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1. Forord 
 
John F. Kennedy Instituttet præsenterer hermed for 3. gang sit virksomhedsregnskab. Målsætningen har 
været at redegøre for ressourceanvendelse, aktiviteter og resultater i sammenhængende form. Da 
instituttet forbereder indgåelse af udviklingskontrakt med virkning fra 1. januar år 2001, forventes det at 
virksomhedsregnskabet for næste år vil få en form og struktur, som i endnu højere grad præciserer 
afrapportering af resultatmål. Kontrakten forberedes blandt andet på grundlag af en iværksat 
konsulentundersøgelse, som sætter fokus på organisation, ledelse, samt administration og 
økonomistyring. 
 
 
2. Beretning 
 
2.1.  Beskrivelse af virksomheden – Hovedformål og opgaver 
 
John F. Kennedy Instituttet er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet. 
Instituttets hovedopgaver er, inden for handicap med psykisk udviklingshæmning at varetage diagnostik, 
forebyggelse, forskning og anden opsamling af viden, samt individuel og generel rådgivning. Endvidere 
varetager instituttet på landsplan behandling af visse medfødte stofskiftelidelser, for eksempel PKU1 og 
alkaptonuri2, i henhold til ”Vedtægter for John F. Kennedy Instituttet”, samt finanslov for 1999. Instituttet 
ledes overordnet af en bestyrelse, idet  den daglige ledelse varetages af Direktionen, bestående af 3 
overlæger. Hver af disse er tillige leder af en af instituttets 3 samarbejdende afdelinger, Biokemisk 
afdeling, Klinisk genetisk afdeling med kromosomlaboratorium og Neuropædiatrisk afdeling. 
 
Instituttet havde i 1999 et samlet personale på 60 årsværk og en omsætning på  34,5 mio. kroner, hvoraf 
finanslovbevillingen udgjorde 22,4 mio. kroner, heraf 4,1 mio. kroner for bevilling til Fragilt X syndrom3 
og medfødte sygdomme i energistofskiftet4, som blev permanentgjort i 1999. Den indtægtsdækkede 
virksomhed havde en omsætning på 6,8 mio. kr. og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på 4,6 mio. 
kr.  
 
2.2. Væsentligste målsætninger for 1999 
 
Det er instituttets overordnede målsætning, at bevare og udbygge den særlige integration af diagnostik, 
rådgivning og behandling samt forskning, som gælder for PKU (Føllings sygdom) og Fragilt X syndrom, 
samt at overføre dette koncept til andre handicap med psykisk udviklingshæmning.  
 
Følgende resultatmål blev opstillet for 1999 for at understøtte denne målsætning: 
 
1. Fortsættelse og udbygning af aktiviteten i instituttets 3 kerneområder: PKU, Fragilt X med andre 

hyperaktivitetssyndromer, samt medfødte sygdomme i energistofskiftet. 
2. Udarbejde plan for faglige og forskningsmæssige aktiviteter i årene 1999, 2000, 2001 i de 3 

afdelinger (bilag 1). 
3. Videreførelse og opsamling på arbejdet i følgende 4 personalepolitiske udvalg: 

• Målsætning 
• Arbejdsmiljø 
• Seniorpolitik 
• Kompetence og personaleudvikling 

4. Udarbejde stillingsstruktur for instituttet. 

                                                 
1  PKU, eller Føllings sygdom er en arvelig stofskiftesygdom, der ubehandlet medfører mental retardering 
2  Alkaptonuri er en arvelig stofskiftesygdom, der ubehandlet bl.a. giver svære ledforandringer 
3  Fragilt X syndrom er en fejl i X-kromsomet, der medfører mental retardering 
4  Energistofskiftet: energi dannes gennem et samspil mellem vejrtrækning og optagelse af føde. De biokemiske processer, 

der fører til dannelse af energi, kaldes energistofskiftet 
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5. Forbedre registrering af sagsforløb. 
6. IT udbygning med henblik på år 2000 sikring og forberedelse af nyt patientdatabase system. 
7. Iværksættelse af planer for kvalitetssikring af laboratorievirksomheden. 
8. Udbygge udadrettede aktiviteter. 
9. Fastholdelse af overskud via indtægtsdækket virksomhed. 
 
