Till SFAMs fullmäktigemöte 18 april 2018
Motion angående policydokument gällande SFAMs ST-dagar
SFAMs ST-dagar har arrangerats i olika former sedan år 2003. Konferensen har under senare år samlat en
stor del av landets ST-läkare i allmänmedicin och på flera sätt bidragit på deras väg mot specialistexamen.
Planerande och genomförande av ST-dagarna är en givande men samtidigt krävande uppgift för den
grupp av ST-läkare som åtar sig uppdraget. Ett stöd i detta arbete har varit det policydokument samr den
checklista för ST-dagarna som finns att tillgå. Nuvarande upplaga skrevs år 2009. Mot bakgrund av att 9 år
förflutit sedan dess, att en hel del har förändrats och utvecklats gällande SFAM, ST-utbildningen i
allmänmedicin och ST-dagarna sedan dess samt mot bakgrund av våra erfarenheter från 2017 års
arrangerande av ST-dagarna i Åre föreslår vi att policydokumentet samt checklistan för SFAMs ST-dagar
uppdateras.

Vi föreslår fullmäktigemötet
Att besluta att ersätta ”Policydokument för SFAMs ST-dagar” samt tillhörande checklista från år 2009 med
uppdaterat dokument ”SFAMs ST-dagar – policydokument” och ”Checklista inför ST-dagarna”
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Styrelsens svar på motion från Styrgruppen för SFAM:s ST-dagar i Åre 2017:
Ett stöd för att genomföra SFAM:s ST-dagar har varit ett policydokument med checklista som daterar sig
från 2009. Mycket har förändrats och utvecklats sedan dess. Arrangörerna av 2017 års ST-dagar har sett
behov av en uppdatering och har också lämnat förslag till ny utformning av dokumenten.
Styrelsen delar motionärernas uppfattning och stöder motionärernas förslag till utformning av
dokumenten med justering som framgår av bilaga 1.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att besluta att ersätta policydokumentet från 2009 med uppdaterad version, justerad enligt bilaga 1 samt
att ersätta checklistan från 2009 med uppdaterad version enligt motionärernas förslag (bilaga 2).
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