Til: Medlemmer (se nederst)

REFERAT fra PARU 10. juni 2020 - GODKENDT
1. Velkomst/Jytte Halborg, speciel velkomst til CH for Reserven,
Ole Juul, herunder Oles præsentation af sig selv: Se bilag1.
Tanja Terndrup er NK for Therese Pulawska, som er udsendt, og
Tanja sparrer med Ole Juul 0g sikrer kontraktforhold mv. i tæt dialog med FPS.
2. Godkendelse af referat fra forrige møde/sekretær – er godkendt pr mail efter sidste møde.
3. Emner til drøftelse



FSK seminar for Reserven 22.-23. 10. 2020 – ønsker til
indhold:
 Start ved STCH og GLG,
 Missionsorientering – formål og status.
 Den svære samtale, ”defusing” efter mission.
 Feltpræst
 Ole Juul præsenterer sig.
 CSS: Intro – opgaver og rammer.
 FPS – oplæg fagopdelt om overenskomst, løn, vilkår,
tydning af lønseddel
 Fagspecifikke emner
 SYPL: Ny basisuddannelse + funktionsmoduler +
missionsmoduler præsenteres
 LG (gerne input hertil snarest)
 FYS (gerne input hertil snarest)
Tandlæger (gerne input hertil snarest)
 FFB gennemføres
 COVID-19 missionserfaringer
 Oplæg fra alle faggrupper om missioner i 2020 (læger,
sygeplejersker, fysioterapeuter)
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4. Status over INTOPS for sundhedsfagligt personel/CHKPU
(Kent Lind og Tanja Terndrup fra KPU deltager i stedet)
HÆREN:


e-FP (Estland): Træningsmission, der indgår i LOGDET, Aalborg. Træning af personel med infirmeri tilknyttet. Foregår hele
2020, 1 LG og 1 SYPL deltager (ikke længere karantænekrav før
og efter denne mission)
FLV:





