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Kjære kollegaer, 

Kjære medlemmer og potensielle medlemmer av EADV, 

 

2019 var et spennende år i EADV med mange nye muligheter. 

Først og fremst klarte vi å få mer enn 100 aktive ”voting” medlemmer i EADV, noe 

som betyr at fra 06.2020 skal vi ha to styremedlemmer. Dette skal styrke Norges 

posisjon i EADV og sikre mer fordeler for våre medlemmer. For å fortsette å ha mer 

enn 100 aktive EADV medlemmer er det viktig å fornye medlemskap til 31.01. Vi 

oppforder også unge kollegaer å bli medlemmer av EADV siden medlemskap 

kommer med mange fordeler, både om forskning og utdanning. 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.  

Gå til : https://www.eadv.org/memberships/ eller ta kontakt med deg for mer info. 

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

 Meget redusert kongressavgift for medlemmer.  

 Abonnement på JEADV (rangert blant  topp 10 dermatologiske tidsskrift i verden)  

+ 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 av 

1000 Euros (alle EADV medlemmer får stipend). Det er planlagt  mange ulike 

kurs fra nå i 2020: 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 Library, 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. Project proposal and review committee er en fin kilde for 

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

måte å komme inn i disse internasjonale prosjekter. 

 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. EADV bestemte å støtte utdanning mye mer i framtida. Nye webinars er 

lansert hver måned. E-learning skal bli med utvidet og utviklet i 2020. Vi ønsker også 

å høre fra dere hvilke temaer er interresante for dere så at vi kan forefremme dem i 

EADV kommitteen. https://eadv.org/e-learning 

To spennende EADVkongresser kommer i 2020. 

Vår-Symposium i 2020 i Porto: https://eadvporto2020.org/ 
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- Muligheter for redusert påmeldingsavgifter (kun 100 Euros) med frist 

12.02.2020. https://eadvporto2020.org/scholarships/reduced-fee/ 

- Mulighet for Michael Hornstein Memorial Scholarship som 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 både i Porto og Vienna kongress. Bare ta kontakt med 

deg for mer info. Frist for Porto er 20.12.2019. Det kunne være viktig å vite 

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

https://eadvporto2020.org/scholarships/eadv-scholarships/ 

Høst symposium i Vienna, 28. oktober-1.november 2020:https://eadvvienna2020.org/ 

viktig mulighet for å presentere forskningsresultater, komme i kontakt med kollegaer 

fra andre land og høre foredrag ra eksperter i mange felt i dermatologi. 

Har dere spørsmål- ta gjerne kontakt med meg : thrasyvoulos.tzellos@unn.no 

ØNSKER DERE OG FAMILIEN DERES RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTTÅR 
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