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0) Opdatering fra FACS Core.  

Charlotte C. Petersen redegjorde for status. Faciliteten har nu to FACSAriaIII 
cellesortere, der kører planmæssigt, herunder er der pt. ingen problemer med 
sterilitet i sorteringerne. Der er inden for garantien blevet udskiftet en 375 nm 
laser med en 405 nm laser på 4-laser Aria’en.  
Den 20. oktober 2012 var FACS core faciliteten vært ved et seminar 
omhandlende detektion af phosphoryleringer af proteiner på enkeltcelle 
niveau. Seminaret var rigtig godt besøgt, der kom ca. 50 og der var forskere 
fra både klinikken og den basale sektor, heraf flere som ikke har brugt flow 
før. 

 
1) Økonomi.  

Charlotte C. Petersen redegjorde for FACS Core facilitetens økonomi. 
Økonomien er sund. Core faciliteten har dog et større beløb som udestående, 
og der skal følges op på Regnskabsafdelingens effektivitet.  
For at Core Faciliteten kan fungere, er det nødvendigt at kunne overføre 
opsparing til næste finansår; Thomas Jensen kigger på dette. 
 

2) Fremtidig bemanding af FACS Core Faciliteten. Core facilitetens 
bemanding blev diskuteret. Der var en generel enighed om, at FACS Core 
Faciliteten fremadrettet er afhængig af at have fast bemanding.  
Et mere formaliseret samarbejde med KIA blev diskuteret mht. deres Astrios, 
som nu fuldt installeret, men der mangler personale til kørsel og 
vedligeholdelse.  

 
 
 



3) Finansiering af servicekontrakt til begge Aria.  
Garantiperioden udløber snart og det blev diskuteret hvorledes service 
fremover skal finansieres. Følgende fordeling af udgiften blev foreslået: 1/3 
betales af Institut for Klinisk Medicin, 1/3 betales af Institut for Biomedicin 
og 1/3 betales af FACS Core. 
 

4) Udvidelse af core faciliteten. Der er et stort ønske om at udvide core 
faciliteten med et LSRFortessa analyseapparat med 4 lasere. Muligheder for 
finansiering blev diskuteret.  

 
5) Fremtidig sammensætning af styregruppen. En udvidelse af styregruppen 

blev foreslået af Core Facilitetens ledelse, således at styregruppen reflekterer 
alle med økonomisk interesse i driften. Der var enighed om, at det var en god 
ide at arbejde frem mod. 
 

6) Placering af FACS Core Faciliteten i forbindelse med nybyggeri og 
renovering af Institut for Biomedicin’s fysiske rammer. Planen er er FACS 
Core Faciliteten skal have til huse i den renoverede Bartholin Bygning, på 2. 
etage, hvor der i dag er dyrestald. Planen er at vi kommer til at være i 
umiddelbar forbindelse med Klasse II og Klasse III laboratorierne. Det er 
ønsket at der skal stå en FACSAriaIII inde i Klasse III lab som FACS Core 
skal betjene og servicere. Det er ønsket at Marianne og Uffes 
forskningsgrupper kommer til at være nær FACS Core i Bartholin Bygningen 
for at sikre en forsat forskningsbaseret enhed. Planerne ser gode ud. 

 
7) Næste møde. Fredag 18. januar 2013 kl. 10:00-11:30, KIA, Skejby 

   
8) Eventuelt. Ingen emner under eventuelt 

 
 

   
 
  
  
 


