Protokoll fört vid sammanträde med ledningsgruppen för OFRS
Datum:

20].9 - 03 - 07

Tid

09:00--12:00

Plats

Rum].06, Rådhus Skåne, Kristianstad

Närvarande:
Pia Bagewitz(ordförande), Lars Bondemark, Henrik Jansson, Gunilla
Klingberg(per telefon), Leif Lysell, Ing-Mari Redmo Emanuelsson.

Pia Andersson, Lars Christersson, Håkan Hellbjer hade anmält förhinder

$ 1.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

$ 2. Dagordningen godkändes eftertilläggen val av mötessekreterare under punkt 3,
justering av punkt 5 delrapporter avser år 2018, samt information från Tommy Billhult,
Minste Solutions under punkt 13.

$ 3. Till mötessekreterare utsågs Gunilla Klingberg och till att jämte ordförande justera
protokollet utsågs Ing-Mari Redmo Emanuelsson.
$ 4.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

$ 5. Leif Lysell föredrog en sammanställning av inkomna delrapporterför 2018 som Pia
Andersson sammanställt. Denna läggs som bilaga tillprotokollet. l slutredovisningen av
projekt OFRS 509641 saknas redogörelse för/organ/agens resa/tat / etf/rant/dsf)erspekt/v.
Ledningsgruppen menar att detta är en väsentlig del i slutrapporten och beslutar att
projektansvarig, Ann Wennerberg, ska kontaktas för komplettering av slutrapporten. För
övriga projekt konstaterades att fullödiga och tillfredsställande delrapporter inkommit och
ledningsgruppen godkände dessa.

$ 6. Gunilla Klingbergredogjorde för återkoppling från de vetenskapligt sakkunnigas
granskning och bedömning av projektansökningar. Efter en gemensam uppstart och
genomgång av jäv, bedömningsgrunder med mera som SofiaTranaeus svarat för har arbetet
med 2019 års ansökningar förlöpt väl. Noteras att samtliga bedömare är nya för i år varför
jämförelse avseende bedömningspoäng inte kan göras med tidigare års ansökningar. Sofia
Traneus har återkopplat att det är viktigt att säkerställa att det finns kompetens inom
kvalitativ metod i sakkunniggruppen, önskemål att OFRS tar fram tydligare krav för klinisk
relevans, samt gärna brukarmedverkan vid formulering av forskningsfrågor och utfallsmått.
Sofia Tranaeus har tidigare meddelat att hon inte önskar kvarstå som vetenskapligt
sakkunnig. Ledningsgruppen uppdrar till Gunilla Klingbergatt diskutera med Sofia Tranaeus
om möjliga ersättare och att även lyfta frågan om icke-odontolog som vetenskapligt
sakkunnig. Noteras att två av de sakkunniga är vidtalade för endast 2019 och behöver
kontaktas om möjlighet att fortsätta.
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Fastställande av jäv på projektansökningar för år 2019 enligt följande
4
5
7
8

OFRS 847651
OFRS 848111
OFRS 850411
OFRS 852931
9 OFRS 853031

Jäv: Gunilla Klingberg
Jäv: Lars Bondemark, Henrik Jansson, Gunilla Klingberg
Jäv: Lars Bondemark, Gunilla Klingberg
Jäv: Gunilla Klingberg
Jäv: Lars Bondemark, Henrik Jansson, Gunilla Klingberg

$ 8. Vid genomgång av projektansökningarna och vid förslag om tilldelningav
projektmedel ombads jävig person/personer lämna sammanträdet vid genomgång av de
projekt där jäv förelåg. För de ansökningar där Gunilla Klingberg anmält jäv stängdes
telefonuppkopplingen av vid genomgång av dessa projekt.
$ 9.

Ledningsgruppen för OFRS föreslog följande fördelning av forskningsmedel för 2019

l OFRI 839252 Endodonti utfört som singel eller tvåbesöksbehandling av
allmäntandläkare -- en klinisk prospektiv randomiserad multicenterstudie.
Projektansvarig Annika Björkner -- ledningsgruppens förslag på 800.000 SEK
2

OFRI 844331 Kan viförbättra prognosenför helkeramiska tandersättningar genom
att identifiera risker och orsaker bakom en av de vanligaste kliniska komplikationerna
-- decemenfer/ng? Projektansvarig Christel Larsson -- ledningsgruppensförslag på
350.000 SEK.

3.

OFRI 846991 Tredimensionellfotografering -- mätningar av postoperativa reaktioner
hos l)at/enter som genomgår behand//ng av grava bett/e/. Projektansvarig Martin
Bengtsson - ledningsgruppen föreslår inte någon tilldelning

4.

OFRI 847651 Born into pain ? Spread ofpain in the body and across generations
Projektansvarig Birgitta Häggman-Henrikson -- ledningsgruppensförslag
på 1.200.000 SEK.

5.

OFRI 84811.1E-hälsa/stress-smärta i allmäntandvården för ungdomar med
käksmäNa. Projektansvarig EwaCarin Ekberg -- ledningsgruppensförslag på 250.000
SEK(pilotstudie/metodutveckling).

6

OFRI 848571 Utvärdering av olika protokollför infektionskontroll och desin.lektionav
det endodontiska arbetsfältet i den kliniska vardagen -- en kliniskprospektiv studie i
a//mänfandvården. Projektansvarig Annika Björkner -- ledningsgruppensförslag på
250.000 SEK(pilotstudie/metodutveckling).

7

OFRI 850411 Tandregleringsbehandling av ungdomar med trångstäilning och
displacerade tänder. Från ett kliniskt, patientens och samhällets perspektiv.
Projektansvarig Liselotte Paulsson Björnsson -- ledningsgruppensförslag

på 900.000SEK.

8

OFRI 852931 Barns upplevelser av smärta i samband med tandextraktioner -- en
grounded theo/y stad/e. Projektansvarig Gunilla Klingberg-- ledningsgruppens förslag
på 250.000 SEK(pilotstudie/metodutveckling).

9

OFRS 853031 /\4a/mö/am/lastad/e, tandvårdsde/en. Projektansvarig Björn Klinge
ledningsgruppens förslag på 1.300.000 SEK.

Å
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IQ. OFRI 853931 Tandplack som reservoarför systemiska opportunistiska patogener
Projektansvarig Daniel Jönsson -- ledningsgruppens förslag på 900.000 SEK.
$ 10. Utvärdering av arbetet för projektansökningarna gällande den vetenskapliga
bedömningen -- denna punkt bordlades till nästa sammanträde
$ 12. Vetenskapligt sakkunniga, ordinarie och suppleanter, samt ersättning för nästa
projektperiod-- denna punkt bordlades till nästa sammanträde
$ 13. Övriga frågor--Tommy Billhultfrån Minso Solutions deltog och informerade om
Researchweb och beskrev bland annat ett flödesschema för handläggningav ansökningar
inom plattformen. Tommy Billhult ska översända bildmaterial.
Vidare diskuterades ett eventuellt internatmöte med OFRS under hösten 2019. Frågan tas
upp igen vid nästa sammanträde med ledningsgruppen.
$ 14. Nästa möte fastställdestill den 6 maj klockan 14.00 i Kristianstad. Gunilla Klingberg
anmälde att hon på grund av resa medverkar per telefon vid detta möte
$

15

Ordförande tackade för visat intresse och avslutadesammanträdet

Vid protokollet:
Gunilla Klingb

Mötessekreterare

Justeras
Pia Bagewitz

Ing-Mari Redmo Emanuelsson

Ordförande

Ledamot
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