Protokoll för tilldelnings- och uppföljningsmöte med
ledningsgruppen inom OFRS
Datum

2021 – 03 – 17

Tid

13:30 – 16:30

Plats

Digitalt möte på Teams.

Närvarande: Pia Bagewitz (ordförande), Claes Virdeborn (sekreterare), Gunilla Klingberg, Per
Alstergren, Pia Andersson, Lars Christersson, Henrik Jansson, Ing-Marie Redmo Emanuelsson.
Anmält förhinder: Fredrik Hallmer.
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna.
Beslutades att §5 flyttas till slutet av dagordningen då ordförande måste avvika senast 16.00.
Ordförande påpekade att § 9, 10, 11 är svåra att särskilja från varandra, och därför kommer
att ha en flytande övergång i diskussionen.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av justeringsman jämte ordförande
Henrik Jansson valdes till justeringsman.
§ 4. Introduktion OFRS. Bakgrund. Jävsaspekter
Pia Bagewitz redogjorde för bakgrund och historik till OFRS innefattande bl a verksamhet,
handlingsplan, fokusområden, årsplan mm. Pia skickar sin PowerPointsammanfattning till
gruppens ledamöter.
Gunilla Klingberg har mejlat ut information gällande jäv inför detta möte. Informationen
innehåller länk till Vetenskapsrådets riktlinjer för jäv. OFRS lutar sig mot Vetenskapsrådets
riktlinjer.
§ 6. Konstituering av styrelsen
Ledningsgruppen konstitueras enligt bilaga. Styrelsen beslutade om detta.
§ 7. Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet godkändes och lades till handlingarna.
§ 8. Delrapporter/Slutrapporter för 2020

Diskussion:
Pia Andersson och Lars Christersson redogjorde för dessa, då båda haft en granskande
funktion. P g a situationen med Covid 19 har flera projekt försenats. Det har funnits
svårigheter att rekrytera patienter till studierna. Det finns därför kvar mer pengar än vanligt i
systemet.
Det finns en uppfattning i ledningsgruppen att den generella kvaliteten på den ekonomiska
redovisningen från forskarna ska säkerställas. Den ekonomiska redovisningen ska redovisas
standardiserat enligt anvisningar i ansökningarna. Vissa ansökningar brister härvid, bl a är
det färre som har redovisat i separata exceldokument vilket ska göras enligt anvisningar.
Per Alstergren och Henrik Jansson tittar närmare på gränsdragningsfrågor mellan MAU och
FTV gällande var medel för olika projekt finns.
Mötet konstaterade att det finns ingen tidsgräns för hur länge tilldelade medel kan gälla,
alltså ingen tidsram att förbruka dem inom. Systemet med delrapportering måste dock
fungera för att det ska vara administrativt möjligt att fördela medel.
Henrik Jansson tog upp frågan om patientrekrytering, och menar att det är ett problem som
borde väga tungt för beslutsfattande när det gäller kommande projekt. Sannolikt gör
sökande för optimistiska bedömningar när det gäller patientrekrytering/patientsamarbete.
Diskuterades om det ska finnas sanktionsåtgärd om man inte håller planen när det gäller
denna aspekt. Ytterligare diskussion behövs. Gunilla Klingberg föreslog att synpunkter på
detta kan inhämtas från Peter Lingström som är van att granska rapporter. Lingström
medverkar på OFRS planeringsmöte 210506.
Beslut:
21 delrapporter och 3 slutrapporter för 2020 har kommit in. Det är i stunden osäkert hur
många som inte kommit in.
3 slutrapporter granskade:
OFRS 961677 Projektansvarig Daniel Jönsson.
OFRS 961236 Projektansvarig Ewa Carin Ekberg.
OFRS 960905 projektansvarig Dan Ericsson.
Av dessa är OFRS 961667 är inte godkänd vid granskning. Claes Virdeborn begär in
kompletterande uppgifter från Daniel Jönsson efter att ha fått ett preciserat frågeunderlag
från Pia Andersson.
21 delrapporter granskade. Dessa godkänns, förutom följande projekt:

OFRS 961556 Projektansvarig Bengt Götrick. ”Effekten av lokalbehandling med klobetasol vid
symptomgivande oral lichen planus.” Observera att denna studie har olika projektnummer!

Claes Virdeborn begär in kompletterande uppgifter från Bengt Götrick efter att ha fått ett
preciserat frågeunderlag från Lars Christersson som granskat denna.

