
 
 

  

 

 

 

  
  
  

Julehilsen fra bestyrelsen 
 

Vi må sige der er gang i RIV – RIV i Region Hovedstaden,  
                                                        I gør det fantastisk. 

I er 30 aktive grupper – skønt at se I alle afholder møder regelmæssigt - med mange 
forskelligartede emner. 
2-3 Gruppeledere har skiftet job eller er stoppet i praksis der er derfor ledige 
gruppeleder poster-  
Bestyrelsen arbejder på og hjælper gerne for at gruppen samles igen. 
 
 Af emner kan nævnes: 

Børn/unge og kommunikation, KOL og spirometri 
Diabetes via Steno og Sundhedshus Hospice Arresødal Sct. Hans, 
Fertilitet, Røde Kort og migranter, Kardiologi, FMK, Sundhedsplejen, 
Vesterbro sundhedshus - Børn og fedme m.m.  

Evalueringerne er fortsat vigtige - Nogle af disse deles på Facebook i gruppen RIV- 
RegH og på hjemmesiden til inspiration for jer alle. 
FB-gruppen RIV-regH har plads til flere J  
Vi er lige nu 295 tilmeldt FB-gruppen. Mon vi ikke runder 300 inden 2019?? Spred 
gerne budskabet. 

ÅRET DER GIK – 

 
Januar  
2018 var RIV var repræsenteret ved St. Praksisdag, for at skabe 
dialog og være synlig blandt de fremmødte praktiserende læger og 

praksispersonale.  

Marts  
Galop, Donor og Trivsel, i slud og sne afholdt vi 
Årsmøde med ca. 160 fremmødte praksispersonaler 
fra regionen med generalforsamling og overskriften 
Årsmødet blev afholdt på Klampenborg Galopbane, 



hvor vi havde 3 undervisere i emnet organdonation. En sygeplejerske fra 
donorteam, en pårørende hvis mand pludselig døde 10 mdr. tidligere, og havde 
valgt at være organdonor samt en kvinde som havde modtaget en lever for få år 
siden med hendes historie før og efter donation. Meget rørende og 
tankevækkende......    
Tommy Krabbe rundede eftermiddagen af med humoristisk indlæg om trivsel, 
arbejdsglæde og kommunikation.       Se mere her  

Juni Bestyrelsen deltager i udarbejdelse og emneinspiration til St. Praksisdag 2019 

 
September har bestyrelsen afholdt Gruppeledermøde på Den Blå Planet 
med 30 tilmeldt og fremmødte gruppeledere, som blev introduceret i 
Positiv Psykologi – styrker i arbejdet, ved psykolog Lene Gjørup.  

 
November ved Lægedage i Bella centeret var RIV-RegH, ikke tilstede –  
Vi arbejder på en mulig løsning for 2019- bestyrelsen synes det også er hyggeligt at 
mødes med jer der. 
Af andre aktiviteter vil vi nævne: 

• Bestyrelsen er repræsenteret i Kompetenceudvikling i Praksissektoren om 
kompetenceløft til diabetesbehandling i almen praksis.  

• Kompetenceudviklingskurser om demens 
 
 
  
                            ÅRSMØDE 2019 

Arbejdermuseet Rømersgade 
Dato 8.marts 2019 

KL.: ca 12-20 
Gem datoen  

Bestyrelsen glæder sig til at byde jer 
velkommen.  

 
"Samarbejde i de nære sundhedsvæsen - hvad kan praksispersonalet bidrag med?" 
         Anita Mink, Praktiserende læge  & Ulrik Lange  læge og Chefkonsulent 
 
GRUPPELEDERMØDE  2019 
Overskrift og emne er under udarbejdelse  
4.oktober 2019 
Hvem kan deltage? 
Gruppeledere, assistenter og andre det måtte interessere – 2 fra din gruppe. 
 

PÅ GENSYN I 2019  
                  På bestyrelsens vegne 
                           Nina Lakner 

 



 


