
Referat 
 

1. styregruppemøde for FACS Core Faciliteten 
Bartholin Bygningens Bibliotek (6.sal) 

 24-09-2011 kl. 10:00-12:00 
 
Tilstede: Thomas G. Jensen, Peter Hokland, Marianne Hokland, Bjarne Møller, Uffe Birk 
Jensen, Mikkel Petersen, Anette Thomsen og Charlotte Petersen 
 
Afbud: Per Höllsberg 
 
Ordstyrer: Thomas 
Referent: Charlotte 
 
Dagsorden blev godkendt 

 
1) Gennemgang og diskussion af statutterne: Peter gennemgik rollerne for 

styregruppens medlemmer: 
Peter repræsenterer de kliniske afdelinger.  
Søren Mogensen var tænkt som uvildig leder, men takkede nej. Thomas G. 
Jensen er blev valgt som leder af styregruppen. 
Marianne og Uffe udgør den daglige styregruppe i Bartholin bygningen. 
Bjarne og Mikkel udgør den daglige styregruppe på KIA. 
Per Höllsberg er de teoretiske institutters repræsentant. 
Charlotte bliver skrevet ind som medlem i styregruppen. 
 
Styregruppen er til for at sikre enheden mod at der f.eks. kommer nogle der vil 
reservere Aria’erne i 5 uger frem. 
 
Statutterne gennemgås og Marianne retter statutter til med det samme. 
De opdaterede statutter skal underskrives af Dekan Allan Flyvbjerg og 
Institutleder Jens Christian Djurhuus, det sørger Thomas for.  
 
Til januar skal Charlotte udarbejde en årsrapport med regnskab samt budget 
for 2012. 
 
Når folk publicerer, hvor FACS Core faciliteten har bidraget med nogle af 
resultaterne, skal core faciliteten takkes i ”Acknowledgements” – det skal 
skrives ind på vores hjemmeside. Charlotte sørger for dette. 
 
Med denne core facilitet har vi et ønske om at højne niveauet af flow 
cytometri på universitetet. 
 



Bjarne har sørget for at servicekontrakten til deres Astrios er under Medico-
teknisk afdeling. Peter snakker med Jens Christian Djurhuus ang. uforudsete 
større nedbrud. 
 
På Aria’erne fik vi 2 års fuld service, dvs. vi har endnu et år uden udgifter. 
 

2) Mødekadence (antal/længde)  
Kadencen bliver hvert halve år og varighed ca 90 min. De næste to møder er 
planlagt som følger: 
 
2. Styregruppemøde. Fredag d. 20/1 2012 kl. 10:00-11:30, afholdes på KIA. 
3. Styregruppemøde. Fredag d. 21/9 2012 kl. 10:00-11:30, afholdes i 
Bartholin bygningens bibliotek. 
 
Ugen inden 2. Styregruppemøde rundsendes årsrapporten, så alle har 
mulighed for at læse den inden mødet. I første uge af januar får Bjarne og 
Mikkel Charlottes udkast til årsrapporten så de kan tilføje deres detaljer. 

 
3) Status for igangværende projekter i FACS Core Faciliten 

 
Charlotte præsenterede følgende punkter for at fortælle om den daglige drift af 
FACS Core faciliteten. 

 
Hjemmeside: www.facs.au.dk Vores hjemmeside blev gennemgået. Vi 
skal have tilføjet at vi skal nævnes i ”Acknowledgements” og når 
Astrios’en er installeret og klar skal vi have den tilføjet på udstyrssiden 
samt lavet en ny side med kontakt til Bjarne/Mikkel. 
Vi skal skrive styregruppen ind og lave link til statutterne samt referat fra 
de overordnede styregruppemøder. Vi skal inkludere en ”mission 
statement”.  
Vi snakkede priser og i den forbindelse hvordan vi forholder os hvis et 
privat firma ønsker at bruge os. Peter vil skrive hvordan vi skal forholde 
os. 
 