2.3. Analyser af mål og målopfyldelse 
 
Resultatmål 1: Fortsættelse og udbygning af aktiviteten i instituttets 3 kerneområder: PKU, Fragilt 
X med andre hyperaktivitetssyndromer, samt medfødte sygdomme i energistofskiftet. 
 
Målopfyldelse: 
Instituttet har opnået at fastholde og udvikle positionen inden for de 3 kerneområder. 
 
Analyse: 
• I 1999 tilkom fem nye behandlingskrævende PKU-patienter og tre med en mild form, der kun kræver 

observation. Alle patienter kommer til regelmæssig kontrol og får foretaget lægelig undersøgelse, 
psykologundersøgelse og EEG samt personlig diætvejledning og social støtte. Særlig vejledning af 
unge kvinder, der har ønsket graviditet, er vigtig idet diætbehandlingen forud for og under graviditeten 
er nødvendig for at forebygge skader på fostret.  

 
Afdelingen har fortsat samarbejde med amtskonsulenterne med henblik på rådgivning vedrørende 
sociale forhold igennem kommunerne. 
 
Instituttet har fortsat sit arbejde med påvisning og klarlæggelse af gendefekter med PKU til dels i 
samarbejde med National Institute of Child Health and Human Development i USA. Der blev påvist i 
alt ca. 400 forskellige gendefekter. Oplysninger om gendefekterne giver væsentlige informationer om, 
hvor alvorlig sygdommen er hos det enkelte individ og lette diætvejledningen. 
 
Instituttet, i samarbejde med Erhvervsfremmestyrelsen, Bioteknologisk Institut og det private firma 
Nilab A/S, samarbejder om udvikling af mælkesyrebakterier, således at der kan skabes nye 
muligheder i behandlingen af PKU. 

 
• Fragilt X syndromet og andre hyperaktivitetssyndromer er et andet kerneområde. Der har været 

stigende efterspørgsel efter instituttets rådgivning. Forskning vedrørende genetiske, psykologiske, 
neurofysiologiske og socialmedicinske aspekter har ført til en ph.d.-afhandling. Der er i alt kontakt 
med ca. 60 familier med Fragilt X, og en forældreforening. Den laboratoriebaserede forskning har 
undersøgt det protein, som dannes af Fragilt X genet. Dette protein mangler helt hos Fragilt X 
syndrom patienterne.  

 
Hyperaktivitet er et væsentligt symptom ved Fragilt X syndromet, men skyldes hyppigt andre tilstande 
med mentale handicap med dybtgående virkninger i børns sociale og intellektuelle muligheder. 
Instituttet driver en mindre indtægtsdækket virksomhed på dette felt og deltager i et samarbejde med 
PET Centret i Århus og Hammersmiths Hospital i London ved at undersøge de basale fysiologiske 
mekanismer. 

 
• Det tredje kerneområde er medfødte sygdomme i energistofskiftet, som rammer i alt ca. 60 børn årligt. 

Også her griber sygdommen ind i de ramte personers sociale og uddannelsesmæssige hverdag. Der er 
visioner om at kombinere den biomedicinske indsats med social, pædagogisk og psykologisk indsats. 
Gennem de senere år har laboratorieanalyserne med henblik på diagnostik været stærkt stigende. 

 
Resultatmål 2: Udarbejde plan for faglige og forskningsmæssige aktiviteter i årene 1999, 2000, 2001. 
 
Målopfyldelse: 
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Forskningsplan for de 3 omtalte år er færdiggjort og anført i bilag 1. 
 