MINUSMA, Bamako, Mali. C130 bidrag. FN mission med transport
af godts og personer. Skulle slutte juni 2020, men blev forlænget
2 mdr. Bemandet med 1 LG og 1 SYPL.
BARKHANE, Mali. Helikopterstøtte til Frankrig. Slutter dec. 2020.
Bemandet med 1 LG og 1 SYPL.
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NSE, HKIA, RS i Afghanistan. NATO-mission. Bemandes med 1 LG
og 1 SYPL samt FYS støtte 2 x 6 uger pr hold. Reduktion i mandskab på vej, soldater på 4½ mdr mission uden leave. LG og SYPL
bibeholder ca. 3 mdr mission – reduktion pga krav om karantæne
før og efter. I foråret blev SYPL forlænget, da der var forbud mod
rotation i lejren.
NSE, Kuwait. Bemandes fortsat af 1 SYPL.
SVN:
Iver Huitfeldt med 1 LG og 1 SYPL ombord sejler med fransk hangarskibsgruppe 10. aug. Skibet retur til DK igen dec 2020. LG og
SYPL skiftes ud ca. 20. oktober.
5. Kommende aktiviteter /CH PKU (Kent Lind og Tanja Terndrup
fra PKU deltager i stedet)
Punktet omtalt på mødet, men oplysninger er klassificeret og kan
derfor ikke medtages i referatet.
6. Tjeneste- og uddannelsesmæssige forhold /CH KPU(Kent
Lind og Tanja Terndrup fra KPU deltager i stedet)
Alle udsendelser er ændret i forhold til karantæne, ændrede og
reducerede flyafgange. Især sygeplejersker i RS og Mali blev berørt. Tre missionsudsendelser blev afvarslet (2 SYPL, 1 LG), og to
andre (2 SYPL) forlænget grundet restriktioner ved udskiftning.
Stadig uafklaret, om basiskursus afvikles i august 2020.
7. Orientering fra OSYPL
Fantastisk forståelse og samarbejdsvilje efter alle COVID-19 afledte ændringer i missioner, kurser, MISO osv. Stor tak for dette.
Der arbejdes hårdt på at få fastlagt uddannelsesplaner for uddannelser og kurser målrettet sygeplejersker i Reserven. Der vil i løbet af sommeren komme mail ud til alle SYPL-R, hvor kompetencer, ønsker til uddannelse og missioner mv. forsøges indsamlet
samtidig med, at hver enkelt anmodes om at tilkendegive ønske
om værnstilknytning og funktion (Role1, NSE, Role 2 osv). Herved skulle uddannelse og øvelser kunne målrettes mere den enkelte, hvilket kunne være ønskeligt.
Pr. 21. maj er afdelingssygeplejerske Pia Jakobsen ansat i FSK,
hvor hun dels skal arbejde med styrket udvælgelse i Forsvaret,
men hvor hun også får en del andre arbejdsopgaver. Bl.a. at
indgå i udvikling af kurser og uddannelser til sygeplejesker i reserven, hvor også afdelingssygeplejerske Malene Mühlbach er involveret.
Det er efter mødet besluttet, at sygeplejersker ikke fremover skal
uddannes til at anvende gevær. Det betyder, at SKYTT med BSO i
skoven og TSE ikke længere skal være en del af basiskurset, men
at det levner plads til 7 undervisningsdage, hvor FSK er ved at
fastlægge indholdet. CSS inddrages også, og sammen med medlemmer i Advisory Board for Sygeplejersker brainstormer alle på
opgaven til møde i august 2020.
Der ændres i sammensætningen i Advisory Board for sygeplejersker således, at Pia og Malene fra FSK fremover deltager som obSagsnr.: 2020/001744
Dok.nr.: 296078
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servatører og talsmand for sygeplejersker/medlem af PARU, pt.
Raja, bliver fast medlem af gruppen.
8. Orientering fra FPS
Oversigt over bemanding i Reserven. Se bilag 2.
”AFSLUTNING AF OPGAVE OMHANDLENDE FORKERT PRAKSIS VEDRØRENDE BEREGNING AF ANTAL UDSENDELSESDAGE FOR SYGEPLEJERSKER AF RESERVEN ANSAT PÅ EN
REAKTIONSSTYRKEKONTRAKT
Bemandingsafdelingen konstaterede fejlen på baggrund af henvendelse fra sygeplejerske af reserven i marts måned 2019 og
har opgjort antallet af udsendelsesdage på sygeplejersker af reserven ansat på reaktionsstyrkekontrakt, der er eller har været
ansat i perioden fra 1. marts 2009 til 31. oktober 2019.
Der er gennemgået indkommanderingsdage i ovenstående periode for i alt 189 sygeplejersker af reserven med henblik på om
disse skal medregnes i opgørelsen af antallet af udsendelsesdage
for at fastsætte oprykningsdato for rådighedsvederlaget.
Gennemgangen viste, at 57 sager var fejlbehæftet. Der er herefter sket efterbetaling til de berørte.
I samarbejde med Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er den
samlede udgift opgjort til i alt 1.049.666,20 kr. Dette beløb er
inkl. morarenter. Den sidste efterbetaling blev foretaget ultimo
maj 2020, og opgaven blev afsluttet 31. maj 2020.”

9. Orientering fra HPRD

HPRD 100-arrangement erstattet af glæde og forventning til arrangementet, der forventes gennemført i uændret form lørdag 24
APR 2021. Reserver’ venligst datoen allerede nu – oplysning om
tilmelding vil blive udsendt ultimo 2020.
Yngre læger og HPRD har kommunikeret sammen, og HPRD har
sendt OK 18 til dem.(CL oplyser, at mødet angående OK 23.juni
er internt i YL og der er ikke deltagelse fra HPRD og FPS)
Der vil i den kommende tid blive afholdt en møderække.
Midtvejsmøde 2020 vil blive afholdt på Ryes Kaserne i Frederecia
31 OKT 2020 med ”kredsreform” som hovedtema og desuden status på OK21-forhandlingerne.
HPRD har en Patruljetur til Syd Norge den 4/6 sept for KS/SG
gruppen. Tilmelding via hjemmesiden.
SIKPOLSEM 2020 afholdes 03 OKT 2020 på Svanemøllens Kaserne, og årets tema er Kritisk infrastruktur og beredskab. Tilmeldingssiden vil gå i luften inden for nærmeste fremtid. Info via
hjemmesiden eller LinkedIn.
UDD/Kurser er sat på hold grundet Covid-19. Update efter GF og
HPRD´s bestyrelsesmøde.
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Bemærk venligst, at 31 DEC 2020 er frist for indstilling af kandidater til ROHT 2021. Motiveret indstilling af et medlem/en kandidat bedes fremsendt til HPRD’s Honnørudvalg (via e.mail:
hprd@hprd.dk) bilagt oversigt over navne på mindst 10 medlemmer af HPRD, der støtter indstillingen. Bestemmelserne om ROHT
findes her: https://www.hprd.dk/om-hprd/roid-haederstegn
HPRD formanden vil gerne have et møde FSK Generalen.
FSK afventer datoudspil fra HPRD.
Bemærkninger fra PARU medlemmer til HPRD:
BJ: Lægearbejde er på tidsbestemt kontrakt. HPRD aftalen er sat i
bero.
TF: Svært at tiltrække lægebistand til undervisning. Der mangler
grænsedragning mellem lægearbejde og militærarbejde.
CL: Input til relevante kurser er afgivet, men YL har ikke hjemmel
til at beslutte, hvilke kurser, der kunne være relevante.
10. Orientering fra CIOMR
CL har sendt ansøgning om at blive vicepræsident, men har ikke
modtaget svar. Sommermødet i 2020 aflyst. CL taler med Christoffer Clemmensen om relevant overlevering. CL anmoder om, at
de begge deltager i kommende møde i Belgien. CHUDV går videre
med dette ønske.
11. Orientering fra CSS





