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8. styregruppemøde for FACS Core Faciliteten 

 
Store bibliotek, Klinisk Immunologisk Afd. (bygn. 3, 1. Sal, loftskilt 8) 

Aarhus Universitetshospital, Skejby 
  
Til stede: Thomas G. Jensen, Kristjar Skajaa, Erik Østergaard Jensen, Per 
Höllsberg, Bjarne Møller, Peter Hokland, Mikkel Petersen, Marianne Hokland og 
Charlotte Petersen 
 
Afbud: Uffe Birk Jensen 

 
 
1. Valg af ordstyrer og referent 

Bjarne Møller blev valgt som ordstyrer og Charlotte Petersen som referent. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
3. Gennemgang og godkendelse af Årsrapport 2014  

Charlotte gennemgik Årsrapporten for 2014 og den blev godkendt uden 
anmærkninger. 

 
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2014 

Charlotte gennemgik regnskabet for 2014. Der blev kommenteret på at knap 1/3 
af facilitetens indtægter ikke er blevet opkrævet af regnskabsafdelingen. Charlotte 
udformer et brev med alle informationer til Thomas og Kristjar som vil gå videre 
med dette til regnskabsafdelingen. Regnskab for 2014 blev godkendt. 

 
5. Gennemgang og godkendelse af budget for 2015 

Charlotte gennemgik budgettet for 2015. Der blev besluttet at der skal varsles en 
prisstigning med virkning fra 1. september 2015. Herefter bliver prisen 330 kr per 
time ved assisteret sortering og analyse og 165 kr per time ved selvstændig brug 
af instrumenterne. Charlotte skal varsle brugerne og opdatere hjemmesiden.  
Budget for 2015 blev godkendt. 

 
6. Gennemgang og godkendelse af nye statutter for FACS Core Faciliteten 

Forslag til opdatering af statutterne blev fremlagt. De reviderede statutter blev 
godkendt og sendes til underskrift. Når statutterne er underskrevet af de tre 
institutledere, vil de blive lagt ud på hjemmesiden. 



 
7. Servicekontrakt  

Servicekontrakten bliver lidt dyrere i år, da LSRFortessa analyseinstrumentet skal 
med på servicekontrakten fra juli måned. Fra i år betaler Institut for Biomedicin, 
Institut for Klinisk Medicin, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt FACS 
Core Faciliteten hver ¼ af udgiften. 

 
8. Fremtidsplaner for FACS Core Faciliteten 

 
a. Ekstra AC-TAP stilling (delt mellem Skejby og Bartholin) 

Det er et stort ønske fra FACS Core Facilitetens side at få lov til at udvide 
med en ekstra AC-TAP, dels pga det store antal brugere dels for at få 
glæde af den GMO klasse II cellesorter som står på Klinisk Immunologisk 
afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. 
Charlotte skriver oplæg til Kristjar og Erik, som vil undersøge behovet for 
GMO klasse II sorteringer på deres respektive institutter. 

b. Nyt udstyr 
Core faciliteten har fået et nyt analyseinstrument, en NovoCyte, som 
allerede bliver meget flittigt brugt. 
FACS Core Faciliteten har søgt forskellige fonde med henblik på at 
indkøbet et kombineret flowcytometer og mikroskop. Indtil videre er der 
ikke skaffet økonomisk grundlag herfor, men vi vil forsætte med at søge 
om midler hertil.  
 

9. Næste møde  
2. oktober 2015 kl. 9:00-10:30 i Havestuen i Bartholin Bygningen. 

 
10. Eventuelt 

Hjemmesiden: Publikationslisten på FACS Core Facilitetens hjemmeside skal 
omstruktureres så publikationer, hvor en af FACS Core Facilitetens personale er 
medforfatter, står adskilt fra de publikationer, hvor faciliteten er nævnt i 
”acknowledgments”. Desuden skal tilføjes ph.d.-afhandlinger, hvortil FACS Core 
Faciliteten har bidraget. Charlotte er ansvarlig for at dette bliver gjort. 
 
Vi vil rigtig gerne kunne tilbyde vores ph.d.-kursus i flowcytometri to gange 
årligt, da der er nok kursister til at afholde det halvårligt. Ph.d. skolen på Health er 
blevet spurgt men mente omkostningerne var for store. Erik vil undersøge om ST 
kunne være interesseret i, at vi afholder kurset om foråret i deres regi. Marianne 
sender materiale til Erik.  Mulighed for brugerbetaling for udefrakommende 
deltagere blev også vendt (ca. 5.000 kr). 
 
Der er indsendt en Roadmap2015 ansøgning, som også omfatter en udvidelse af 
FACS Core Facilteten. Styregruppen er informeret om ansøgningen. 