Analyse: 
For første gang har instituttet præsteret en samlet plan for dets forskningsmæssige aktiviteter over en 
flerårig periode. Det har været skønnet, at en overskuelig periode har været en ca. 3-årig periode, hvor 
man har nogenlunde oversigt over de økonomiske forhold og gennemførelse af de forskellige projekter. 
En længere tidshorisont vil være behæftet med alt for stor usikkerhed. Forskningsplanen er bygget op 
omkring instituttets funktion som Center for PKU, Fragilt X, herunder Center for ADHD (hyperaktive 
børn), Center for energistofskifte, for kobberstofskifte og genetisk diagnostik, samt DOPA-responsiv 
dystoni. Af disse er de 3 førstnævnte udset til at være instituttets kerner. 
 
Resultatmål 3: Videreførelse og opsamling på arbejdet i de 4 personalepolitiske udvalg. 
 
Målopfyldelse: 
Arbejdet i de 4 personalepolitiske udvalg er videreført, men endnu ikke bragt til afslutning. Det forventes 
at være fuldført i år 2000. 
 
Analyse: 
Arbejdet i de personalepolitiske udvalg udføres med deltagelse af praktisk talt hele instituttets personale 
med stort engagement. Dette er et originalt tiltag, som ikke tidligere har været praktiseret på instituttet. 
 
Resultatmål 4: Udarbejde stillingsstruktur for instituttet. 
 
Målopfyldelse: 
Der er udarbejdet forslag til stillingsstruktur for instituttet, som er fremsendt til godkendelse i Den Sociale 
Sikringsstyrelse. 
 
Analyse: 
Personalet fordeler sig med 10 forskere tilknyttet forskningsprojekter på Biokemisk afd., 5 1/2 på Klinisk 
genetisk afdeling med kromosomlaboratorium, og 4 på Neuropædiatrisk afdeling; og personale med andre 
opgaver: 4 i Biokemisk afdeling, 19 i Klinisk genetisk afdeling med kromosomlaboratorium, og 7 i 
Neuropædiatrisk afdeling. Foruden overlægerne, der anvender ca. halvdelen af deres tid på forskning, 
rummer Biokemisk afdeling 4 uddannede akademiske forskere, Klinisk genetisk afdeling med 
kromosomlaboratorium 2, og Neuropædiatrisk afdeling 1 2/3. 4 forskere på Biokemisk afdeling, 1 på 
Klinisk genetisk afdeling med kromosomlaboratorium, og 1 på Neuropædiatrisk afdeling har ønsket sig 
omfattet af den nye stillingsstruktur. Der er beskrevet en plan for personaleudbygning i de nærmeste år. 
 
Resultatmål 5: Forbedre registrering af sagsforløb. 
 
Målopfyldelse: 
Registrering af sagsforløb er forbedret i forbindelse  med telefonrådgivning. 
 
Analyse: 
Klinisk genetisk afdeling med kromosomlaboratorium har registreret en øget aktivitet vedr. genetisk 
rådgivning. Telefonrådgivning er registreret systematisk og har vist en stigning fra ca. 600 forespørgsler i 
1998 til 1700 i 1999. 
 
Resultatmål 6: IT udbygning med henblik på år 2000 sikring og forberedelse af nyt patientdatabase 
system. 
 
Målopfyldelse: 
Der er implementeret et nyt IT-system med år 2000-sikring og forberedelse af opgradering til 
Windows2000, som forventes implementeret i år 2000. 
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Analyse: 
IT-udbygningen med henblik på år 2000-sikring er tilendebragt uden problemer. 
 
Resultatmål 7: Iværksættelse af planer for kvalitetssikring af laboratorievirksomheden. 
 
Målopfyldelse: 
Planer er iværksat for kvalitetssikring af laboratorievirksomhed. Der foreligger udkast til 
kvalitetshåndbog. 
 
Analyse: 
Der er iværksat arbejde med kvalitetssikring af analyser i forbindelse med prænatal diagnostik (Klinisk 
genetisk afdeling med kromosomlaboratorium) med udarbejdelse af udkast til kvalitetshåndbog. 
Biokemisk afdeling har i 1999 deltaget i det europæiske kvalitetssikringsprogram, ERNDIM, hvor 
afdelingen hvert kvartal modtager prøver med ukendt indhold af de komponenter laboratoriet analyserer 
samt den tilhørende sygehistorie. Afdelingen giver et skriftligt bud på diagnostik og behandling og 
præcisionen heraf opgøres årligt. I programmet deltager 120 europæiske centre og instituttet placerer sig 
pænt. Afdelingens analyser er nu alle registrerede i den af Amtsrådsforeningen, sundhedsministeriet og 
Sundhedsstyrelsen oprettede database LabInfo. 
 
