av juni 2013.)
.
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, NYTT: kun 50 Euros for
LIS i 3 år er besluttet !
 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 dyrere 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 +
NYTT: ny elektronisk eEADV-news.
Tilgang for flotte kurs for spesialister, samt programmene ”Visit my Practise” and
”Visit Centre of Excellence.”
Fostering Courses for LIS er er helt gratis (det dekkes altså overnatting, mat
osv), bortsett fra reisekostnader, men man kan også søke stipend for dette, og de
er uten industrideltagelse, 8 kurs i 2013: se www.eadv.com.
Kurs for ferdige spesialister Kirurgi , Bryssel 22-23 November med rabatt
for EADV medlemmer.
Scholarships er det stor konkurranse for forskning til å få
Fellowships er for alle vanlige ”dødelige” medlemmer…500 er utlyst til Istanbul,
fremdeles mer enn 400 ledig!! Kan til og med søkes av ikke-EADV medlemmer
Stipend for forskning, og for deltagelse på symposier og kongressene. 500
stipend. SØK!
Tilgang til www.eadv.org - lukkede medlemsider for tidsskrifter osv
NYTT på websiden er et klinisk-patologisk case- program, der kliniske cases
legges ut i et eget program, her kan man får testet sine kunnskaper.
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.

Har dere spørsmål- ta gjerne kontakt med meg : clau-lut@online.no
Jeg har en ”oppskrift” for hvordan man smertefritt kan bli medlem! Be om den!
Beste hilsen
Claus Lützow-Holm
EADV styremedlem 2011-14
Oslo, 7 juni 2013

