
 

 

Bestyrelsen ønsker alle 
en glædelig jul samt et godt nytår. 

Her finder i et tilbageblik samt vigtige datoer  
 

2019 JOBROTATION KAN HAVE SINE FORDELE - OGSÅ FOR RIV😊 
 
Ny gruppe i nyt område har afholdt møde med stor tilslutning. 3 grupper der har været lidt 
stille, har nye kontaktpersoner taget stafetten og er godt i gang igen. 
Så kære alle - Der er stadig godt gang i grupperne i RIV-Region H. 
 
2019 FACEBOOK-GRUPPEN  
 
RIV-regh får jævnligt nye medlemmer. Lige nu er vi 354 i gruppen. Er du eller har du kollegaer 
der endnu ikke er med så kan vi fortælle, der er stadig plads til flere. Meget info lægges der, 
men i finder det også på hjemmesiden. 
 
2019 EMNEBANKEN HAR FÅET ET LØFT 
 
Bestyrelsen håber i har glæde af emnebanken som har gennemgået 
en ”hovedrengøring”, der er kommet nye emner og nye undervisere.  
Evalueringerne lægges løbende ind til inspiration for dit næste møde.  
Se mere her   
 
2019 ØKONOMI – UDBETALINGE AF HONORAR OG UDLÆG 

Vi håber i har bemærket hurtigere udbetaling af udlæg og honorar?   Der er kommet nye 

medarbejdere i økonomiafdelingen i PLO J 

 

2019     GRUPPELEDERMØDET  

Blev afholdt med 28 deltagere til dagens overskrift ”Sexologi og Alkohol på 

Nørrebros Bryghus.  En dag med seriøsitet, dialog og humor. 

2019   KOMPETENCEUDVIKLEING I ALMEN PRAKSIS I FORHOLD TIL DM2 
 
Bestyrelsen har deltaget i et projekt på Steno diabetes Center. Her deltager bl. a 
repræsentanter fra PLO-E, KAP-H med flere. Dette har affødt små projektgrupper hvor flere af 
jer nu deltager, det hele har resulteret i nye gode undervisningstilbud til både læger og 
personaler der har berøring med patienter med type 2 diabetes du kan se mere her 
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2020 JANUAR               STORE PRAKSISDAG 

2 fra bestyrelsen vil igen i 2020 deltage på den årlige Store 

Praksisdag i Region H. Kom gerne forbi og hils på. 

Bestyrelsens formål med at være der, er at gøre opmærksom på den fantastiske mulighed det 

er for praksis personale at få undervisning lokalt samt deltage i den årlige sammenkomst.   

 

2020 MARTS                ÅRSMØDE SKUESPILHUSET  

Årsmødet 2020 er mandag 9.3.2020 i tidsrummet kl. 12-20 

                                               Børne-ungepsykiatrien 2020  

                                   Kom og bliv klogere og måske få aflivet nogle myter. 

Dagen krydres med Mathilde Falck’s gribende   “Fortælle-koncert” og generalforsamling.   

Der vil igen i år være valg til bestyrelsen. 

Se mere i Invitationen som sendes ud, lægges på Facebook og på hjemmesiden www.riv-

regh.dk  I starten af januar 

                                         KOM GLAD SOM I PLEJER 

2020 SEPTEMBER /OKTOBER     GRUPPELEDERDAG 

Hold øje med endelig dato, sted og overskrift på Facebook  
og hjemmesiden. 
Hvem kan deltage? Det kan Kontaktpersoner, gruppeledere, assistenter eller hvem der 
måtte være interesseret. 2 fra hver gruppe 

 

Vi håber i vil videresende, eller printe til lægerne så de også kan se der  
ER GANG i -RegH 

 
På Bestyrelsens vegne 

Nina Lakner  

 

 

 


