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Først of fremst, vil jeg gjerne takke Claus Lutzow-Holm for flink jobb som EADV 

representant for Norge. Claus sittet i styret i 6 år (2011-2017) og gikk ut av styret etter 

Geneve høsten 2017. Han har jobbet veldig effektivt som styremedlem uten 

økonomisk kompenasjon (som alle EADV styremedlemmer) og jeg håper at jeg skal 

fortsette hva han bygde opp på en like effektiv måte. 

 

EADV kongress i Geneva 2017 var en stor suksess med nesten 11000 deltakerer og 

2661 abstracts. EADV ”Increased Awareness Campaign” for hudkreft fortsatt å 

informere publikum i samarbeidt med Europakommisjonen. EADV skole ble større 

med mer Fostering Courses både for LIS og spesialister. Scholarships programm med 

deltakerer fra alle EU landene forsatt å støtte unge leger til å delta i EADV kongresser 

og komme i kontakt med kollegaer fra andre land med deltakelse i EADV Alumni 

Club.  

 

EADV bestemte å støtte utdanning mye mer i framtida. 2018 er et spennende år på 

EADV med mange muligheter. 

EADV kongress i Paris, 12-16 September 2018 er en viktig mulighet for å presentere 

forskningsresultater, komme i kontakt med kollegaer fra andre land og høre foredrag 

ra eksperter i mange felt i dermatologi. 

Michael Hornstein Memorial Scholarship kan gi støtte for en ung kollega fra Norge 

til å delta i EADV kongress gratis plus 1000 Euros for reise og hotell utgifter. En 

deltaker av Norge kan bli inkludert for hver eneste EADV kongress. Jeg håper at 

Norge skal ha representater i Scholarship programm både i Budva og Paris kongress. 

Bare ta kontakt med deg for mer info. 

 

EADV skole skal bli mer utvidet mer mer kurs og mer muligheter til å delta. 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). Det er planlagt  mange ulike kurs fra nå i 2018: 

se https://eadv.org/eadv-school 

 

Norge  er svært nær å kunne få to styremedlemmer i EADV. Vi har god sjanse å ha 

rett til to styremedlemmer. Vi mangler kun 15 medlemmer for å klare det. Det kan vi 

klare. Deltakelse på EADV kommer med mange fordeler og medlemskontingenten er 

kun 150 euro pr år for spesialister og 50 Euro for LIS. Innmeldingsprosedyren  kan 

gjøres 100% online. 

Spør om ting du lurer på. Vi trenger  EADV, slik EADV trenger oss for å stadig bedre 

vår etter og videreutdannelse. Vi trenger også tilknytning til Europa, EADV er et 

utmerket eksempel på hva europeere kan få til tross for politisk og etnisk 

heterogenitet.  
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