
 
 

PROTOKOLL    2022-06-15 

TUA-kommitténs sammanträde   Diarienr. RS 147:6–2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
    Punkt 63–77 

Plats Hybridmöte, Väven och Zoom 

 

Närvarande Region Västerbotten 

Anna-Lena Rosendahl (med på zoom) 

Anna-Maria Stenlund Berggren, vice ordf. 

(zoom) 

Linda Forsberg Pettersson  

Pernilla Lundberg, (zoom) (p 63-68, 70-

77) 

 

 Umeå universitet 

 Eva Levring Jäghagen, ordf. (p 63-67, 69-77) 

 Kristina Lejon 

 Malin Brundin (p 63-67, 70-77) 

 Pernilla Lif Holgerson. (zoom)(p 68) 

 

 Adjungerade tjänstemän 

 Marie-Louise Schönfeldt, sekr, RV 

  

Frånvarande Petra Gunneriusson 

 Vakant, stud repr. 

   

Justerat Eva Levring Jäghagen, ordf. 

 Anna-Maria Stenlund Berggren, vice ordf. 

 Pernilla Lundberg 

 

 
63. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 
 

64. Val av justerare 
Pernilla Lundberg valdes att, jämte ordförande och vice ordförande, justera 
protokollet.  
 

65. Adjungeringar till mötet  
Tjänstemän Region Västerbotten och Umeå universitet. Noteras. 
 

66. Föregående protokoll.  
P60. Angående Förbättringsåtgärder av lokalen med mikrovågsugnar på 9tr, by 1D. 
PRO uppdras att formulera ett underlag till lokalrådet om vad som behöver göras. 
Därefter hanterar Jon Anders Lindgren frågan enligt rutin. 
 
Protokollet godkännes och läggs till handlingarna 
 

67. Inkomna handlingar 
Godkännes och läggs till handlingarna. 
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68. Fördelning av TUA-projektmedel -Pernilla Lundberg (bilaga p68) 
Eva Levring Jäghagen och Malin Brudin anmäler jäv och lämnar mötet. 
Totalt inkom 10 behöriga ansökningar. Bland de sökande var sex kvinnor och fyra 
män. Bedömningar av ansökningarna har skett i enlighet med utlysningstext 
fastställd av TUA-kommittén 2022-01-17, dnr HSN 171–2022.  
 
Varje ansökan har granskats av fem bedömare. Vid dagens möte presenterades den 
sammanvägda bedömningen som genomförts av prioriteringskommittén.  
Totalt föreslogs att medel tilldelas 8 sökande (6 kvinnor och 2 män) enligt 
granskningsgruppens förslag.  
 
Beslut: TUA-kommittén beslutade om tilldelning av TUA-projektmedel för 2023 
enligt nedanstående tabell. Villkor gällande Anna Lövgren: Etiktillstånd skall ha 
erhållits innan medel för ännu ej etikprövat projekt blir disponibla. De som erhåller 
medel för doktorand i årets TUA-projektmedelsutlysning, och som också sökt 
RV/TUA-doktorandmedel inom samma projekt, får efter beslut tagits om RV/TUA-
doktorandmedelstilldelning, bestämma vilket av anslagen de vill behålla. De 
sökande meddelas beslut via e-post och ansökningssystemet Researchweb.  
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 
Sökande Ansökans titel Beviljat belopp 

Linda Eriksson Nutritional Genomics for Risk Estimation and 
Targeted Counselling in Dental Care 

900 000 kr/år 

Peyman Kelk Nanostructured Silica Calcium Phosphate with 
antibacterial properties for jaw bone 
regeneration applications 

900 000 kr/år 

Anna Lövgren Understanding predictors for pain 
development and pain experience in a 
multifaceted approach 

900 000 kr/år  

Nelly Romani Vestman Evolving a novel biological treatment strategy 
to maintain children’s natural dentition after 
trauma: A translational approach 

600 000 kr/år 

Nicklas Strömberg  Genomic dentistry; primary 
immunodeficiency, and Streptococcus mutans 
virulence, pathways causing and predicting 
dental caries 

500 000 kr/år  

Eva Levring Jäghagen Can education and refined diagnostics of 
calcified carotid artery atheromas on 
panoramic radiographs combined with degree 
of oral inflammatory disease, improve 
diagnostic reliability, prediction and 
prevention of future cardiovascular events? 

300 000 kr/år  

Catharina Österlund Novel understanding of the integrated jaw-
neck motor function in children and adults -
movement analysis and electromyography 
evaluations 

300 000 kr/år  

Maria Garoff A digital education program in oral and 
maxillofacial radiology: effect on image quality 
evaluated in a randomized controlled trial 

300 000 kr/år  
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69. Beslut - fördelning av medel för TUA-forskningsutrustning 
Pernilla Lundberg och Malin Brudin anmäler jäv och lämnar mötet. 
 
Frågan bordläggs för beslut i augusti. 
De sökande ges möjlighet att komplettera underlaget. Utlysningstexten ska 
förtydligas inför kommande år, analys av om liknande utrustning finns tillgänglig på 
fakulteten ska framgå i ansökan och medsökande från andra forskargrupper ska 
namnges.  
 