Resultatmål 8: Udbygge udadrettede aktiviteter. 
 
Målopfyldelse: 
Der har været meget aktive udadrettede aktiviteter med deltagelse i 25 internationale kongresser og møder 
med præsentation af forskningsresultater (samt 29 publikationer i videnskabelige tidsskrifter og 2 ph.d.-
afhandlinger og 1 disputatsarbejde). Desuden afholdelse af Temadage, bl.a. vedr. Fragilt X i lokale 
forvaltninger, jf. bilag 3. Derudover har der været afholdt 2 ’Åbent Hus’ dage for gymnasieelever. 
 
Analyse: 
Udadrettede aktiviteter: selvom antallet af publikationer i videnskabelige tidsskrifter fortsat er højt har det 
været lidt faldende i de senere år. Det skønnes, at det er udsving, der har forklaring i afgang af ældre 
forskningspersonale og ansættelse af yngre, idet der typisk vil være latenstid på 1–3 år inden yngre 
forskere for alvor begynder at producere. 
 
Resultatmål 9: Fastholdelse af overskud via indtægtsdækket virksomhed. 
 
Målopfyldelse: 
Der har været en stabil omsætning med overskud i den indtægtsdækkede virksomhed. 
 
Analyse: 
Overskud i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed skyldes bl.a. øget efterspørgsel efter ydelserne 
og øget effektivitet. Der er anvendt 300.000 kr. til indkøb af edb. Det planlægges at anvende en del af det 
akkumulerede overskud til apparaturanskaffelser. 
 
Sammenfatning: 
Opfyldelsen af disse resultatmål er en nødvendig forudsætning for instituttets overordnede målsætning og 
er stort set opfyldt. Der tilbagestår dog en bredere psykosocialaktivitet inden for området medfødte 
sygdomme i energistofskiftet. 
 
2.4. Vurdering af årets regnskabsresultater og udviklingen heri 
 
• John F. Kennedy Instituttets nettobevilling til almindelig virksomhed på konto § 15.64.31.10. udgjor-

de i 1999 8,9 mio. kr., som langt overvejende er anvendt på hovedformål indenfor kerneområderne. 
De opstillede formål er blevet opfyldt. Årets underskud blev på 481.112 kr., når instituttets akkumule-
ret overskud fra tidligere år på 387.458 kr., overførsel fra konto §15.64.31.90. Indtægtsdækket virk-
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somhed på 300.000 kr. og overførsel fra konto § 15.64.31.30. Fragilt X syndrom og medfødte syg-
domme i energistofskiftet på 85.759 kr. medregnes er det akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 
1999 på 292.105 kr. 

• Diætpræparatbevilling på konto § 15.64.31.20. udgør 9,4 mio. kr. Den har ikke været udnyttet fuldt 
ud på grund af leveringsvanskeligheder af visse præparater (forsinket levering). Bevillingen opfylder 
lovens formål om gratis behandling af PKU-patienter. Instituttet har tilstræbt at opretholde 
konkurrencesituation på diætpræparatområdet trods koncentreret leverandørledelse. Det er instituttets 
erfaring at en konkurrencesituation er særdeles gunstig for at holde priserne nede på området. Ved en 
tidligere undersøgelse har vi set, at priserne i Danmark er ca. en tredjedel under de øvrige 
skandinaviske lande, hvor man har en monopollignende situation.  

• Bevilling fra satsreguleringspuljen på konto § 15.64.31.30. udgjorde 4,1 mio. kr., og har været 
anvendt på hovedformål indenfor to af tre kerneområder (Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i 
energistofskiftet). Aktiviteterne har givet nye muligheder for service og forskning indenfor to 
væsentlige områder indenfor mentalt handicap. 

