
Nyhedsbrev juni 2022   
    

Kære alle RIV medlemmer
 

Tak for et forår, hvor der nu er kommet godt gang i de lokale RIV møder rundt omkring i vores region, 
fortsæt endelig med at få afholdt gode møder.

 
Bestyrelse Riv RegH 2022
Jane Giesing      Formand

Gitte Mailandt     Næstformand
Anne-Julie Riewerts Stougård   Bestyrelsesmedlem

Helle Westergaard    Bestyrelsesmedlem
Helene Lilliebjerg     Bestyrelsesmedlem'
Eva Bering Ovesen   Bestyrelsesmedlem

Henriette Makwarth   Bestyrelsesmedlem
Der er blevet sagt farvel og et ønske om alt godt til Nina Lakner, der har været med siden RIV startede for 

mange år siden.
Vi bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Helene Lilliebjerg.

 
Generelt:

Alle bestyrelsesmedlemmer har nu hver især 5-6 lokale RIV grupper, som vi er tovholder for, så har du 
spørgsmål eller andre ting så kontakt os endelig, du kan se på nedenstående link  hvem der er tilknyttet 

din gruppe.
Se her:: https://riv-regh.dk/grupper/

 
Nyeste RIV info:  https://riv-regh.dk/riv-info/

 
Der har været problemer med, at der ikke er modtaget boner på jeres udlæg, samt at der er 

afregningsblanketter der ikke er modtaget, der arbejdes på at identificere fejlen, Vi ved, at det er 
utilfredsstillende, at man ikke får sine penge når man har lagt ud.

Bestyrelsen vil ved gruppeledermødet d. 30/9-22 gennemgå blanketterne og informere omkring 
afregningsprocessen.

Hvis nogen mangler refusion for udlæg, evaluering eller undervisning, så kontakt Jane Giessing på 
jane@riv-regh.dk for opfølgning

 



Årsmødet og generalforsamling Nordisk Film 12/3-2022:
 
 

Der var rekord stort tilslutning til Årsmødet på Nordisk film, ca 190 tilmeldte.
Scene 4 på Nordisk Film blev indtaget af Sygeplejerske og Sexolog Gitte Vittrup, hun havde 

kvindernes seksualitet på dagsordenen, der blev givet fif og tricks til at turde tage snakken om 
seksualitet med vores patienter.

Der blev efterfølgende lavet en rundvisning på Nordisk Film og afsluttet med en god middag i 
fantastiske rammer.

 
Genopstartsmøde i Charlottehaven d, 22/2-2022:

 
Her var der inviteret nogle af de RIV grupper som ikke har afholdt møder i lang tid.

Som eksempel på et møde var sygeplejerske Jette Winckelmann inviteret, og hun gav et indblik i 
hverdagen og livet på et hospice.

Der blev dannet netværk, og nogle af grupperne er nu startet op.
 

 Gruppeledermøde 30/9-22:
 

For gruppeledere og gruppelederassistenter:
Sæt kryds i kalenderen, så du ikke går glip af dagen, som vil blive afholdt på:

Øregaard Cafe Hellerup
Emnet kommer til at omhandle arbejdsmiljø, trivsel efter Corona.

 
Invitationen kommer snart.         

 
Bestyrelsen ønsker alle en GOD SOMMER

                                             


