Protokoll prioriteringsmöte med ledningsgruppen OFRS
Datum

: 2021- 09 - 30

Tid

: 13:00 – 15:00

Plats

: Teams

Närvarande: Pia Bagewitz (ordförande), Claes Virdeborn (sekreterare), Gunilla Klingberg,
Per Alstergren, Thor Henriksson, Henrik Jansson, Ing-Marie Redmo Emanuelsson.

1.
Mötet öppnades.
2.
Pia Andersson valdes till justeringsperson för mötet.
3.
Föregående protokoll godkändes.
4.
Genomgång av inkomna projektansökningar och beslut om vilka som är föremål för
urvalshantering.
Gruppen gick igenom samtliga inkomna ansökningar i ärendehanteringssystemet. Följande
diskussioner fördes, och följande beslut fattades angående projekten nedan.
OFRS 968079, projektansvarig Martin Bengtsson. Ansökan kan inte gå vidare till
vetenskapligt sakkunniga. Formellt skäl till detta är att samverkan saknas. Jonas Becktor har
som medsökande inte anställning i Sverige.
OFRS 967261, projektansvarig Bengt-Olof Nilsson. Budget är bifogad för endast ett år.
OFRS ledningsgrupp utgår från att projektet han söker för omfattar ett år, alternativt att
ytterligare finansiering ombesörjs av annan aktör.
OFRS 967854 och 968144, projektansvarig i båda Daniel Jönsson. Det finns totalbudgetar
men det är svårt att utläsa lönekostnader i budgetar. OFRS ledningsgrupp beslutar att
ansökningarna ändå godkänns och går vidare till fortsatt bedömning.
Diskuterades att OFRS behöver en mall för budgeten för att standardisera svaren från de
sökande.
Diskuterades om Lunds universitet är tandvårdsaktör, och om projekt med dessa som part kan
ingå i OFRS verksamhet. Pia Bagewitz redovisade stadgarna i detta avseende, och mötet fann
inga hinder för detta.

Ledningsgruppen beslutade att 14 ansökningar enligt ovan går vidare till bedömning av
vetenskapligt sakkunniga. Dessa har följande OFRS-nummer.

OFRS 967231
OFRS 967235
OFRS 967261
OFRS 967418
OFRS 967462
OFRS 967521
OFRS 967564
OFRS 967641
OFRS 967742
OFRS 967843
OFRS 967854
OFRS 967936
OFRS 968002
OFRS 968144

5.
Beslut om vilka projektansökningar som ska hanteras under jäv.
Ledningsgruppen gick igenom samtliga ansökningar med avseende på jäv. Jäv föreligger i
följande projekt.

OFRS 967231 Henrik Jansson
OFRS 967235 Per Alstergren, Thor Henriksson
OFRS 967261 Ing-Mari Redmo Emanuelsson, Henrik Jansson
OFRS 967418 Henrik Jansson
OFRS 967462 Per Alstergren, Gunilla Klingberg
OFRS 967521 Per Alstergren, Pia Andersson
OFRS 967564 Gunilla Klingberg, Henrik Jansson

OFRS 967641 Per Alstergren, Gunilla Klingberg, Pia Andersson
OFRS 967742 Gunilla Klingberg, Henrik Jansson
OFRS 967843 Per Alstergren, Gunilla Klingberg
OFRS 967936 Henrik Jansson
OFRS 968002 Per Alstergren, Gunilla Klingberg, Henrik Jansson
OFRS 968144 Per Alstergren, Gunilla Klingberg, Henrik Jansson

Diskuterades hur gruppen skulle hantera jävsfrågan i nuläget inför bedömning av
vetenskapligt sakkunniga. Man har haft olika förfaringssätt vid motsvarande möten tidigare
år. Beslutades efter diskussion i gruppen att samtliga projekt skickas till bedömning av
vetenskapligt sakkunniga, detta att utan att gruppen går igenom projekt för projekt där jäviga
lämnar mötet. Argument mot detta förfaringssätt var att jävsdiskussionen då i sig inte hade
någon funktion i detta läge. Argumenten för var att de jäviga finns protokollförda i detta
protokoll, och vid tilldelningsmötet kommer de jäviga att lämna rummet och inte delta vid
tilldelningsbeslutet.

6.
Redovisning av urvalsgruppen på inkomna fullständiga projektansökningar.
Denna punkt förlades av mötet under punkt 4.

7.
Beslut om vilka projektansökningar som går vidare till vetenskapligt
Sakkunniga
Denna punkt förlades av mötet under punkt 4.

8. Beslut och motivering avslagna projektansökningar
Denna punkt förlades av mötet under punkt 4.

9.
Utvärdering av hanteringen av inkomna projektansökningar
Urvalsgruppen rapporterar att kommunikationen med ärendehanteringssystemet är otydlig.
Man fick i år inget mail om att ansökningarna kunde granskas. Det har även vid övriga
tillfällen brustit när det gällt hanteringen och informationen i det digitala urvalssystemet.

Pia Bagewitz ger i uppdrag åt GSF att göra en revision av utbetalda projektmedel inom OFRS
samt återkomma med förslag på förbättringar och processkartläggning. Syftet är att
kvalitetssäkra processerna i arbetet Detta kommer att ske under november-december.
Återrapportering planeras att ske på ledningsgruppens möte 13 januari 2022.

10.
Synpunkter på det digitala ”protokollet” för urvalsgruppen i ärendehanteringssystemet.
Se punkt 9.

11.
Påminnelse till forskare med pågående OFRS-medel
Gruppen beslutade att OFRS vill ha in rapporter senast 10 december. Ett automatgenererat
mail med detta innehåll har tidigare skickats ut 31/12, men vi måste nu med tanke på det
tidigarelagda tilldelningsmötet tidigarelägga detta påminnelsemail. Gruppen beslutar att
påminnelsen ska skickas ut senast 31/10.
Pia Bagewitz och Claes Virdeborn kommunicerar detta med Minso Solutions. OFRS
presidium stämmer av före utskicket så att formuleringen i mailet blir korrekt.

12.
Ledamot privattandvården
Fredrik Hallmer har avsagt sig sitt uppdrag som representant för privattandvården i OFRS
ledningsgrupp. Claes Virdeborn har kontaktat Privattandläkarföreningens ordförande Kurt
Månsson för förslag från privattandvården.

13.
Ledningsgruppens möten 2022
Beslutades att tilldelningsmöte 220113 sker fysiskt på Odontologiska fakulteten, Malmö.
Mötet genomförs 9.00-14.00. Sallad beställs till lunch.
Internat och ledigkungörelsemöte är sedan tidigare beslutat till 220504-220505.

14.
Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

Pia Bagewitz
Ordförande

Claes Virdeborn

Pia Andersson

Sekreterare

Justeringsperson