• § 15.64.31.90. Indtægtsdækket virksomhed har haft en omsætning på 6,8 mio. kr., med et overskud på 
959.747 kr., hvilket er betydeligt mere end forventet og skyldes øget efterspørgsel og større 
effektivitet. 

• § 15.64.31.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed: 
Regnskabet viser et forbrug på 4,6 mio. kr. i form af tilskud fra offentlige og private fonde. Der 
foreligger forskningspublikationer i videnskabelige tidsskrifter, svarende til ca. to publikationer per 
akademisk medarbejder, hvilket er meget tilfredsstillende, og viser et højt videnskabeligt 
aktivitetsniveau. 

 
2.5. Vurderinger og forventninger til de kommende års udvikling  
 
Instituttets forventninger til de kommende år omfatter desuden en fastholdelse og udbygning af instituttet 
som det centrale behandlingscenter for PKU, en fastholdelse og udbygning af  funktionen som center for 
Fragilt X syndromet og andre hyperaktivitetssyndromer og som center for fejl i energistofskiftet. Det er 
instituttets vurdering, at dette mål kan nås. I tilslutning hertil er forskningsområderne på disse 
kerneområder prioriteret højest. Det er instituttets forventning, at overskuddet i indtægtsdækket 
virksomhed kan fastholdes. Det er instituttets intention gradvist at prioritere den sociale og pædagogiske 
indsats endnu højere med henblik på at opnå en balance mellem instituttets indsats på det biomedicinske 
og sociale område. 
 
For år 2000 er følgende resultatmål opstillet 
• Opstilling og udarbejdelse af resultatkontrakt med henblik på afklaring af instituttets strategi. 
• At udbygge aktiviteterne omkring kerneområderne PKU, Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i 

energistofskiftet, både på den forskningsmæssige, rådgivningsmæssige og behandlingsmæssige  side.  
• Opfyldelse af delmålene for instituttets 3-årige forskningsplan herunder metodeudvikling og 

publicering af forskningsresultater. 
• At arbejdet i 4 personalepolitiske udvalg færdiggøres og en folder som beskriver instituttets 

personalepolitik udarbejdes. 
• At videreudbygge arbejdet med kvalitetssikring, herunder niveauet for akkreditering i 

laboratorievirksomheden. 
• IT-implementering af Windows 2000 samt forberedelse af nyt patientregistreringssystem. 
• Videreudvikling af hjemmeside på Internet (www.kennedy.dk). 
• Fastholdelse af overskud i indtægtsdækket virksomhed ved nye og forbedrede analysetilbud. 
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3. Bevillingsafregning, driftsregnskab og akkumuleret resultat 
 
Instituttet har ved udarbejdelse af regnskabet anvendt de regnskabsprincipper og budgetteringsregler, der 
er fastsat i reglerne for regnskabsaflæggelse og budgettering i staten jfr. budgetvejledningen, 
budgethåndbogen og Finansministeriets cirkulærer. Regnskabet er udarbejdet efter princippet om det 
’udgiftsbaserede’ regnskab.  
 
Alle udgifter er registreret på varernes og tjenesteydelsernes leveringstidspunkt, ligesom debitorer er 
bogført på tidspunktet for fordringens opståen.  
 
Med virkning fra 1. januar 1999 indførte instituttet en ny nøgle til fordeling af de indirekte 
omkostninger. Fordelingsnøglen er dels udarbejdet på grundlag af personaleforbrug på de enkelte 
omkostningssteder og dels på grundlag af aktiviteternes arealforbrug.  
Der foretages ikke tidsregistrering til brug ved fordeling af lønudgifterne. Fordeling  af lønudgifterne 
beror på afdelingernes vurdering af forbrug på hovedformål og omkostningssteder. Disse vurderingerne er 
indlagt i lønsystemet som en fast fordelingsfaktor, som revideres med mellemrum.  
Instituttet har med virkning fra finansåret 1999 reguleret visse aktivers værdi i overensstemmelse med 
Økonomistyrelsens vejledning om værdiregulering. Inden overgang til ordningen er samtlige aktiver 
blevet værdisat. Der er derfor blevet foretaget primokorrektion af aktivernes værdi. 
 
