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1 Mötet öppnas 

Mötet öppnades av ordförande och alla hälsades välkomna. Närvarande: Pia 

Bagewitz (ordförande) Claes Virdeborn (sekreterare), Gunilla Klingberg, 

Per Alstergren, Pia Andersson, Henrik Jansson, Ing-Marie Redmo 

Emanuelsson, Thor Henriksson.  

2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3 Val av justeringsperson 

Till justeringsperson valdes Ing-Marie Redmo Emanuelsson. 

4 Föregående protokoll  

Inga synpunkter på föregående ledningsmötes protokoll framfördes. 

Protokollet godkändes. 

5 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. 

Totalt har det inkommit15 ansökningar.  
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Ansökan OFRS979652 Cecilia Wigzell saknar budget och kan därför inte 

komma i fråga för vidare bedömning. 

Diskuterades ansökan OFRS980566 Daniel Jönsson. I budget finns inte 

lönekostnader definierade vilket ifrågasattes i gruppen. Dessa ska faktureras 

från FTV.  

Pia Bagewitz förtydligar att om man köper en tjänst ska detta inte tas upp som 

lönekostnad i budget.  

Ing-Marie Redmo Emanuelsson meddelar att sökande Daniel Jönsson avser 

att använda pengar från interna FoU-medel som ska betalas till den klinik som 

ska bekosta projektet. Henrik Jansson bekräftar att budgeten är skapad i 

enlighet med Folktandvårdens sätt att budgetera. Ansökan skickas därför 

vidare för bedömning till vetenskapligt sakkunniga. 

Diskuterades OFRS980369 Martin Bengtsson. Gunilla Klingberg ansåg det 

oklart vem som är huvudman för ansökan och därmed vilken organisation 

som ska erhålla medel, Lunds universitet eller Skånes universitetssjukhus. 

Om projektet beviljas medel anser Gunilla Klingberg att dessa ska gå till 

Lunds universitet, alltså inte till Skånes universitetssjukhus då Lunds 

universitet är huvudman. Det ska ju vara ett samarbete mellan två aktörer.  

Här finns en tydlig samverkan mellan sjukvård och tandvård, men rollerna 

och tydlighet i samverkan behöver belysas mer. Ansökan går vidare till 

bedömning av vetenskapligt sakkunniga.   

6 Beslut om vilka projektansökningar som ska 

hanteras under jäv 

Ledningsgruppen gick igenom samtliga ansökningar med avseende på jäv. 

Nedan redogörs för jäv i respektive projekt.  

OFRS979231 Ing-Marie Redmo Emanuelsson. 

OFRS979355 Per Alstergren, Thor Henriksson. 

OFRS979456 Henrik Jansson. 

OFRS979472 Pia Andersson. 

OFRS979540 Gunilla Klingberg, Per Alstergren. 

OFRS979548 Pia Andersson, Gunilla Klingberg, Per Alstergren. 
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OFRS979821 Per Alstergren, Gunilla Klingberg. 

OFRS980184 Henrik Jansson. 

OFRS980200 Per Alstergren, Gunilla Klingberg. 

OFRS980369 Inget jäv föreligger. 

OFRS980469 Per Alstergren, Gunilla Klingberg. 

OFRS980535 Gunilla Klingberg 

OFRS980566 Inget jäv föreligger. 

OFRS980849 Per Alstergren.  

7 Beslut om vilka projektansökningar som går 

vidare till vetenskapligt sakkunniga 

Följande ansökningar går vidare till vetenskaplig bedömning 
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OFRS980849  

8 Beslut och motivering avslagna 

projektansökningar 

Ansökan OFRS979652 Cecilia Wigzell saknar budget och kan därför inte 

komma i fråga för vidare bedömning av vetenskapligt sakkunniga. 

9 Genomgång slutrapporter 2021 

Följande två slutrapporter hart inkommit vilka redovisas av Pia Andersson.  

Malmö familjestudies tandvårdsdel. Projektansvarig Björn Klinge, MAU. 

Nya biomarkörer till tandvården. Projektansvarig Gunnel Svensäter, MAU. 

 

Pia Andersson anser att slutrapporterna är bra. Ingen övrig kommentar 

angående detta finns i gruppen. 

10 Ledningsgruppens möten 2023 

Tilldelningsmöte 2023 är fastställt sedan tidigare. 

Ledigkungörelsemöte fastställdes till 230502 13.00-15.00 på Teams. 

Prioriteringsmöte fastställdes till 231003 13.00-15.00 på Teams. 

11 Övriga frågor 

Delrapporter  

Diskuterades delrapporter. Claes Virdeborn kontaktar Minso Solutions för 

att skicka ut påminnelse om delrapporter till projektansvariga.  

Bedömningskriterier vid vetenskaplig granskning 

Vid årets tilldelningsmöte i maj diskuterades förslag till nya 

bedömningskriterier vid vetenskaplig granskning. Detta finns protokollfört 

från detta möte. Per Alstergren inkommer idag med ett nytt förslag som 

mailas till samtliga i ledningsgruppen. Till kommande ledningsgruppsmöte i 

januari skickas Pers förslag på nytt ut till ledningsgruppen tillsammans med 
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de bedömningsgrunder som används i nuläget. En eventuell ny 

bedömningsmall skulle enligt diskussion idag tidigast kunna börja gälla till 

nästa ansökningsomgång. 

Antalet granskare vid vetenskaplig bedömning  

Tidigare har gällt att minst två vetenskapliga granskare ska bedöma varje 

projekt. Beslutas idag att tre vetenskapligt sakkunniga ska granska varje 

projektansökan, detta för att få en säkrare bedömning av varje projekt. 

Gunilla Klingberg kommunicerar detta beslut med de vetenskapligt 

sakkunniga.  

 

 

Pia Bagewitz 

Ordförande 

 

 

Claes Virdeborn   

Sekreterare  

 

 

Ing-Marie Redmo Emanuelsson 

Justeringsperson 

 


