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1 Mötet öppnas 

Mötet öppnades av ordförande och alla hälsades välkomna. Närvarande:  

Claes Virdeborn (ordförande, sekreterare), Per Alstergren, Pia Andersson, 

Henrik Jansson, Ing-Marie Redmo Emanuelsson. 

2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3 Val av justeringsperson 

Till justeringsperson valdes Pia Andersson. 

4 Föregående protokoll  

Inga synpunkter på föregående ledningsmötes protokoll framfördes. 

Protokollet godkändes. 

5 Beslut om ledigkungörelse och innehåll. Claes 

Virdeborn 

Beslut fattades om att påbörja processen för ledigkungörelse inom OFRS. 

Claes Virdeborn har skickat ut ledigkungörelseannonsen till samtliga i 

ledningsgruppen för påseende. Claes Virdeborn säkerställer med 

Researchweb så att man är redo att ta emot ansökningar i det digitala 

ansökningssystemet innan annonserna sprids. Tidpunkt då systemet är öppet 

för ansökningar och då annonsen kan spridas meddelas separat av Claes 
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Virdeborn. Ledigkungörelseannonsen kommer att publiceras i 

Tandläkartidningen respektive Tandhygienisttidningen första veckan i juni.  

Claes uppmanar alla i ledningsgruppen att sprida annonsen i sina nätverk då 

Researchweb har öppnat för ansökningar.  

6 Beslut om vetenskapligt sakkunnig för kommande 

period / perioder. 

I nuläget ordinarie vetenskapligt sakkunniga: 

Peter Lingström, Göteborgs universitet. Uppdraget omfattar åren 2022 och 

2023. 

Annsofi Johannsen, Karolinska Institutet. Uppdraget omfattar åren 2022 och 

2023. 

Margareta Blomdahl Thorén, Umeå universitet. Lämnar sitt uppdrag 2022.  

Som ordinarie för perioden 2023-2024 tillfrågas Anders Wännman, Umeå 

Universitet. Om Anders Wännman tackar nej tillfrågas Eva Levring 

Jäghage, Umeå Universitet. 

I nuläget suppleanter för vetenskapligt sakkunniga:  

Anders Wänman, Umeå universitet. Lämnar sitt uppdrag 2022 

Svante Twetman, Köpenhamns universitet. Lämnar sitt uppdrag 2022. 

Följande personer beslutas tillfrågas i turordning som suppleanter för 

perioden 2023-2024: 

Malin Ernberg, Karolinska Institutet. Om Malin Ernberg tackar nej tillfrågas 

Birgitta Jönsson, Göteborgs Universitet. 

Bengt Hasseus, Göteborgs Universitet. Om Bengt Hasseus tackar nej 

tillfrågas Kåre Buhlin, Karolinska Institutet. 
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7 Kommande möten under 2022 och första halvåret 

2023.  

Prioriteringsmöte beslutas till 221004 kl 13-15. Mötet hålls digitalt. 

Tilldelningsmöte beslutas till 230111 kl 9-13. Mötet hålls fysiskt i 

Kristianstad. Lunch ingår i mötestiden. 

 

8 Övriga frågor. 

8.1  

Två projekt har inte kommit in med slutrapport: 

 

OFRS 971593 ”Barns upplevelse av smärta i samband med tandextraktioner 

- a grounded theory studie.” Projketansvarig Gunilla Klingberg. 

 

OFRS 971183 ”Kan vi förbättra prognosen för helkeramiska 

tandersättningar genom att identifiera risker och orsaker bakom en av de 

vanligaste komplikationerna” Projketansvarig Christel Larsson. 

Claes Virdeborn tillskriver de projektansvariga och ber dem inkomma med 

slutrapport. 

 

8.2  

Diskuterades den vetenskapliga granskningen och bedömningen som sker 

av vetenskapligt sakkunniga. 

Mötet diskuterade en modell för vetenskaplig bedömning där man går från 

fem till fyra kriterier, samtliga på en femgradig skala. Kriterierna blir 

desamma som i det dokument som används i Södra sjukvårdsregionen; 

”Bedömningsanvisningar för projektanslag vid södra sjukvårdsregionen”. 

Detta dokument har skickats till alla i ledningsgruppen via e-post. De fyra 

kriterierna är ”Frågeställning och vetenskaplig konkurrenskraft”, ”Material 

och metoder”, ”Genomförbarhet” och ”Klinisk relevans”. 

Urvalsprocessen vid tilldelningsmöte för OFRS föreslås fungera så att 

poängtilldelningen för de fyra grundläggande kriterierna förutom ”klinisk 
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relevans” summeras för varje projekt. Efter detta förfarande följer en ny 

urvalsomgång då man exkluderar de projekt som inte uppfyller kraven för 

de tre grundläggande vetenskapliga kriterierna. Projekt som vid 

tilldelningsmöte inte uppfyller dessa på ett acceptabelt sätt kommer således 

att undantas den totala bedömningen då klinisk relevans inkluderas i 

bedömningen.  

Därefter kompletteras bedömningen med ”klinisk relevans” som viktas med 

faktor 2,0. Med detta förfarande exkluderas projekt som inte lever upp till 

grundläggande vetenskapliga kriterier för genomförande, samt premieras 

projekt som har en hög klinisk relevans.  

Per Alstergren får i uppgift att inför OFRS ledningsgruppsmöte i september 

2022 presentera detta förslag på vetenskaplig bedömning så att mötet kan 

fatta formellt beslut om detta då.  

Beslutas idag att antalet vetenskapliga granskare alltid ska vara tre till 

antalet vid granskning av varje projekt. Idag gäller att antalet vetenskapliga 

granskare ska vara minst två. Per Alstergren åtar sig att vidarebefordra detta 

beslut till Gunilla Klingberg som kontaktar de vetenskapligt sakkunniga.  

8.3  

Diskuterades att sökande ska kunna notera i ansökan att man sökt och blivit 

tilldelad andra medel från OFRS och eventuellt andra finansiärer.  I nuläget 

kan sökande endast ange om man ansökt medel inom OFRS tidigare. Claes 

Virdeborn driver frågan vidare i dialog med Pia Bagewitz och Per 

Alstergren samt Researchweb. Beslut om eventuell förändring inför 

innevarande ansökningar måste fattas före ansökningsperioden påbörjas. 

 

 

Claes Virdeborn 

Ordförande, sekreterare 

 

Pia Andersson 

Justeringsperson 