70. Tandhygienistprogrammet  
Inget att rapportera 
 

71. Uppdragsbeslut från NUSS – Kristina Lejon 

i. Uppdrag 1. Lägesrapport. Kristina informerar om rapporteringen till NUSS. 
Nuläge hösten -22. Folktandvården återkopplar att det fortfarande är skört 
men det finns en plan för bemanningen på alla kurser. Arbete för nya vägar att 
rekrytera patienter till studentkliniken pågår.  

ii. Uppdrag 2. Lägesrapport ny utbildning. Malin informerar om inplanerat 
internat till hösten och kontakt med andra lärosäten i landet. Det planeras även 
för enkät angående trainee. Vid nationellt möte med områdeschefer var det 
generella intresset för att besvara enkät svagt. Anna-Maria’s bedömning är att 
enkäten kommer att besvaras av norra regionens representanter, hon lyfter 
frågan med tandvårdschefsnätverket. Malin meddelar Anna-Maria när enkäten 
är på gång. 
 

72. Lokalbehov Folktandvården och på NAT – Anna-Maria Stenlund Berggren 

Anna-Maria informerar om möte med Fastighet angående strategisk planering av 

lokaler för Folktandvården i länet och i NAT. Anna-Maria kommer att informera 

fortlöpande på TUA-kommitténs möten. Representanter från UmU kommer att ingå 

i arbetsgrupper framgent. Patientverksamheten i 1A ska flyttas, f.n. ingen tidsplan. 

 

73. Anhållan om TUA-resurs i Protetik T6 ht 2023 – Eva Levring Jäghagen 

Anhållan har inkommit i god tid och kan behandlas i budgetgruppen. Skrivelsen 

vidarebefordras till budgetgruppen. 

 

74. Beslut - om tid för arbete med utveckling av klinisk träning på 
tandläkarprogrammet – Eva Levring Jäghagen. 
Frågan bordläggs till nästa möte. 
 

75. Beslut - Prioriteringsgrupp doktorandtjänst  
Ersättare behövs för Pernilla Lundberg och för Pernilla Lif Holgerson då de är 
sökande. Beslut: Margareta Blomdahl Thorén ersätter Pernilla Lif Holgerson för 
Umu och Nils Gustafsson ersätter Pernilla Lundberg för regionen. 
  

76. Informationspunkter 

Pernilla Lundberg: Region Gävleborg (även bl.a. region Norrbotten) har ett 

lärlingsprogram där gymnasister anställs inom Folktandvården. Flera väljer sedan 

tandvårdsutbildningar och återkommer till sin Region som medarbetare. RV utreder 
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möjligheten att initiera ett lärlingsprogram, rapport till hösten. Parodontologi har 

genomfört OSCE och att man planerar för fortsättning nästa år.  

Malin Brundin: Informerar om stort tapp av studenter. 
Anna-Maria Stenlund Berggren: Informerar om utbudsminskning för att vuxna 

med stort vårdbehov ska få möjlighet att besöka folktandvården. Frisktandvårdsavtal 

pausas, barn och ungdomar kan omfördelas till kliniker som har lättare att ta emot 

patienterna. Friska 20–23 åringar får förlängda revisionsintervall, utifrån vårdbehov. 

Regionstyrelsen ska se över nivån på kapitering för barn och ungdomar inför budget 

2023. Folktandvården OLA/ÄA arbetar med en ny prioriteringslista utifrån 

vårdbehov. 

Anna-Lena Rosendahl: Utbudsminskningen ovan möjliggör mer vuxentandvård, 

vilket kan generera patienter till studenter. Rekryteringar pågår, fler sökande och 

stort intresse för klinisk handledning. Utbildningsministern besökte Umeå och 

tandsköterskeutbildning 18 maj. Ny avdelningschef Lisa Legrell från 1 aug. 

Kristina Lejon: Kristina informerar att beslut kommer om ett nytt lab.hus. 

Eventuellt ska 6M ska förlängas. Beräknas klart om 3 år. Nytt dokument utarbetas 

som tydliggör handläggning av studenters examensarbeten. 

Kristina Lejon går in som tf PRL-ordförande till ny ordförande kan tillträda. 

Nytt VFU-avtal skrivet– inkluderar även tandhygienistprogrammet. 

Linda Forsberg Pettersson: ATV och STV arbetar tillsammans med 

prioriteringar för att upprätthålla verksamheten, inklusive handledning på 

studentkliniken, på kort och lång sikt.  

Eva Levring Jäghagen: Informerar att Nelly Romani Vestman tillträder som 

universitetslektor i odontologi på institutionen från 1 september och Nils Gustafsson 

tillträder som biträdande universitetslektor i odontologisk radiologi från 1 januari 

2023.  

 

77. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

Nästa möte TUA kommitté: torsdag 25 augusti kl 14.00-17.00 

 
Sändlista 

Anna-Maria Stenlund Berggren, Eva Levring Jäghagen, Kristina Lejon, Anna-Lena Rosendahl, Linda Forsberg 

Pettersson, Pernilla Lif Holgerson, Malin Brundin, Pernilla Lundberg, Petra Gunneriusson 

 

För kännedom 
Brita Winsa, Ida C Lestander, Malin Åberg, Lena Åminne, Patrik Danielson, Helen Simon, Ola Wiodahl, Ulf Widmark, 
Göran Larsson, Ida A Laestander 
TUA-kommitténs sammanträden vt22 

17 januari kl 16-17 
3 februari kl 14-17 
10 mars kl 14-17 
7 april kl 14-17 
5 maj kl 14-17 
15 juni kl 13-16 P5 

TUA-kommitténs sammanträden ht22 

25 augusti kl 14-17 (VIP-rummet) 
27 september kl 14-17 (VIP-rummet) 
31 oktober kl 14-17 (VIP-rummet) 
23 november kl 09.00-12.00 (VIP-rummet) 
14 december kl 09.00-12.00 avslutas med jullunch 
(plats meddelas senare)

 