3.1. Bevillingsafregning 
 
Tabel 3.1.1. Bevillingsafregning, Hovedkonto § 15.64.31 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) 
 

  Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 

Resultatopgørelse 1999       
1. Bevilling (B+TB) 10.700.000 11.700.000 22.400.000 
2. Regnskab 10.777.802 10.709.468 21.487.270 
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab -77.802 990.532 912.730 
4. Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet 0 0 0 
4.1 Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0 
5.  Omflytninger, bevillingstekniske -21.843 21.843 0 
6. Årets overskud -99.645 1.012.375 912.730 
Opgørelse af akkumuleret resultat:   
11. Akkumuleret overskud ultimo 1998 326.407 913.816 1.240.223 
13. Akkumuleret overskud primo 1999 326.407 913.816 1.240.223 
14. Årets overskud -99.645 1.012.375 912.730 
15. Akkumuleret overskud ultimo 1999 226.762 1.926.191 2.152.953 
17. Omflytninger mellem underkonti 0 0 0 
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 1999 226.762 1.926.191 2.152.953 
 
 
Instituttets nettobevilling udgjorde i 1999 22,4 mill. kr. Instituttets samlede forbrug ekskl. moms blev på 
21,5 mill. kr., hvilket svarer til et overskud i 1999 på 0,9 mill. kr. Akkumuleret overskud forventes 
anvendt til aflønning af forskningspersonale samt investering i nyt apparatur og dækning af merudgifter i 
år 2000 for diætpræparater. 
  
Bevillingsafregning for underkonti findes i bilag 6. 
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3.2. Driftsregnskab 
 
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1995 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 
1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X syndromet og medfødte sygdomme i 
energistofskiftet. Bevillingen er gjort permanent fra 1999, ligeledes ved midler fra satsreguleringspuljen, 
og er med virkning herfra adskilt fra underkonto 15.64.31.10. Almindelig virksomhed og opført på 
underkonto 15.64.31.30. Fragilt X syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. 
 
Tabel 3.2.1. Driftsregnskab for § 15.64.31. John F. Kennedy Instituttet, i 1.000 kr., løbende priser. 
 
      1998 1999 1999 1999 2000 
      Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget 
                
Indtægter   34.821 35.462 36.214 752 38.505 
10. Almindelig virksomhed   10.848 10.598 10.100 -498 9.400 
  Nettobevilling   9.200 8.900 8.900 0 9.400 
  Driftsindtægter   1.648 1.698 1.200 -498 0 
20. Diætpræparater   9.500 9.400 9.400 0 10.000 
  Nettobevilling   9.500 9.400 9.400 0 10.000 
30. Fragilt X syndrom og medfødte        
  sygdomme i energistofskiftet *) 3.200 4.100 4.100 0 6.400 
  Nettobevilling *) 3.200 4.100 4.100 0 6.400 
90. Indtægtsdækket virksomhed   6.264 6.771 6.614 -157 6.705 
  Driftsindtægter   6.264 6.771 6.614 -157 6.705 
95. Tilskudsfinansieret        
  Forskningsvirksomhed   5.009 4.593 6.000 1.407 6.000 
  Driftsindtægter   5.009 4.593 6.000 1.407 6.000 
          
Udgifter   36.873 34.549 35.949 1.400 38.265 
10. Almindelig virksomhed   13.330 11.079 10.100 -979 9.400 
  Lønninger   7.219 7.529 7.300 -229 7.600 
  Øvrige driftsudgifter   6.111 3.550 2.800 -750 1.800 
20. Diætpræparater   9.022 9.101 9.400 299 10.000 
  Øvrige driftsudgifter   9.022 9.101 9.400 299 10.000 
30. Fragilt X syndrom og medfødte        
  sygdomme i energistofskiftet   3.210 3.965 4.100 135 6.400 
  Lønninger *) 2.603 3.249 3.400 151 5.300 
  Øvrige driftsudgifter *) 607 716 700 -16 1.100 
90. Indtægtsdækket virksomhed   6.302 5.811 6.349 538 6.465 
  Lønninger   4.829 4.113 3.969 -144 3.945 
  Øvrige driftsudgifter   1.473 1.698 2.380 682 2.520 
95. Tilskudsfinansieret        
  Forskningsvirksomhed   5.009 4.593 6.000 1.407 6.000 
  Lønninger   2.890 3.192 1.400 -1.792 2.000 
  Øvrige driftsudgifter   2.119 1.401 4.600 3.199 4.000 
  
