
PLANLÆGNINGSMØDE 
 
RIV-møde Nørrebro/ Nordvest den 20.september 2021 
 
Vi var 15 fremmødte - dejligt at se så mange og flere nye ansigter i solskin på tagterrassen 
hos Lene, ansat hos Henrik Pals. 
 
Vi startede med en lille præsentationsrunde og gennemgik det sidste års aktiviteter, som 
på grund af Corona kun blev til et enkelt møde i Center for mental sundhed. Vi ser frem til 
flere møder i den kommende sæson. 
 
Der blev udtrykt ønske om at møderne skiftevis afholdes mandage og torsdage, da der i 
flere klinikker er travlt om mandagen. 
 
Planen for 2021-2022 kommer til at se således ud: 
 
Mandag den 4.oktober : Lene, som er ansat hos Henrik Pals har arrangeret et møde i U-
turn, som vi glæder os meget til. 
 
Januar/ februar: Carina fra Lægehuset Sortedam vil tage kontakt til Kvindecentret på 
Jagtvej og arrangere et besøg hos dem. 
 
11. Marts kl. 12-20: Årsmøde i RIV Region-H. Afholdes hos Nordisk film i Valby. Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen og hold øje med hjemmesiden www.riv-regd.dk og 
Facebookgruppen for nærmere info 
 
April/ Maj: Pernille fra Bøgh og Falkensten vil tage kontakt til RH sexologisk klinik, 
alternativt veneriaklinikken BBH for et møde om patienter med kønsubehag, 
transkønnede, kønsskifte og de udfordringer ,vi har i almen praksis med hensyn til 
prøvetagning, svartolkning m.m. 
 
August/september: Eva fra Lægehuset Mimersgade indkalder til planlægningsmøde. 
 
Når tovholderne har fundet tid og sted, melder de tilbage til undertegnede, som sørger for 
indkaldelse til møderne pr.mail. 
Tirsdag den 5.oktober 2021 er der Store praksisdag og RIV Region-H vil være 
repræsenteret med en stand. I og lægerne er meget velkomne til at besøge standen. 
 
På gensyn på mandag den 4.oktober kl.15.00 til et spændende møde hos U-turn, 
Studiestræde 47, 1455 Kbh.K 
Referent Eva Bering. og Efterårshilsner.  
 
Kan du foreslå ændringer? 
Nej - kan kun anbefale alle grupper at afholde planlægningsmøde og fordele 
arbejdsopgaverne. 
 


