GODKENDT Referat fra PARU møde
TID: Mandag den 28. juni 2021 kl. 12.30-15.30
STED: Sødalsparken 20, Brabrand.

1. Velkomst/v. formand Ole Juul. Afvikles af sekretær og OSYPL Jytte
Halborg i Ole Juuls fravær.
2. Godkendelse af referat fra forrige møde/sekretær – er godkendt
pr mail efter sidste møde 9.9.2021. (Referater og bilag fra møder afholdt fra 2020 kan tilgås fra internettet på
www.forsvaret.dk/da/organisation/vaernsfælles/FSK/relateret/informati
oner-til-reserven/reserven
3. Emner til drøftelse
 Program for FSK Seminar for Reserven – Skive Kaserne 7.-8.
oktober 2021
Program lagt for seminar i 2020 bibeholdes i hovedtræk, dog med
udskiftning i forhold til oplægsholdere om missioner i 2020/21.
Valg til PARU udsættes til efterår 2022 pga. Coronarestriktioner i
forhold til at afholde PARU-møder i første halvår af 2021.
Dato for seminar er udsendt med NYHEDSBREV i maj 2021. Selve
indbydelse til FSK seminar for Reserven og krav om tilmelding udsendes i e-boks i august.
 Afholdelse af PARU møder virtuelt: Hvis der igen skulle opstå
forhold, som umuliggør afholdelse af PARU via FIIN forbindelse med
VTC/fremmøde, afholdes møder via internettet, og punkter med
indhold af ”kun til tjenestebrug” udelades.
Vaccinationer i Forsvaret og overførsel til Fælles Medicin
Kort (FMK): I forbindelse med tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed har Forsvarets infirmerier fået påtale for manglende
indberetning af vaccinationer administreret på infirmerierne. Forsvarets Sanitetskommando har imidlertid fået påbud fra Forsvarskommandoen om ikke at indberette vacciner administreret i Forsvaret i Det Danske Vaccinationsregister, idet man forinden ønsker at
afklare, hvorvidt der kan være en sikkerhedsmæssig risiko forbundet hermed – fx for medarbejdere i specialstyrken mv. – ved uautoriseret adgang til vaccinationsregistret. Aktuelt behandles sagen i
Forsvarskommandoen sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste.
 Rådighedstjeneste vs ferieplanlægning – primært SYPL-R
Afholdelse af ferie i august/september samt maj/juni kolliderer oftest med behov for SYPL-R til øvelsesaktiviteter i TRR. Derfor er
SYPL-R opfordret til at indsendt oplysning til OSYP om planer for afholdelse af ferie i maj/juni samt aug/sep i god tid og senest 3½
mdr før ferien afholdes, da varsling om aktiviteter i Forsvaret på
min. 3 mdr. ellers skal efterkommes og ferie hos hovedarbejdsgiver
må flyttes tilsvarende jf. ordlyd i REAK-kontrakt.
Det tilstræbes, at øvelsesoversigt er tilgængelig mindst ½ år i forvejen, så SYPL-R kan være forberedt på disse aktiviteter, så ferie-
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planlægning kan optimeres. Ønsket er tidligere fremsendt til Trænregimentet (TRR) og vil ske igen. Der er netop ansat SYPL og AFD
SYPL ved Sundhedsfaglig Hærelement (SHE), som fremover skal stå
for indkommandering til øvelser i TRR.
4+5. Status over INTOPS for sundhedsfagligt personel/ v.
CSG/SBH Kent Lind, KPU.
”Til tjenestebrug” – derfor ikke medtaget i referatet, som bliver tilgængeligt på internettet.
6. Tjeneste- og uddannelsesmæssige forhold / v. KN/SBH Tanja
Terndrup, KPU
 FSK udbyder føringsuddannelse (primært til læger, som vil avancere og udnævnes). 2 uger efterår 2021 – udbud på 16 pladser drøftes med Ole Juul.
 FSK har tidligere oprettet 4 moduler med henblik på, at give lægerne en føringsuddannelse, dog har gennemgangen af de fire moduler
ikke medført at lægerne ved afslutning af de 4 moduler alle er blevet udnævnt, idet FMN har meddelt FSK, at lægerne skal gennemføre føringsuddannelsen udbudt af FAK, dette har FSK fået brev om
for nogle år tilbage. (Bjarne har muligvis en kopi af brevet liggende
i hard copy). FSK har derfor i stedet indstillet lægerne til udnævnelse i ”klumper” efter gennemførelse af de 4 moduler.