§ 9. Rutiner för genomgång av projektansökningar efter bedömning från de
vetenskapligt sakkunniga
Det är av stort värde för gruppens medlemmar att känna till att ärendehanteringssystemet
ändrar projektnummer för samma projekt från år till år. Ett OFRS-nummer är alltså inte
identiskt från år till år. Man måste därför söka på projektets titel. Erfarenhetsmässigt kan
också enstaka ord falla bort från år till år i en lång projekttitel. Orsaken till detta är okänd,
men är även detta ett problem då det gäller att identifiera projekt.
Claes Virdeborn rapporterar att av de 8 inkomna ansökningarna har två tilldelats medel
tidigare:
OFRS 939624 Projektansvarig Jonas Becktor. ”Blödningsbenägenhet vid oralkirurgiska
ingrepp hos patienter som medicinerar med antikoagulantia”
OFRS 939370 Projektansvarig Bengt Götrick. ”Effekten av lokalbehandling med klobetasol vid
symptomgivande oral lichen planus. En multicenter placebokontrollerad randomiserad
klinisk studie.” Observera att denna studie har olika projektnummer i olika dokumnet!
Vid genomgång av ansökningarna enligt dokumentet ”Medelpoäng” uppdagades att även
följande projekt tilldelats medel tidigare:
OFRS 938871 Projektansvarig Daniel Jönsson. ”Bakteriemi vid tandbehandling för att utröna
mekanismer vid sepsis och kardiovaskulär sjukdom.” Detta projekt finns inte med i
dokumentet ”Medelpoäng”. Daniel Jönsson söker nu medel utan att redovisa hur de redan
tilldelade pengarna använts. Daniel Jönsson har också angivit MAU som huvudman, men
denna är enligt Gunilla Klingberg inte undertecknad av henne som dekan. FTV har sannolikt
undertecknat denna ansökan som huvudman, men den utgår alltså inte från MAU enligt
Gunilla Klingberg. Inga medel kan tilldelas detta projekt eftersom delrapport ej är inlämnad.
Claes kontaktar Daniel Jönsson för komplettering efter att ha fått ett preciserat
frågeunderlag från granskare.
Således kan följande två av de åtta inkomna ansökningarna inte bli aktuella för tilldelning av
medel i denna omgång:

OFRS 938871 Projektansvarig Daniel Jönsson. Skäl: Detta projekt saknar delredovisning.
Projektmedel måste därför sökas på nytt.
OFRS 939370 Projektansvarig Bengt Götrick. Skäl: Detta projekt är inte godkänt vid
granskning av dess delrapport. Projektmedel måste därför sökas på nytt.
Mötet enades om att en grupp för att granska rutinerna för delrapporter och slutrapporter
bör bildas framgent.

§ 10. Fastställande av jäv på projektansökningar enligt dokumentet ”Medelpoäng”.
Jäv vid beslutsfattande föreligger i följande projekt där tilldelning ska beslutas.
OFRS 939186. Jäv: Gunilla Klingberg, Per Alstergren.
OFRS 938780 Jäv: Per Alstergren.
OFRS 938753: Jäv: Gunilla Klingberg, Per Alstergren.
OFRS 939624 Jäv: Gunilla Klingberg, Per Alstergren, Pia Andersson.
För följande projekt föreligger inte jäv vid beslut om tilldelning:
OFRS 939064
OFRS 939554

§ 11. Genomgång av projektansökningarnas bedömning hos de vetenskapligt sakkunniga
Mötet hade tillgång till dokumenten ”Medelpoäng” och ”Bedömning”. Dessa är utskickade till
ledamöterna. Mötet gick igenom tillämpliga delar.
§ 12. Tilldelningsbeslut och förslag på belopp på projektmedel/beslutat projekt
Diskussion fördes om tilldelningen av medel. Mötet analyserade inkomna ansökningar och det
visade sig inte finnas konsekvens gällande vilken tidsperiod man sökt medel. Vissa projekt har
sökt för mer än ett år, andra för endast ett år. Mötet enades om att det kräver närmare analys
av varje projekt i detta avseende, och att vi under dagens möte inte kommer att kunna fullfölja
tilldelningen av medel. Mötet enades därför om att det krävs ett extra tilldelningsmöte, detta
bestämdes till 210412 kl 9.00-12.00.
§ 13 . Utvärdering av arbetet för projektansökningarna gällande den vetenskapliga
bedömningen
Bordläggs till nästa möte

§ 14. Vetenskapligt sakkunniga, ordinarie och suppleanter, samt ersättning för nästa
projektperiod
Följande ordinarie är vetenskapligt sakkunniga:
Margareta Blomdahl Thorén (2021, 2022), Umeå universitet samt Peter Lingström (2021,
2022, 2023), Göteborgs universitet.
Som tredje ordinarie ledamot beslutades att tillfråga Annsofi Johannsen, Karolinska
institutet. Hon tillfrågas för åren 2022 samt 2023.
Följande är suppleanter för vetenskapligt sakkunniga: Anders Wennman (2021, 2022), Umeå
universitet och Svante Twetman, Köpenhamns universitet (2021, 2022)
Gunilla Klingberg ansvarar för kontakten med de vetenskapligt sakkunniga.
Mötet uppdrog åt Claes Virdeborn att tillsammans med Pia Bagewitz fastställa
ersättningsnivå för de vetenskapligt sakkunniga, samt återkomma till Gunilla Klingberg
snarast i ärendet.
§ 15. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 5. Genomgång ärendehanteringssystemet. Tommy Billhult, Minso Solutions
Denna punkt flyttades till denna plats i dagordningen. Tommy Billhult redovisade
ärendehanteringssystemet ”Researchweb”.
§ 16. Nästa möte
Extra tilldelningsmöte i ledningsrupp bestämdes till 210412 kl 9.00-12.00. Mötet hålls på
Teams.
Ledigkungörelse och planeringsmöte är sedan tidigare bestämt till 210506 13.30-16.30. Mötet
hålls på Teams.
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