Motion till SFAM: s Fullmäktige 2019
Angående möjligheten för examinatorer att deltaga fullt ut i examens processen
För varje år som går så blir det allt fler ST läkare som önskar göra examen och det är
ett styvt jobb att finna tillräckligt många specialister i allmän medicin som vill åta sig
uppgiften att var examinatorer. Examens processen är omfattande både för ST
läkaren och examinatorn men brukar i de allra flesta fall vara en positiv upplevelse
för båda parter. Examensprocessen avslutas på SFAM:s årliga kongress, då
presenterar examinanderna sina uppsatser, och examinanderna hyllas på festen.
I instruktionerna för examinatorerna står det att det är önskvärt att dessa har ett
avslutande samtal med sina examinander i samband med kongressen.
Men flera av examinatorerna är pensionerade allmänläkare och har ingen
arbetsgivare som betalar deras deltagande i SFAM:s kongress, och detta bidrar till
att flera av dessa examinatorer väljer bort avslutningen av examensprocessen. Detta
är beklagligt, men fullt förståeligt. På kongressen finns en punkt där examinatorerna
diskuterar sitt arbete och det innebär förhoppningsvis en kompetensförhöjning för
examinatorerna, Det kan också borga för en mera enhetlig bedömning av
examinanderna, vilket är till gagn för examensprocessen.
Vi vill att SFAM ser över möjligheten att bekosta kongressavgiften för de
examinatorer som inte har någon arbetsgivare, Detta tror vi skulle kunna bidra till att
fler kan tänka sig att fortsätta som examinatorer, Det är lite trist när man inte kan
vara med till slutet.
Vi yrkar därför på:
att SFAM ser över möjligheterna att bidraga med kongressavgift för de examinatorer
som är utan arbetsgivare.
Styrelsen för SFAM Norrbotten
Styrelsens svar på motionen
i samband med Svensk allmänmedicinsk kongress har examinand och examinator
möjlighet att stämma av och utvärdera examinationsprocessen. Dessutom har
examinatorerna sinsemellan möjlighet att träffas och diskutera bedömningsprinciper.
Det är därför önskvärt att de som haft examinatorsuppgifter under året finns på plats
vid kongressen. Styrelsen delar motionärens syn att möjligheterna till finansiering av
deltagande för de examinatorer som inte har möjlighet att erhålla sådan från
arbetsgivare bör ses över. Då SFAM:s kompetensvärderingsråd driver
specialistexamen anser styrelsen det lämpligt att rådet bereder ärendet.
Styrelsens föreslår att fullmäktige beslutar
- att överlämna frågan om finansiering till Kompetensvärderingsrådet för beredning
inför beslut i styrelsen.
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