Kun kort nedlukning af militærlægeuddannelsen i forbindelse med COVID-19
Militærlægeuddannelsen afsluttes start juli uden nævneværdige hængepartier trods COVID-19
Ny stilling som afdelingssygeplejerske ved CSS har været i
opslag. Stort og stærkt ansøgerfelt, dog ingen ansøgere fra
reserven. (Raja meddeler, at stillingsopslaget er kendt af
SYPL-R, men andet lønniveau og muligheder for udsendelser som fastansat afholder flere fra at overveje at søge de
faste stillinger i Forsvaret)

12. Eventuelt

 CL ønsker tilføjet to faste dagsordenpunkter: 1. Orientering fra CH RES, herunder orientering om, hvad Advisory
Board for læger arbejder med pt samt 2. Orientering fra
PARU-repræsentanter
 Der er fremsat spørgsmål ang. aflønning i weekender i
forbindelse med hjemmekarantæne. Overenskomstafdelingen er 9.6. rykket for svar. KPU afventer dette svar
(Svar modtaget 29.6.2020: Overenskomstafdelingen har
drøftet sagen, og det er Overenskomstafdelingens vurdering, at fra det tidspunkt sygeplejerskernes og lægernes
ophold i hjemmet starter, da er sygeplejerskerne og lægerne fastansatte med vilkår, der gælder for fastansatte,
herunder 37 timers arbejdsuge og ingen registrering af
arbejdstid på lørdage, søndage og helligdage).
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 CL rejser spørgsmålet, hvad repræsentanter i PARU fremover kan bruges til. Kommissoriet sendes med referatet
ud (bilag 3).
 Medlemmer af PARU er i tvivl om kommunikationsmetode.
CH RES tager punktet op med GLG.
 Ved formidling af NYHEDSBREVE mv. foretrækkes besked i
E-box. Ved information/korrespondance med enkeltpersoner er mail acceptabel.
 SAR-lægegruppen kan henvende sig direkte på ROSTER
 NK CSS går i dialog med Ole Juul mhp. at synligøre PARU i
forbindelse med relevante uddannelser ved CSS.

Med venlig hilsen
Jytte Halborg
Oversygeplejerske
Militærmedicinsk Udviklingsafdeling

Bilag:
Bilag 1: PARU introduktion af Ole Juul
Bilag 2: Status pr. 1. juli 2020 – Sundhedsfagligt Personel
Bilag 3: Kommissorium for Personel af reserven udvalg
(PARU), FSK a juni 2019.

Medlemmer:
CH RES (Formand (FMD)) – Niels Juul
OSYPL (sekretær) Jytte Halborg
CH KPU Therese Pulawska (via VTC fra Mali)
CHUDV Niels Christian Emmertsen
PLAN02 (AFDTLG) Jette Leisted Bertelsen
Repræsentant fra Center for Sanitets- og Sundhedsfaglige
Uddannelser (CSS) Torben Fjellerad Jørgensen
To repræsentanter for SYPL-R:
Vibeke Hai (REAK) og Raja Thiesen (REAK) (via VTC fra Mali)
En repræsentant for TLG-R Tinne Zetterstrøm (afbud)
To repræsentanter for LG-R
(basiskontrakt/ reaktionsstyrkekontrakt)
Christian Gade Nissen (REAK) og Christina Lundin (REAK)
En repræsentant for FYS-R Kenneth Hilt
Repræsentant fra FPS Bjarne Johansen (via VTC)
Repræsentant fra HRPD ved John Finmann
Repræsentant for CIOMR Christina Lundin (REAK)
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