Protokollfört vid sammanträde med ledningsgruppenför OFRS
2020-04-21

Datum
Tid:
Plats:

].4:00 -- ].7:00

Mötet genomförs över Skype pga rådande Coronavirussltuation

Närvarande:
Håkan Hellbjer(ordföranden, Lars Bondemark, Gunilla Klingberg, Leif Lysell,
Ing-Mari Redmo Emanuelsson, Pia Andersson, Lars Christersson( t om $14).
Pia Bagewitz och HenrikJansson hade anmält förhinder

$ 1.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

$ 2.

Dagordningen godkändes

$ 3. Till mötessekreterare utsågs Gunilla Klingbergoch till attjämte ordförandejustera
protokollet utsågs Pia Andersson.

$ 4. Föregående protokoll gicks igenom. Konstaterades att information om jäv($ 6) var
felaktigt uppgett i ärende OFRS 929291 för Ing-Mari Redmo Emanuelsson samt i ärende
OFRS93]-1-71för Ing-Mari Redmo Emanuelsson. Ingmarie är inte jävig i dessa ansökningar
Med justering av detta godkändes protokollet och lades till handlingarna.
$ 5. Pia Andersson föredrog en sammanställning av inkomna delrapporterför 2019.
Denna läggssom bilaga l tillprotokollet. Noterades att för projekten OFRS935807och
OFRS935895hade mindre del av de tilldelade forskningsmedlen förbrukats. En
slutredovisningar har också inkommit: OFRS 875111/0FRS 934581 Undersökning av den
antimikrobiella peptiden LL-37som biomarkörför oral sjukdom; betydelse av vitamin D.
Projektansvarig Bengt Olof Nilsson. Konstaterades att samtliga rapporter var fullödiga och
tillfredsställandeoch ledningsgruppen godkände dessa.
$ 6. Rutiner för genomgång av projektansökningarna efter bedömning av de vetenskapligt
sakkunniga diskuterades. Bifogat protokollet finns dokumentet "Sakkunnigas gemensamma
bedömningar",

bilaga 2

Fastställdes jäv för projektansökningar för år 2020 enligt följande
2

OFRS930390 Lars Bondemark och Gunilla Klingberg,jäviga

6

OFRS931084 Lars Bondemark och Gunilla Klingberg,jäviga

7. OFRS 931165 Lars Bondemark,jävig
9. OFRS 931245 Gunilla Klingberg, jävig
lO. OFRS 931246 Gunilla Klingberg, jäviga

12. OFRS 931263 Lars Bondemark, jävig
$ 8.

Projektmedel att fördela för projektansökningar 2020 uppgår till 6.500.000 kronor
1(4)

Vid genomgång av projektansökningarna och vid förslag om tilldelning av projektmedel
ombads jävig person/personer lämna sammanträdet avseende de projekt där jäv förelåg
Ledningsgruppen för OFRSföreslog följande fördelning av forskningsmedel för 2020

$ 9

l OFRI 929291 0rigins ofsalutogenesis among healthy young aduits at a low

socioeconomicstatus in Skåne/Salutogenes hos friska unga vuxna med lågt
soc/oekonom/sktstatus/ Skåne. Projektansvarig Gunnel Hänsel Petersson -ledningsgruppens förslag]..000.000

SEK.

2

OFRI 930390 Extremtför tidigtfödda bclrn i tandvården. Föräldrars syn på
barnens/ungdomarncls tandvård, tandhälsa och tandvårdsvanor. Ett tandhälsoprojekt
inom EXPRESS(Extremely Preterm Infants in Sweden Study). Prolektansvar\gSusanne
Brogårdh- Roth -- ledningsgruppens förslag 350.000 SEK.

3

OFRI 93Q497Prediction of endodontic inj:ection spread (PRENDIS). A prospective
multicenter study ofhospitalization ofpatients in Skåne, Västra Götaland and
Zea/and. Projektansvarig Maria Pigg-- ledningsgruppens förslag 800.000 SEK.

4

OFRI 930865 Endodonti utfört som singel eller tvåbesöksbehandlingav
allmäntandläkare - en klinisk prospektiv randomisercld multicenterstudie.
Projektansvarig Annika Björkner -- ledningsgruppens förslag 400.000 SEK

5

OFRI 930916 Utvärdering av olika protokollför infektionskontroil och desinfektion av
det endodontiska arbetsfältet i den kliniska vardagen- en kliniskprospektiv studie i
a//mäntandvården. Projektansvarig Annika Björkner -- ledningsgruppens förslag
300.000 SEK.

