
Rapport til medlemmer av NFDV til Årsmøtet 2019 vedr. EADV 

 

Kjære kollegaer, 

Kjære medlemmer og potensielle medlemmer av EADV, 

 

2018 var et spennende år på EADV med mange muligheter og hyggelige nyheter for 

norsk deltakelse. 

Først og fremst, vil jeg gjerne takke dere for tillitt og samarbeidet og kontakt vi 

hadde. Det var mitt første år som EADV representant for Norge. Jeg håper at jeg var 

effektiv og hjelpsom for alle som kontaktet meg og ville bli involvert i EADV 

aktiviteter. Jeg takker Claus Lutzow-Holm som forrige EADV norsk representant for 

råd og hjelp. 

5 LIS leger og 1 spesialist fra Norge deltok i EADV kurs (EADV School) i 2018. 

EADV skole skal bli mer utvidet med 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 2019: 

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

Det var veldig hyggelig å informere norske kollegaer at EADV kommitteen bestemte 

å finansiere internasjonalt prosjekt ” The burden of skin disease: Stigmatisation and 

body image impairment in dermatological patients. An observational multi-center 

study in 16 European countries” med 20.000 Euros. Prosjektsleder er vår hudkollega 

Florence Dalgard. Gratulerer!!!! Project proposal and review committee (PPRC) er en 

fin kilde for finansiering for internasjonale prosjekter. EADV task force deltakelse er 

en fin måte å komme inn i disse internasjonale prosjekter. Jeg sitter i kommitteen som 

bestemmer hvilke prosjekter skal finansieres. Bare ta kontakt med meg hvis dere 

trenger mer info om EADV Task Forces eller om PPRC. 

EADV kongress i Paris 2018 var en stor suksess med mer enn 12000 deltakerer. 

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. 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. Jeg håper at Norge skal ha representater i Scholarship 

programm i framtida. Bare ta kontakt med deg for mer info. Det kunne være viktig å 

vite det hvis av en av vår unge kollegaer søker siden jeg kan prøve å støtte søknad. 

https://www.eadv.org/scholarships/scholarship-grants 

EADV kongress i Madrid, 9-13 oktober 2019  er en viktig mulighet for å presentere 

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

fra eksperter i mange felt i dermatologi. Early bird registering startet allerede:  

https://eadvmadrid2019.org/register/.  Det fins mulighet for redusert 

påmeldingsavgifter. Bare ta kontakt med meg om det for mer info.  

https://eadvmadrid2019.org/scholarships/reduced-fee/ 

 

Norge har litt mer enn 100 medlemmer per 04.2019. Hvis vi fortsetter å ha mer enn 

100 aktive ”voting” medlemmer skal vi få to styremedlemmer i EADV. Vi har god 

sjanse å ha rett til to styremedlemmer. 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. Jeg kan gjerne gi 

dere ”official letter of confirmation” så at innmelding skal bli veldig lett.  
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Gå til : https://www.eadv.org/memberships/ eller ta kontakt med deg for mer info. 

 

For alle medlemsfordeler og innmelding, se www.eadv.org, de viktigste er: 

 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.  

 Tilgang til 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). Det er planlagt  mange ulike kurs fra nå i 2019: 

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

Bare ta kontakt med meg for mer info.  

Fordi det er få søkere fra Nord-Europa, er det gode sjanser for å få plass! 

 Kurs for ferdige spesialister   (Specialist Fostering Courses): 

https://eadv.org/eadv-school 

  Tilgang til Virtuar Libary, en database med tilgang til mer enn 900 blanter. 

 Tilgang til Continuous Medical Education online utdanning 

 Tilgang til webcasts og foredrag fra forrige EADV kongresser 

 Stipend for forskning: https://eadv.org/research-fellowships  

 Stipend for Research Fellowships særlig for unge kollegaer: 

https://eadv.org/research-fellowships 

 

EADV lanserte online learning services med webinars som er gratis for EADV 

medlemmer. Nye webinars er lansert hver måned.  

De første som kommer nå er om: 

- Botulinum toxin behandling 

- Negle kirurgi 

- Phlebologi 

- Dermoscopi 

Mer info kan finnes her: https://www.eadvelearning.org/ 

Nye som kommer i framtida skal være om laser, akne og rosacea og pediatric 

dermatology.  Ønsker også å høre fra dere hvilke temaer er interresante for dere så at 

jeg kan forefremme dem i EADV kommitteen.  

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.  

Harstad 7.april 2019 

Thrasyvoulos Tzellos 

epost: thrasyvoulos.tzellos@unn.no  

Styremedlem EADV 
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