Protokoll fört vid sammanträde med ledningsgruppen för OFRS
Datum

2019 -05-

Tid

14:00--17:00

Plats

Rum 106, Rådhus Skåne, Kristianstad

06

Närvarande : Pia Andersson, Pia Bagewitz, Lars Bondemark, Lars Christersson, Ing-Mari
Redmo Emanuelsson, Håkan Hellbjer, Gunilla Klingberg(via telefon) och Leif Lysell. Henrik
Jansson hade anmält förhinder.

$ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
$ 2. Dagordningen godkändes med tillägget att en slutrapport skulle diskuteras under
"övriga frågor"

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Pia Andersson
$ 4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Från föregående protokoll
och $ 10 "Utvärdering av arbetet för projektansökningarna gällande den vetenskapliga
bedömningen" samt $ 12 "Vetenskapligt sakkunniga, ordinarie och suppleanter, samt
ersättning för nästa projektperiod" påtalades att dessa paragrafer ska avhandlas på dagens
ledningsgruppssammanträde
$ 5. Beslutades att kommande ledigkungörelse skulle följa samma textinnehåll som 2019 års

ledigkungörelse med erforderliga uppdateringar. Ledigkungörelsen publiceras i Tandläkartidningen och Tandhygienisten. Utgivningsdag för bägge pub]ikationerna är 20].9-06-07. Sista
dag för att skicka in projektansökningar för forskningsprojekt till 2020 års forskningsmedel
bestämdes till 2019-09-23.Ledigkungörelsenpubliceras på vår hemsida i så nära anslutning
till den 7/6 som möjligt.

$ 6. Beslutades att som vetenskapligt sakkunnig för projektansökningar avseende åren
2020-2021(2 år) utse IngerWårdh och förprojektansökningaravseende året 2020 (1 år) utse
Peter Lingström och Margareta Molin Thoren. Swante Twetman och Anders Wänman är
sedan tidigare utsedda som suppleanter för vetenskapligt sakkunniga för projektansökningar
avseende 2020. Gunilla Klingbergtillfrågar Peter Lingström om han kan vara ordförande för
grupperingen vetenskapligt sakkunniga.

$ 7. Fastställdesoförändrad ersättningenför de vetenskapligtsakkunnigaför
projektansökningar inför projektansökningar avseende år 2020 enligt-följande:
Ersättning till ordinarie vetenskapligt sakkunniga -- 12.000 SEK
Ersättning till suppleant vetenskapligt sakkunnig l projektansökan - 4.000 SEK
Ersättning till suppleant vetenskapligt sakkunnig 2-5 projektansökningar - 6.000 SEK
Ersättning till suppleant vetenskapligt sakkunnig 6 projektansökningar eller fler - 12.000 SEK

$ 8. Planeras ett internat till hösten för ledningsgruppen inom OFRS. Bestämdes datum
20].9-10-30-- 2019-10-31.Återkommer med var internatet ska äga rum. l samband med
internatet ska det också hållas ledningsgruppssammanträde
$ 9. Diskuterades olika förslag på programpunkter till internatet. Följande programförslag
skulle kunna vara aktuella:
e

Workshop på det digitala ärendehanteringssystemet med hjälp av Minso Solution
och Tommy Billhult

8

Bjuda in föreläsare på temat "Etik"

e

Titta över och diskutera behovet av eventuella förändringar i "Handlingsplan" och
"Forskningsplan"

e
©

Bjuda in föreläsare kring temat "Hur ska vi styra forskningen inom OFRS"
Bjuda in Sofia Traneus som föreläsare

$ 10. Ovriga frågor. Följande ärende lyftes:
©

©

Slutrapporten på forskningsprojekt OFRS4].4321 med projektansvarig Ann
Wennerberg behöver kompletteras. Pia Andersson meddelar Håkan Hellbjer vad som
behöver kompletteras innan Ann Wennerberg meddelas om komplettering.
Beslutades att en återkoppling skulle tas fram i det digitala ärendehanteringssystem
som följer det som vi tidigare återkopplat till de vetenskapligt sakkunniga med, poäng
från samtliga vetenskapligt sakkunniga och protokoll med beslut. l den digitala
återkopplingen skulle också kommentarerna på de olika forskningsprojekten från de
vetenskapligtsakkunniga visas

$ 11. Nästa möte under hösten 2019 är internat den 30-3]. oktober. Våren 2020 bestämdes
det tilldelningsmöte den 11/3 k]ockan 13:00 -].6:00 på Odontologiska fakulteten vid Malmö
Universitet och Sessionssalen på Tandvårdshögskolan samt ledigkungörelsemöte den 21/4
klockan 14:00 - 17:00 på Rådhus Skåne i Kristianstad
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat
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