Kunde/Projekt/Økonomi database: Databasen blev gennemgået 
 
Vedligehold: Mappe med skema og procedurer for ugentligt/månedligt og 
halvårligt vedligehold blev vist. Derudover vises forskrifter til daglig 
opstart, analyse, sortering og nedlukning. 
 
Oplæring af brugere med ”kørekort”: Vi har enkelte kunder som har 
været på operator kursus i Belgien, dem har vi efterfølgende oplært i vores 
lab og de har tilladelse til at køre selvstændigt på Aria’erne. 
 
Gratis operator kurser i Belgien:  Ved køb af maskinerne fulgte 12 gratis 
operator kursuspladser med. Syv pladser er brugt, 2 er reserveret, så der er 



3 tilbage. Der er et konkret ønske om at komme af sted fra en postdoc på 
Institut for Biomedicin. Disse pladser bliver fordelt i den daglige 
styregruppe. 
 
Klassificering af Lab 135 til GMO kl. I: Vi har haft besøg af 
arbejdstilsynet samt naturstyrelsen (i fald vi skal sortere planteceller). Det 
viser sig at vi ikke behøver være klassificeret som GMO kl. I lab når vi 
sorterer GMO kl. I materiale - fordi vi er et transit laboratorium. Der 
arbejdes ikke videre med cellerne i vores laboratorium. Hvis vi skal 
arbejde med GMO kl. I virus og bakterier skal vi dog have laboratoriet 
klassificeret. 

 
Ønske om udvidelse af faciliteten med et flow cytometer til ren analyse: 
Ca. halvdelen af arbejdet på Aria’erne er analyse og ikke sortering. Her i 
opstart fasen har det ikke været noget problem, så vi har kørt alt hvad folk 
har bedt om, men vi har et ønske om at udvide core faciliteten med et 4-5 
laser analyse apparat (LSR Fortessa), da der er et ønske om multi-color 
flow. Dette vil frigive mere tid til sortering. Indtil videre har vi søgt 
Mærsk fonden. 

 
Undervisning: PhD kursus i flow cytometri (uge 41): FACS Core 
Faciliteten deltager aktivt i undervisningen på fakultetets PhD kursus i 
flow cytometri. Marianne er kursusleder. 

 
Løbende videreuddannelse af Anette, Anni og Charlotte: Vi ønsker en 
gang årligt at komme på et kursus for løbende at videreuddanne os samt 
holde os ajour med nye teknikker. Vi har fået 43.000 DKK fra TAP 
studierejsefonden til at komme på et udvidet sorteringskursus i Belgien. 
Institut for Biomedicin søges også om støtte. Restbeløb finansieres af core 
faciliteten. 

 
 

4) Indvielse/Intro af faciliteten med seminar 
Som indvielse af Core Faciliteten er der stemning for at lave et heldags 
symposium. Nu har vi alligevel ventet længe, så forslaget er at vente til en dag 
i januar 2012 hvor Jens Christian Djurhuus og Allan Flyvbjerg kan. 
Peter havde et konkret forslag til dagen: 
Marianne og Uffe præsenterer enheden 
Charlotte fortæller om dagligdagen 
Herefter 2 udefrakommende ”ping’er” gerne teoretiker og kliniker. Uffe 
foreslår som den ene Gary Davis fra Cancer Research UK (vi skal mailes ved 
angående forslag til foredragsholdere) 
Frokost 
Korte PhD projekt præsentationer ved vægt på flow cytometri om 
eftermiddagen. 
 



Vi skal snakke med PhD skolen ang. finansiering af udefrakommende 
”ping’er” (Thomas?) 
 
Thomas og Charlotte skal snakke med AUs presseafdeling for at lave en 
pressemeddelelse med denne nye core facilitet som er et velfungerende 
samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitets Hospital 
 

5) Økonomi 
De 100.000 DKK som blev givet til opstart er brugt. Pengene blev 
hovedsageligt brugt til computere, software og laboratorieudstyr. 
FACS Core Facilitetens egen konto står på +75.000 DKK 
 

6) Eventuelt 
Intet under eventuelt 

 
  
  
 