6

OFRI 931Q84 Born into pain ? Spread ofpain in the body and across generations.
Projektansvarig Birgitta Häggman- Henrikson -- ledningsgruppensförslag 500.000 SEK

7

OFRI 9311-65Blödningsbenägenhet vid oralkirurgiska ingrepp hos pcltientersom
med/c/Hararmed antfkoagu/ant/a. Projektansvarig Jonas Becktor -- ledningsgruppens
förslag 500.000 SEK.

8

OFRI 9311.71Malmö O#spring Dental Study (MODS) och SCAPIS - två omfattande
prospekt/va kohortstud/er. Projektansvarig Björn Klinge-- ledningsgruppensförslag
500.000 SEK.

9. OFRI 931.245Smärta i barntandvården -- en grounded theary om
[andvårdspersona/ens

upp/eve/ser.

Projektansvarig

G u ni]]a K]ingberg

ledningsgruppens förslag 800.000 SEK.
IQ. OFRI 931.246Vad vill vi ha hjälp medfrån tandvården -- en grounded theory om barns
och vårdnadshavares upplevelser av tandvårdsbehov och syn på munhälsa.
Projektansvarig Gunilla Klingberg -- ledningsgruppens förslag 350.000 SEK.
1.1. 0FRS 931253 Bakteriemi vid tandbehclndlingsom modellför att utröna mekanismer
u/dsafs/s och tara/ovasku/är s/ukdom. P rojektansvarig Daniel Jönsson -ledningsgruppensförslag 600.000 SEK.
12. OFRI 931263 Vilken betydelse har den orala hälsan för utvecklingen av
komplikationer efter strålningsterapi mot huvud- och hcllsregionen? Pro\ektansvar\g
Martin Bengtsson -- ledningsgruppens förslag 400.000 SEK.

$ 10. Utvärdering av arbetet för projektansökningarna gällande den vetenskapliga
bedömningen. Ledningsgruppen menar att arbetet fungerat väl och vill framföra ett tack till
de vetenskapligt sakkunniga för deras arbete.
$ 12. Vetenskapligt sakkunniga, ordinarie och suppleanter, samt ersättning för nästa
projektperiod gås igenom. Inger Wårdh är redan klar för 2021 år ansökningar(ordinarie)
övriga ordinarie vetenskapligt sakkunniga(Peter Långströmoch Margareta Molin Thor6nl
liksom suppleanter(Anders Wänman och Svante Twetmanl har meddelat att de kan åta sig
uppdragen för år 2021 och 2022. Peter Lingström har meddelat att han kan fortsätta i rollen
att hålla samman gruppen vetenskapligt sakkunniga. Ledningsgruppen uttrycker att man
tycker detta är bra och fastställer de vetenskapligt sakkunniga.
Arvode för vetenskapligt sakkunniga fastställes enlig följande: ordinarie 12.000 SEK per år;
suppleanter: vid l ansökan --4.000 SEK, vid 2-5 ansökningar-- 6 000 SEK, vid 6 eller fler
ansökningar-- 12.000 SEK.

$ 13. Beslutades om ledigkungörelseOFRSforskningsmedel för år 2021. Ansökan hålls
öppen under perioden 5juni till 21 september 2020(kl 24.00). Ledigkungörelsenpubliceras i
TandhygienistTidningen, Tandläkartidningen samt på hemsidan för OFRS hos Region Skåne
Påbörjades en diskussion om hur ledigkungörelsen ska publiceras för år 2022. Frågan tas upp
vid nästa ledningsgruppssammanträde
$ 14. Språket i framtida projektansökningar diskuterades. Ledningsgruppenförordar, under
förutsättning att Region Skåne inte beslutat om en policy som motsäger detta, att ansökan
kan skrivas på svenska eller engelska. Vid engelskspråkig ansökan ska sammanfattning även
finnas på svenska. Som följd av detta, föreslår ledningsgruppen, att kryssrutan för språk tas
bort i den del av ansökningssystemet som urvalsansvariga använder. Vetenskapligt
sakkunniga ska fortsatt lämna utlåtande och kommentarer på svenska.
$].5. Rapporteringskonferensen för OFRS som planerats till hösten 2020 måste pausar
med anledning av Coronavirus, men med förhoppning att kunna hållas under 2021. Gunilla
rapporterade att texterinkommit från tillfrågade forskare. Kontakt är också etablerad med
Kommunikation i Region Skåne. Frågan bordläggs för att diskuteras igen vid nästa
sammanträde
$ 16. Inga övriga frågor

$ 17. Nästa möte fastställdes till den 13 oktober klockan 13.00, Sessionsrummet,
Tandvårdshögskolan i Malmö. Urvalsgruppen sammanträder samma dag på förmiddagen
från klockan l0.00(samma plats).
$ 18. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet

Vld protokollet:
Gunilla Klinglä6rg

Mötessekreterare
3(4)
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