Protokoll fört vid sammanträde med ledningsgruppen för OFRS
Datum

: 2018 - 04 - ].6

Tid

],4:00--17:00

Plats

Sessionssalen, Tandvårdshögskolan, Malmö

Närvarande : Pia Bagewitz, Lars Bondemark, Lars Christersson, Ewa Ericson, Håkan Hellbjer,
Gunilla Klingberg och Leif Lysell. Pia Andersson och Ing-Mari Redmo Emanuelsson hade
a nmält förhinder.

$ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
$ 2. Dagordningen godkändes

$ 3. Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Lars Bondemark
$ 4. Föregående protokolljusterades under paragraf 7 andra stycket under "Inkomna
projektansökningar för 2018" där 4. OFRS 731941 Jäv Lars Christersson lades till. För övrigt
godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

F 5r Peter Lindström;professorncariologi;GöteborgoctrMargareta Molinl:horen;

professor i protetik, Umeå har tackat ja till uppdraget som vetenskapligt sakkunniga inom
C)FRSför l år. Detta enligt tidigare gjorda protokollsanteckningar. l övrigt är det som finns i
föregående protokoll det som är gällande och överenskommit med vetenskapligt
sakkunniga.
$ 6. Ledningsgruppen diskuterade en eventuell ändring av de i dag gällande
fokusområdena för OFRS. Till underlag för diskussionen fanns det arbete som Leif Lyselloch
Ing-Mari Redmo Emanuelsson gjort på uppdrag av ledningsgruppen. Ledningsgruppen
beslutade att inga förändringar i befintliga fokusområden eller tillägg av nya fokusområden
skulle göras under 2018. Fråga ska tas upp till ny diskussion på första ledningsgruppssammanträdet under 2019 för att se om behov finns för förändringar i fokusområdena.
$ 7. Bes]utades att ansökningstiden för projektmede] 20].9 går ut 2018-09-24. Publicering
sker i Tandläkartidningen nr 6 och Tandhygienisten nr 3. Publiceras även i deras digitala
upplagor. Region Skåne informerar via Vårdgivarnytt om att en ny ansökningsperiod för
projektansökningar till OFRSfinns öppen fram till 2018-09-24.Aktuell ledigkungörelse
publiceras även på Enheten för tandvårdsstyrnings hemsida.

$ 8. Ledningsgruppen beslutade att för inkomna projektansökningar gällande 2019 och
framåt var det tillåtet att signera blanketten "Bekräftelse av ansökan" och sedan skicka in
den som ett scannat dokument. Inför ansökningsomgången2020 ska RegionSkånese om
möjligheter till signeringvia bank-id kan vara möjligt.
Nuvarande utformning av blanketten "Bekräftelse av ansökan" bibehålles men åtkomst till
blanketten ska vara möjlig i ärendehanteringssystemet i samband med registrering av en
p rojektansökan .

$ 9. Ledningsgruppen diskuterade hur avslutade forskningsprojekt inom OFRS ska
återkopplastill RegionSkåne efter inkommen slutrapport. En väsentligfråga är vad
målsättningenmed återkopplingen ska vara. Ska återkopplingen riktas mot en eller flera
politiska nämnder, mot tandvårdens aktörer, mot Skånes medborgare eller mot OFRS? Är
det så att återkopplingen ska riktas mot mer än en mottagare? Eftersom ledningsgruppen
anser att frågeställningen är av stor vikt finns det all anledning att återkomma till frågan
under 2019.
Frågan om en årsredovisning från OFRS togs också upp till diskussion. l denna diskussion
vägdes en årsredovisning mot någon form av årligt återkommande seminarium vid ett eller
två tillfällen per år. Ledningsgruppens slutsats var att en årsredovisning inte på något sätt
omöjliggjorde genomförande av seminarium om man från OFRS skulle finna det lämpligt
med införande av seminarium
Ledningsgruppen beslutade enligt följande:
- l samband med inkommen slutrapport på en projektansökan bjuds projektansvarig in till ett
ledningsgruppssammanträde inom OFRS för att presentera sitt genomförda forskningsprojekt
- Frånoch med 2018ska det årligen upprättas en årsredovisningför OFRS. Ansvariga för
"Årsredovisning OFRS 2018" är Leif Lysell och Håkan Hellbjer. Årsredovisningen ska
presenteras på det första ledningsgruppssammanträdet 20].9. Gällande "Årsredovisning
OFRS 2019" utses ansvariga vid det första ledningsgruppssammanträdet under 2019.
- OFRS ska tillfråga ordförande i den politiska nämnd i Region Skåne som ansvarar för

tandvården om mQjjigheternaoch intresset för att OERSkammer och informerar om OFRS
och om slutförda forskningsprojekt inom OFRS.
$ 10. Ledningsgruppen diskuterade kring huruvida dokumentet "Vad skall värderas -- några
förklaringar och förtydligande" är i behov av förändring och uppdatering. Ledningsgruppen
beslutade att uppdra till Gunilla Klingberg att kontakta Sofia Tranaeus för en diskussion på
hur de vetenskapligt sakkunniga inom OFRS ser på dokumentet och dess innehåll. Gunilla
Klingbergska återkoppla till Presidiet för OFRS så snart hon har haft diskussionen med Sofia
Tranaeus, då en eventuell ändring i dokumentet måste beslutas senast i oktober 2018.
Presidiet ska sedan återkoppla snarast till ett efterföljande ledningsgruppssammanträde

$ 11. Fråganom hur OFRSskulle säkerställarepresentationen i ledningsgruppenlyfter för
en diskussion. Ledningsgruppen beslutade att det var rimligt att en ledamot som hade för
avsikt att ställa sin plats till förfogande meddelade detta till Enheten för tandvårdsstyrning i
Region Skåne senast 6 månader innan. Det är sedan varje organisation som föreslår för
Enheten för tandvårdsstyrning i Region Skåne förslag på lämplig person att representera
organisationen i ledningsgruppen för OFRS. Det är sedan Enheten för tandvårdsstyrning i
Region Skåne som tillsätter ledamoten i ledningsgruppen för OFRS
$ 12. Inga övriga frågor

$ 13. Nästa sammanträde med OFRSär sedan tidigare bestämt till den 15 oktober 2018
klockan 14:00-17:00 i Malmö, Tandvårdshögskolan, Sessionssalen. Första mötet
jtilldelningsmöte) för 2019 bestämdes till den 7 mars 2019 klockan 09:00-12:00 på Rådhus
Skåne i Kristianstad.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdetför avslutat
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