
 

 

 

Motioner till SFAMs fullmäktigemöte i Uppsala den 4  november 2009 
 
 
 
Motion 1 
 

SFAM ska verka för att den fasta läkare som avses i Hälso- och sjukvårdslagens § 5 ska ha 
specialistkompetens i allmänmedicin. 
 
Det innebär att SFAM, med stöd av den evidens som finns för värdet av generalistkompetens i 
första linjens sjukvård, ska driva krav på att allmänmedicinsk specialistkompetens för 
patientens fasta läkare i primärvården blir självklar praxis. Exempelvis ska SFAM arbeta för 
att krav på specialistkompetens i allmänmedicin skrivs in som kvalitetskrav i avtal för 
vårdcentraler och primärvårdsorganisationer.  
 
SFAM Uppsala    SFAM Norrbotten 
Karin Lindhagen, ordförande  Maria Truedsson, ordförande
  
 

 

Svar motion 1 
 
Styrelsens förslag: 

SFAMs styrelse delar fullt ut uppfattningen att SFAM ska verka för att den fasta läkare som 
avses i Hälso- och sjukvårdslagens § 5 ska ha specialistkompetens i allmänmedicin och vill 
tillägga att det är specialistkompetens enligt Socialstyrelsens målbeskrivning som avses. 

Vi anser också att styrelsen ska arbeta för att krav på specialistkompetens i 
allmänmedicin skrivs in i ackrediteringskrav och kvalitetsuppföljningsindikatorer så långt det 
är praktiskt möjligt. Vi anser däremot inte att det är rimligt att driva kravet så långt att 
ackreditering av nya vårdcentraler inte skulle bli möjlig, eller att fortsatta avtal med 
existerande enheter skulle sägas upp, om inte alla fasta läkare är färdiga specialister. 
Styrelsen bör då i stället arbeta för att det i ackrediteringskraven ska anges krav på så 
många färdiga specialister som det lokala Sfam där anser vara möjligt samt att det i 
kvalitetsredovisningarna alltid ska anges hur många läkare/1500 till enheten knutna individer 
det finns och hur många av dessa som är (eller är på väg att bli) specialister i allmänmedicin. 

Då arbete i enlighet med motionens innehåll redan pågår anser styrelsen den vara besvarad 
med vad som anförts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Motion 2 
 
SFAMs styrelse föreslår att SFAMs årliga möte flyttas från höst till vår och byter namn från 
SFAMs höstmöte till Svensk Allmänmedicinsk kongress. 
 
SFAMs styrelse föreslår därför stadgeändring avseende §11 så att:  
”Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli-30 juni” ändras till ”Föreningens 
räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. 
 
Och att:  
”Föreningens fullmäktigemöte äger rum under någon av månaderna oktober, november, 
december på dag som bestäms av styrelsen” ändras till ”Föreningens fullmäktigemöte äger 
rum under någon av månaderna februari, mars, april eller maj på dag som bestäms av 
styrelsen” 
 
Motivation:  
För de medlemmar som är vetenskapligt engagerade och intresserade blir det trångt med 
möten och förberedelsearbete på hösten bland annat pga. att höstmöte och riksstämma ibland 
kommer väldigt tätt. Föreningen behöver dessutom lyfta fram vetenskaplighet och 
kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten. Ett sätt att göra det är att skapa bra 
förutsättningar för och förstärka vårt årliga möte. Det kan göras genom att placera det vid en 
bättre tidpunkt och att synliggöra mötet bättre med hjälp av namnbyte och på sikt kan detta 
förhoppningsvis även stärka och förtydliga innehållet. 
 
Sara Holmberg 
SFAMs styrelse och forskningsråd  
 
 
Svar motion 2 
 
Styrelsens förslag: 
Styrelsen har inte kunnat ta en klar ställning för eller emot då det finns starka skäl både för 
att ha det som nu och att flytta årsmötet och att ändra räkenskapsåret. 

Argument för en flytt från höst till vårmöte: 
För de medlemmar som är vetenskapligt engagerade och intresserade blir det trångt med 
möten och förberedelsearbete på hösten bland annat pga att Höstmöte och Riksstämma 
ibland kommer väldigt tätt. Föreningen behöver dessutom lyfta fram vetenskaplighet och 
kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten. Ett sätt att göra det är att skapa bra 
förutsättningar för och förstärka vårt årliga möte. Det kan göras genom att placera det vid en 
bättre tidpunkt och att synliggöra mötet bättre med hjälp av namnbyte och på sikt kan detta 
förhoppningsvis även stärka och förtydliga innehållet. 
Våren upplevs trevligare än hösten.  Allmänläkare skall förknippas med trevligt och något 
positivt. Bättre väder lockar fler medlemmar till att resa iväg. 
Hösten mörk och tråkig (i alla fall okt-nov). 
Inga andra stora möten på våren som konkurrerar. 
Kan utvecklas till en STOR allmänmedicinsk mötesplats, ev fusioneras med ST-dagarna så 
småningom. Vetenskap, utbildning, utveckling och FEST Nytt, fräscht. 
Möjlighet till en allmänmedicinsk vecka med kringarrangemang för olika personalkategorier 
liknande kirurgveckan. Kan skapa ökad mediebevakning och öka intresset för allmänmedicin. 
Möjlighet att involvera akademierna mer och då blir det naturligt att mötena roterar mellan 
universitetsstäderna, ev utlokaliseras i samråd med det universitet som har stafettpinnen. 
Höstmötet kan knappast hållas tidigare än oktober (även om stadgarna ändras) eftersom det 
är svårt att hinna göra klart alla handlingarna under semestertid, och då hamnar det nära 
Riksstämman. 
Ett räkenskapsår = kalenderår vore enklare för styrelse och kansli med mer tid för 
förberedelser innan fullmäktige med tanke på semesterledigheter på sommaren och tid för 
revisorer m fl. 



 

 

Argument emot en flytt av höstmötet:  
Inte så tight i kalendern.  
Varumärket Höstmöte.   
Krockar inte med ST-dagarna 
Våren är så full av allt annat, mycket svårt att få in något mer. 
Höstmötet är ett inarbetat begrepp, men lockar trots det förvånansvärt få deltagare med 
tanke på det stora antalet allmänläkare i landet. 
Svårt att få tid över för allmänmedicinaren som har småbarn/ST-läkaren, krockar med flera 
SK-kurser och ledigheter. 
Man kan inte byta "på prov" eftersom det inte går att byta tillbaka till brutet räkenskapsår. 
ST-dagarna och Örebrodagarna ligger på våren, liksom vartannat år Nordiska mötet - det blir 
trångt med ett möte till. 

 
Om motionen avslås så att höstmötet ligger kvar på hösen så kan man tidigarelägga 
höstmötet ca två veckor om man ändrar i stadgarna i § 11: 
. ..”Skriftlig kallelse till fullmäktigemöte jämte inlämnade motioner med styrelsens yttrande 
utsänds till lokalavdelningarnas ordförande/kontaktpersoner minst två veckor före mötet, 
samt till SFAM:s övriga medlemmar för kännedom. Lokalavdelningarna svarar för att dessa 
handlingar tillställs avdelningens utsedda fullmäktige.” 
 
Denna åtgärd är också lämplig om fullmäktige väljer att ändra till kalenderår som 
bokföringsår och gör det möjligt för ett vårmöte som i så fall kan ligga från mitten av mars. 
 


