
    

RIV årsmøde i Zoo fredag den 27.august 2021 

 
Efter en dejlig frokost i Zoo´s restaurant, gik turen til PanPan-huset, hvor dagens generalforsamling og årsmøde skulle foregå. 
 
Velkomst og fællessang ved Nina (næstformand i RIV Region H). 

Dejlig igen at kunne samles. Vi er i dag ca. 120 personer. 

Jane (formand i RIV Region H) aflagde beretning fra det forgange år. 

Corona har vist sine tydelige spor på de lokale RIV-møder, der blev således afholdt RIV- møder som følger 

2019 – 66 møder 

2020 – 29 møder 

2016 – 6 møder 

Heldigvis er der allerede planlagt møder i løbet af efteråret i de lokale grupper. Bestyrelsen opfordrer til at det gode arbejde 
ude i grupperne fortsættes. 

Valg til bestyrelsen: 

Jane, Gitte og Eva blev alle genvalgt. 

Skulle der sidde nogle rundt om i regionen, som gerne vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, er de meget velkomne til at tage 
kontakt. Kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden. 

Der er kommet 2 nye læger i bestyrelsen, det er Annette Randløv og John Steen Andersen. 

Gennemgang af vore nye hjemmeside ved Nina. 

Info om RIV ligger også i en print venlig version, så den kan omdeles til lægerne i ens klinik. 

Der er kommet nye blanketter til at indsende evaluering af lokale RIV-møder. Desuden kan udlægskvitteringer nu uploades.  

Har man problemer med at få hjemmesiden til at fungere optimalt, skal browseren muligvis opdateres. 

Husk at RIV også er på Facebook. 

Manden som patient - mandeidentitet og mandeproblematikker. 

Fagligt oplæg ved psykolog Svend Aage Madsen, som også er medstifter af www.sundmand.dk  og www.farforlivet.dk 

S.A.Madsen fortalte om de udfordringer der er mellem den mandlige patient og sundhedssektoren. Hvordan vi kan blive 
bedre til at tackle den mandlige patient og inspirere til at få manden til at komme lidt hyppigere i praksis. 

Meget inspirerende oplæg. 

Efter S.A.Madsen fik vi en PEP talk af Mads Christensen, der på humoristisk vis gennemgik mandens historie fra Cro-
Magnon Manden til i dag. 

Så var tiden nået til rundvisning i Zoo, som var en stor succes til trods for, at regnen silede ned. 

Efter rundvisningen blev dagen afsluttet med en dejlig middag i Pandahuset. 

Tak for evalueringerne, ros og ris. 

På gensyn til årsmødet 11.3.2022 
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