 Tillempet uddannelse for SAR-læger (som ikke nødvendigvis skal
gennemgå militærlægeuddannelsen) er ved at blive udarbejdet i
samarbejde med CHCSS og KLGFLV. FPS fremfører, at den hidtidige
praksis siden 2006 har været, at lægerne skal have en initialkontrakt (Reservekontrakt eller fastansat) for at kunne blive ansat som
SAR læge. SAR-læge er desuden en af vores rekrutteringsværktøjer, når der skal ansættes nye læger.
7. Orientering fra OSYPL
 Der er ansat 10 nye sygeplejersker i Reserven. 59 ansøgere, 22 til
samtale, da en del blev sorteret fra på helbred, fysisk basis test eller psykologisk vurdering.
De nyansatte er fordelt således på faglige kompetencer:
5 personer med OP- erfaring, heraf en med 10 års Op og 5 års
anæstesi
1 MA med OP/Skadestueerfaring og 6 års anæstesi
2 MA med 5/7 års erfaring fra FAM, begge med diplomuddannelse
2 MA med intensiv uddannelse og 7/11 års erfaring som sygeplejerske
Ud af de 10 MA har halvdelen militær erfaring fra tidligere.
6 af de nye SYPL-R deltager efter basiskursus i august/sept. i en
øvelse i efteråret 2021.
3 MA deltager på kirurghold som OP-sypl forår 2022.
5 MA planlægges udsendt til e-FP i løbet af 2022.
De øvrige 3 nye SYPL forventes udsendt 2022/2023.
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Første 3 dages opdateringskursus før mission er gennemført i juni
2021. Der deltog 7 SYPL fra Reserven og 1 sypl fra infirmeri. Generel tilfredshed med kursets indhold. Mindre justeringer foretages,
før kurset gentages i nov. 2021.



Hygiejnekursus for SYPL-R og hygiejnebefalingsmænd gennemføres
i aug. 21. Der er tilmeldt 7 SYPl-R og ca. ligeså mange hygiejnebefalingsmænd. Gennemføres kun en gang årligt.



I 2021 har 13 sypl været tilbudt ATCN kursus. 7 MA har takket ja i
år, to venter til 2022.
Vision: Gennemføres før udsendelse i Role 1/kirurghold og med
mere end 5-6 år siden sidste kursus.



8. Orientering fra FPS
Overenskomst for SYPL 2018 er først underskrevet primo 2021 og pga.
konflikten er implementeringen af OK18 udsat.
Det drejer sig bl.a. om Ulempetillæg, sats 2 (indkommandering), der jf.
OK 18 hæves med ca. 33% til 67.900 kr. årligt (MAR 12). Reguleringen
vil ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2018.
Ukendt status på overenskomstforhandlingerne på HPRD området, hvor
der pt. pågår overenskomstforhandlinger.
Se vedhæftede bilag med oversigt over reserven.
9. Orientering fra HPRD
Afbud fra rep. og ikke tilsendt punkter til referat
10. Orientering fra CIOMR
(tilgået pr. mail fra Christina Lundin)
 Jeg har i slutningen af april sendt en Sagsfremstilling til FSK angående afklaring af det fremadrettede arbejde for CIOMR DK VP. Særligt hvad angår de økonomiske forhold og hvordan kagen skal skæres mellem FSK og HPRD. HPRD og jeg afventer svar fra FSK.
 HPRD har via Lars Bak efter ansøgningen accepteret RLG-2 Martin
Vedel, som min barselsvikar.
 CIOMR summercongres med fremmøde i Athen er aflyst. I stedet
afholdes en virtuel kongres på 3 dage 6.-8.august 2021. Martin deltager og jeg forventer også selv at deltage
 Den britiske CIOMR delegation afholder symposium 24.-25. september 2021 med titlen: 'Medical Reserves: The Next Chapter'.
