Kender du ikke - RIV-REGH?
Er du ansat ved praktiserende læge / eller special- læge i Region Hovedstaden??
KOM OG VÆR med til faglige gå-hjem-møder i mindre grupper i dit lokale område.

R-Relationsopbyggende
I-Inspirerende
V-Vidensdeling

Ønsker DU at deltage i en RIV-gruppe eller måske blot vide mere.?
Grupperne mødes i mindre lokale grupper mellem 1-2-3- ja måske > 4 gange årligt.
Vi
Bestyrelsen 2019
favner mange forskellige faggrupper, sygeplejersker, lægesekretærer, sosu, jordemødre,
bioanalytikere m.fl. og ansat i almen praksis.
I grupperne er man fælles om, at beslutte hvilke faglige emner der skal mødes om.
Alle kan byde ind. Du lærer dine lokale kollegaer at kende. Måske besøger I hinandens praksis og det sociale er også en vigtig
del, når grupperne mødes. Du finder din lokale gruppe lige her
ER du i tvivl om hvilken gruppe du skal kontakte, er du altid velkommen til at skrive til bestyrelsen.
Bestyrelsen byder dig velkommen.
Tilmeld dig FB-gruppen riv-regh, vi er lige nu 331 med i gruppen, men der er plads til flere. På FB- gruppen og på
hjemmesiden opdateres andre tilbud, når der er nyt.

Er du praktiserende læge og -eller speciallæge der ønsker mere information om RIV
–speciallæge og ønsker at tilmelde dit personale så finder du kontaktoplysninger på PLO og øvrig
bestyrelse her.
Al personale er velkommen i vores grupper.

For et Honorar på 650 kr /pr læge får dit personale
•
•
•
•
•
•

Et helt års efteruddannelse i de lokale grupper,
OG årligt stormøde i marts måned med generalforsamling faglig undervisning
Gruppeleder-og assistentmøde også med faglighed i højsædet, i september.
Honoraret fastsættes af PLO-Hovedstaden som også opkræver honoraret i almen praksis.
Ønsker du at være med på nyheds mail så skriv til nina@riv-regh.dk
Speciallæger skal tilmeldes hos PLO-Hovedstaden.
▪ Kontakt Markus Hahn . Tlf. 3544 1082 . mar.plo@dadl.dk>,

DATOER TIL KALENDEREN 2020
ÅRSMØDET 2020
Alle er velkomne
MANDAG 9.marts.2020 ca. 12-20
”Børne-Unge psykiatrien 2020” er overskriften.
Invitation sendes ud på mail lægges på FB og hjemmesiden i
starten af januar 2020
Kom glad som i plejer.
Det Kgl. Teater. kuespilhuset
Sankt Annæ Pl. 36, 1250 Kbh

GRUPPELEDER OG ASSSISTENT sept./oktober 2020
Vi arbejder på dato, emner og indhold.

Hvem kan deltage?? 2 personer fra hver gruppe. .

Kom frisk til endnu en faglig dag med godt humør

