Protokoll förtvid sammanträde med ledningsgruppen för OFRS
Datum

2020- 10-13

Tid

].3:00--16:00

Plats

Rådhus Skåne rum 105 alternativ Teams

Närvarande: Pia Andersson, Pia Bagewitz, Lars Bondemark, Lars Christersson (via Teams),
Håkan Hellbjer, Gunilla Klingberg(via Teams), Leif Lyselloch Ing-Mari Redmo Emanuelsson
jvia Teams). Henrik Jansson hade meddelat förhinder.
Inbjudna som åhörare till sammanträdet: Per Alstergren och Claes Virdeborn

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
$ 2. Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Pia Andersson
$ 3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

$ 4. Det har till Region Skåne och OFRS registrerats 10 stycken projektansökningar. Av
dessa 10 projektansökningarna är l stycken registrerad som ofullständig
Projektansökan OFRS 938582 "Fungerar LL-37 i saliv både som antibakteriell peptid med
aktivitet mot orala patogener och som biomarkör för karies" beslutades som ofullständig då
underskriftsblanketten "Bekräftelse av ansökan" saknades vid handläggningav
projektansökan.
Ledningsgruppen beslutar att godkänna 8 av de inkomna projektansökningarna som
registrerats som fullständiga, som kompletta, vilket innebär att det finns 8 stycken inkomna
projektansökningar som är föremål för urvalsgranskning. Se bilaga l.
De projektansökningar som blivit föremål för urvalsgranskningfår i protokollet i
fortsättningen ett löpnummer enligt följande:
OFRS938753
2. OFRS938780
3. OFRS938871
4. OFRS939064
5. OFRS939186
6 OFRS939370
7 OFRS939554
8 OFRS939624
1.

$ 5. Beslutades att i de fall som jäv föreligger ska berörda ledamöter lämna sammanträdet
under presentation och beslut. Jäv föreligger enligt följande i projekt: OFRS938753= Lars
Bondemark och Gunilla Klingberg, OFRS938780 = Lars Bondemark, OFRS939186 = Gunilla
Klingberg,OFRS939370 = Lars Bondemark, OFRS939554 = Lars Bondemark, OFRS939624 =
Gunilla Klingberg och Lars Bondemark.
$ 6. Urvalsgruppen presenterade sin genomgång av inkomna projektansökningar nr 1-8

F 7; Ledningsgruppen beslutade under denna paragraf vilka-forskningsprojekt som skulle gå
vidare till vetenskapligt sakkunniga. l de beslut som rörde en projektansökan där det
konstaterats jäv fick berörda ledamöter lämna sammanträdet vid beredning och beslut av
projektansökan.
Ledningsgruppen beslutade enligt följande med motivering
1.

Till vetenskapligt sakkunniga. Utvärdering av behandlingsmetoder. Samverkan finns
mellan olika aktörer.

2. Till vetenskapligt sakkunniga. Utvärdering av behandlingsmetoder. Samverkan finns
mellan olika aktörer.
3.

Till vetenskapligt sakkunniga. Koppling oral hälsa - allmän hälsa. Samverkan finns
mellan olika aktörer.

Till vetenskapligt sakkunniga' Utvärde#ihg av behändliiigsmetodeF: Odontölögigk
hälsoekonomi. Samverkan finns mellan olika aktörer.
5. Till vetenskapligtsakkunniga. Utvärdering av behandlingsmetoder. Samverkan finns
mellan olika aktörer.
6.

Till vetenskapligtsakkunniga. Utvärdering av behandlingsmetoder. Samverkan finns
mellan olika aktörer.

7.

Till vetenskapligtsakkunniga. Utvärdering av behandlingsmetoder. Koppling oral
hälsa -- allmän hälsa. Samverkan finns mellan olika aktörer.
8. Till vetenskapligt sakkunniga. Utvärdering av behandlingsmetoder. Koppling oral
hälsa - allmän hälsa. Samverkan finns mellan olika aktörer.
Samtliga, av urvalsgruppen, presenterade projektansökningar gick vidare till de vetenskapligt
sakkunniga för bedömning
$ 8. Eftersom alla, av urvalsgruppen, presenterade projektansökningar gick vidare till de
vetenskapligt sakkunniga utgick denna paragraf.
$ 9. Ledningsgruppen uttryckte sitt tack till urvalsgruppen för dess utmärkta hantering och
redovisning av inkomna projektansökningar.
$ 10. Uttrycktes önskemål om att validera i ärendehanteringssystemet för inkomna
projektansökningar så att namnunderskrifter måste vara ifylldaför att kunna skicka in en
projektansökan. Ska återkopplas till Tommy Billhult vid Minso Solutions.
Det digitala ärendehanteringssystemet för OFRS har inte kunnat användas fullt ut för
urvalsgruppen i samband med granskning och urvalshantering. Detta p.g.a. den rådande
covid-19 situationen som inte möjliggjort fysiska möten som tidigare
Lars Bondemark lägger i efterhand in urvalsgruppens gemensamma redovisning i det
gemensamma protokollet.
Krysset för språk ska tas bort i ansökningsformuläret. Beslutat sedan tidigare men inte
verkställt
$ 11. Diskussion kring ledningsgruppens sammansättning 2021. Leif Lysell, Lars Bondemark

och Håkan Hellbjerlämnarsina uppdrag efter detta sammanträdep.g.a. pensionering.Lars
Christersson anmälde att han kommer att lämna sitt uppdrag efter nästa ledningsgruppssammanträde, detta också p.g.a. pensionering.

$ 12r Ledningsgruppenbeslutadeatt införnästa år införa mandatperioderfär uppdrageni
ledningsgruppen. Mandatperioden bestämdes till 3 år. Eftersträva saxade mandat så lång
det är möjligt.
Gunilla Klingbergfick i uppdrag att kontakta vetenskapligt sakkunnig inom OFRS, Peter
Lingström, för att lyfta frågan om en återkoppling till ledningsgruppen från vetenskapligt
sakkunniga när det gäller inkomna projektansökningar och den vetenskapliga forskningen
som OFRS beviljar forskningsmedel för.

$ 13. Rapporteringskonferensen där valda forskningsprojekt inom OFRS ska presenteras
med ett "populärvetenskapligt" innehåll flyttades fram tilltidigast senare delen av 2021. Ska
tas upp som en punkt på nästa ledningsgruppssammanträde för eventuell planering och
genomförande under 2021. Gunilla Klingbergfick i uppdrag att kontakta Johan Portland på
kommunikationsenhetenvid Malmö Universitet
$ 14. Ledningsgruppen beslutade att till nästa ledningsgruppssammanträde bjuda in Tommy
Billhultfrån Minso Solutions för en presentation av det digitala ärendehanteringssystemet.
Detta med tanke på att ledningsgruppen kommer att få ett antal nya ledamöter.
$ 15. Ordförande Pia Bagewitz tackade avgående ledamöter Lars Bondemark, Leif Lyselloch
Håkan Hellbjer för deras arbete Inom OFRS.
Inga andra övrigafrågor
$ 16. Nästa sammanträde bestämdes till den 17 mars 2021 mellan klockan 13:30-16:30 på
Odontologiska fakulteten i Malmö och Sessionssalen. Ett ytterligare datum för sammanträde
under 2021 bestämdes till den 6 maj mellan klockan 13:30-16:30 på Rådhus Skåne i
Kristianstad och rum ].04.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat
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