Det vil være med mulighed for deltagelse virtuelt. Programmet ser
spændende og relevant ud. Jeg har aftalt med HPRD, at jeg arbejder henimod at gøre symposiet tilgængeligt virtuelt for dansk sundhedsfagligt reservepersonel, som er medlem af HPRD, som et tilbud. Frivillig deltagelse og ikke som lønbærende arbejde.
 Spørgsmål: Vil FSK være med til at sende information ud til relevant personale? Så vil jeg lave et oplæg.
 Svar fra FSK: Det er ikke muligt for FSK at differentiere mellem
medlemmer og ikke-medlemmer af HPRD, men beskeden kan senSagsnr.: [Sagsnr.]
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des ud til reserven generelt, og der kan så gøres opmærksom på, at
det er for medlemmer af HPRD.
11. Orientering fra CSS
 Afventer arbejdsgruppe for sygehjælperuddannelse.
 Nye militærlæger udnævnes 1. 7. 2021.
 Basiskursus starter op 9. august 2021. Kursusleder fra basiskursus
modtager deltagerlisten. Er der flere end 20 tilmeldte, kommer de
næste på venteliste. KPU bliver kontaktet, hvis der skal prioriteres,
hvem der skal deltage.
12. Nyt fra repræsentanter fra Reserven
 COVID-status: Alle i mission /på vej i mission vaccineres mod Covid-19 foranstaltet af Forsvaret, hvis MA ikke er vaccineret i det offentlige system.
 Idrætsbeklædning: SYPL-R har ved indskrivning til mission tilladelse til at blive udstyret med VPN idrætsbeklædningspakke. Bestillingsseddel udfyldes på depot efter afprøvning af størrelse. Seddel
scannes ind og sendes til FSK-KTP-KPU@mil.dk og samtidig oplyses, om tøj/sko skal sendes til depot/egen adresse eller til missionen.
13. Eventuelt
 Krav til Helbredstest og fysisk basis test før INTOPS samt før
gentegning af kontrakt:
Et ufravigeligt krav, men det er sket utallige gange, at MA er blevet
gentegnet uden fornyet helbredstest og bestået Fysisk Basis Krav.
GLG stiler efter hvert 2. år, men min. hvert 4. år ved gentegning eller før INTOPS. I enkelte tilfælde kan dispenseres op til 6 mdr til at
genvinde kondition/helbred. Der har været praktiseret forskellig tilgang til at håndhæve disse bestemmelser, men MA, der har REAK
kontrakter med månedlig ydelse har pligt til at kunne indfri krav.
 Bidrag til FSK nyhedsbrev fra PARU repræsentanter, ex. Nyt
fra CIOMR. I så fald skal deadline meddeles i god tid. FSK undersøger, om sådanne nyheder skal med i NYHEDSBREV til Reserven, eller som nu tilgå reserven via disse referater fra PARU møder,
som offentliggøres på internettet.
Referent: OSYPL Jytte Halborg, sekretær i PARU
Bilag: Status SUNDFAG PERS juni 2021
Medlemmer:
CH RES (Formand (FMD)) – Ole Juul – afbud pga sygdom
OSYPL (sekretær) Jytte Halborg
NK MMU Therese Pulawska – afbud pga ferie
CHUDVA (vacant)
Repræsentanter fra Kompetenceudviklingsafdelingen (KPU):
CSG/SBH Kent Lind (deltog kl. 12.30-14.00)
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KN/SBH Tanja Terndrup,
AFDTLG Jette Leisted Bertelsen
Repræsentant fra Center for Sanitets- og Sundhedsfaglige Uddannelser
(CSS): NK CSS Torben Fjellerad Jørgensen
To repræsentanter for SYPL-R:
Vibeke Hai (REAK) og Raja Thiesen (REAK)
En repræsentant for TLG-R Tinne Zetterstrøm (afbud)
To repræsentanter for LG-R (basiskontrakt/ reaktionsstyrkekontrakt)
Christian Gade Nissen (REAK) afbud pga. sygdom
og Christina Lundin (REAK) – afbud pga. barsel
Repræsentant for FYS-R Kenneth Hilt (via VTC)
Repræsentant fra FPS: Bjarne Johansen (via VTC)
Repræsentant fra HRPD: John Finmann (afbud)
Repræsentant for CIOMR: Christina Lundin (REAK)
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