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1. Spidser 
Oversigt over indkøb af spidser i 2020 blev gennemgået og drøftet. I alt er der brugt ca. 200.000 kr. For at 
sikre at det er muligt at foretage investeringer fra laboratoriekontoen, blev det vedtaget, at spidser skal hjem-
købes på projekter. Information om dette formidles videre på sektionsmøder af laboratorieudvalgets med-
lemmer. 
 
2. Eventuelt 
Autoklave  
Janne Holm Hansen meddelte, at der er et stort behov for en ny autoklave (pris ca. 150.000 kr.). Det blev be-
sluttet, at Janne Holm Hansen undersøger, hvordan belastningen på autoklaven ligger henover året, og ind-
henter tilbud på ny autoklave. Derefter indkaldes til separat møde, hvor endelig beslutning træffes. 
 
Centrifuge 
Bente Laursen oplyste, at der er modtaget tre tilbud på centrifuge til hhv. 60.000 kr., 112.000 kr. og 160.000 
kr. Det billigste opfylder ikke vores krav til centrifugering og leveringstiden er lang for de to andre tilbud. 
Bente Laursen undersøger, om der er mulighed for sende centrifugen ud i et nyt udbud med bl.a. leveringstid 
og antal G som faktorer. Bente Laursen orienterer laboratorieudvalget pr. mail. 
 
Service på autoklave 
Lis Holte oplyste, at der er bestilt service på den store autoklave. Reparationen betales fra laboratoriekon-
toen. 
 
Kalibreringsplader til QPCR-maskine 
Lis Holte forespurgte, om kalibreringsplader til qPCR-maskine kan indkøbes på laboratoriekontoen. Kalibre-
ringspladerne anvendes ofte i længere tid end foreskrevet på grund af prisen. Det blev besluttet, at kalibre-
ringsplader til qPCR-maskinen fremover indkøbes på laboratoriekontoen. 
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