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INNKALLING MØTE I UTVALG FOR KJERNEFASILITETENE 

 

Fredag 22.05.2020, kl. 09.00-11.00 

Møterom: Digitalt møterom  

Til stede: Marit Bakke (leder), Francisco Gomez Real, Vidar Steen, Aurora Brønstad, 

Jannicke Igland (for Rolv Terje Lie), Frode Berven, Silke Appel, Eva Gerds, Even Birkeland, 

Jørn Skavland, Hege Dale, Emmet Mc Cormack, Mihaela Roxana Cimpan, Kaia Nepstad 

(sekretær) 

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Møtet begynte med en kort presentasjon av utvalgets formål og 

medlemmer. Sakslisten ble deretter godkjent. Det ble kommentert at 

kjernefasilitet for Metabolomics ikke er representert i utvalget. En løsning 

angående dette vil komme.  

Sak 2/20 Gjennomgang Mandat for Utvalg for kjernefasilitetene ved Det 

medisinske fakultet 

 Leder for Utvalg for Kjernefasilitetene (UKF) går raskt gjennom mandatet 

og presenterer utvalgets forutgående arbeid i form av 

evalueringsrapportene vedlagt i sak 3/20. Det ble presentert at hensikten 

med utvalget er i fellesskap å styrke kjernefasilitetene ved MED. 

Sak 3/20 Gjennomgang av evalueringsrapportene for Kjernefasilitetene 2018-2019  

 Leder for UKF presenterte evalueringsrapportene 1-3 som utgangspunkt 

for arbeidet som skal gjøres av utvalget fremover. Rapport 1 danner 

hovedgrunnlaget for de to påfølgende arbeidsgrupper. Hovedkonklusjonen 

fra den første evalueringen av kjernefasilitetene var at ordningen er god, 

og bør videreføres, men at den også har visse forbedringspotensialer. 

Arbeidsgruppens konkrete anbefalinger ble presentert på møtet. Videre ble 

de to påfølgende rapportene presentert og hovedtrekkene oppsummert. 

UKF kommenterte at det er viktig at man også vurderer finansiering av 
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kjernefasilitetene og bemanning, herunder kompetanseutvikling. UKF 

foreslo at det utvikles et mandat for ledere av kjernefasilitetene.  

Sak 4/20 Opprettelse av faglige styringsgrupper for alle kjernefasilitetene  

 Leder for UKF forklarte kort at bakgrunnen for opprettelse av faglige 
styringsgrupper kommer fra de grunnleggende prinsippene for 
kjernefasiliteter ved UiB. Tanken er at det er fordelaktig med en faglig 
gruppe som kan gi innspill til kjernefasilitetsleder i spørsmål om drift og 
strategi. UKF mente at det i denne forbindelse må utvikles et mandat for de 
faglige styringsgruppene. Mandatet bør blant annet tydelig få frem at 
styringsgruppens formål er å fremme gode felles løsninger for 
kjernefasilitetene. Det er derfor viktig å unngå at egeninteresser blir førende 
i styringsgruppenes arbeid. De konkrete oppgavene til styringsgruppene blir 
å gi faglige råd knyttet til kjernefasiliteten både knyttet til daglig drift og til 
strategiske satsninger og fremtidige perspektiv, rapportere på mangler, 
eksempelvis mangelfullt utstyr, manglende kompetanse, for knapp 
bemanning mm. Styringsgruppene skal rapportere jevnlig til dekanatet ved 
MED.  

Når det gjelder sammensetting skal styringsgruppene bestå av en 
representant fra instituttledelse, leder for den aktuelle kjernefasiliteten og 
ev. andre interne eller eksterne representanter som anses som nødvendig å 
inkludere i den enkelte styringsgruppen. For de fleste kjernefasilitetene må 
teknisk personell og brukere inkluderes som representanter i 
styringsgruppen. Utover dette mente UKF at det må være opp til den enkelte 
kjernefasiliteten å definere hvilke representanter som er hensiktsmessig å 
inkludere i den faglige styringsgruppen. Det ble imidlertid presisert at leder 
for kjernefasiliteten ikke skal være leder for styringsgruppen. UKF påpekte 
at for enkelte institutt kan det være vanskelig for instituttledelsen å være 
med i styringsgruppene for alle kjernefasilitetene ved instituttet.   

Sak 5/20 Tilgjengeliggjøring av utstyr som ikke er en del av dagens kjernefasiliteter  

 UKF gikk gjennom det innmeldte utstyret. Det ble kommentert at en del 

utstyr ikke er meldt inn. Dette gjelder spesielt utstyr knyttet til Lipidomics 

ved K2. UKF merker seg dette. UKF gjorde følgende vurderinger:  

- BISS-utstyret diskuteres under ett på et senere tidspunkt, med 

tanke på om det skal opprettes en egen kjernefasilitet for dette.  

- PraksisNett møter kravene for å opprettes som en kjernefasilitet.  

- Det skal opprettes en nano-utstyrssamling, bestående blant annet 

av Zetasixer Nano ZSP, TIFR-microscope, X CELLigence og CytoVito.  

- SIMOA ble foreslått synliggjort under PROBE. 

- Følgende ble foreslått synliggjort under MIC: BioCare og CytoVito. 
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- Følgende ble foreslått synliggjort under Flow Cytometry: Hyperion, 

Luminex.  

- COBAS C111 skal undersøkes nærmere. 

Utstyret vil ikke flyttes fysisk selv om det knyttes til, eller synliggjøres under 

en kjernefasilitet eller som en utstyrsklynge.  

Punkt 2 ble utsatt til neste møte.  

Sak 6/20 Møtedatoer høstens møter 

 Det ble avtalt å sette opp to møter for høsten 2020:  

- Fredag 4. september 2020 kl. 9-11 
Tentativ agenda:  

1. Kjernefasilitetenes økonomi (herunder driftsmodeller og 
løsninger for brukerbetaling) 

2. Tekniske ressurser (instituttenes prioritering av 
kjernefasilitetene) 

- Fredag 6. november 2020 kl. 9-11 

 Eventuelt 

 Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

 

Marit Bakke, leder (s.)      Kaia Nepstad, sekretær (s.) 