Årets resultat     
10. Almindelig virksomhed   -2.482 -481 0 481 0 
20. Diætpræparater   478 299 0 -299 0 
30. Fragilt X syndrom og medfødte        
  sygdomme i energistofskiftet   -10 135 0 -135 0 
90. Indtægtsdækket virksomhed   -38 960 265 -695 240 
95. Tilskudsfinansieret        
  forskningsvirksomhed   0 0 0 0 0 
§ 15.64.31 i alt   -2.052 913 265 -648 240 
Anm.: *) Opført i Finanslov for 1998 på  underkonto § 15.64.31.10 Almindelig virksomhed. 
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Forklaring til driftsregnskab 
 
§15.64.31.10. Almindelig virksomhed 
 
I almindelig virksomhed fordeler indtægterne sig således (opgørelse i 1.000 kr.): 
 
 BUDGET: REALISERET: MERINDTÆGTER: 
Laboratorieundersøgelser m.v.                    1.000                    1.265 -265 
Ekstraordinære indtægter                           -                         23 -23 
Renteindtægter                           9 -9 
Overhead fra tilskudsfinansieret virksomhed                       200                       401 -201 
                    1.200                    1.698 -498 
 
Laboratorieundersøgelserne foretages af Biokemisk afdeling og Klinisk genetisk afdeling med 
kromosomlaboratorium. Merindtægterne skyldes større efterspørgsel efter de tilbudte ydelser end 
forudsat. Instituttet udsender et informationsblad om laboratorieundersøgelser til hospitaler, laboratorier 
m.v.  
De ekstraordinære indtægter hidrører fra telefonbonus for tidligere finansår. 
Overhead fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes til almindelig virksomhed  med en 
procent af forbruget. Da bevillingerne herfra har været større end forventet medfører det også større 
indtægt til instituttet. 
 
Udgifter: 
Løn-merforbrug er dækket af akkumuleret opsparing fra tidligere år. 
Under øvrig drift forøges udgifterne i takt med indtægterne. Derudover er der indkøbt edb-udstyr, hvor 
der er overført 300.000 kr. fra opsparede midler i indtægtsdækket virksomhed som bidrag til 
finansieringen. 
Forrige finansår fik instituttet renoveret tagkonstruktionen samt foretaget ændringer ved 
ventilationsanlægget. Ombygningen blev finansieret i finansåret 1998, men der henstod uafklarede 
skyldsspørgsmål, som bevirkede, at instituttet i finansåret 1999 har udbetalt 109.905 kr. til endelig 
afregning af ombygningen. 
 
§ 15.64.31.20. Diætpræparater 
Diætpræparaterne havde et mindreforbrug fordi planlagte leveringer ultimo finansåret blev udskudt til 
efterfølgende finansår på grund af leveringsvanskeligheder af visse præparater. Endvidere har flere 
patienter ikke indtaget det af instituttet ordinerede kvantum diætpulver. 
 
§ 15.64.31.30. Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i energistofskiftet 
Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i energistofskiftet har udviklet sig som forudsat, - dog med et 
mindreforbrug på lønudgifterne som følge af periodevis ledige stillinger. 
 
§ 15.64.31.90. Indtægtsdækket virksomhed 
I indtægtsdækket virksomhed har efterspørgslen efter virksomhedens ydelser været større end forudset 
som sammen med en stram udgiftspolitik har bevirket et bedre regnskabsresultat end forventet. Den nye 
fordelingsnøgle, der anvendes ved fordeling af indirekte omkostninger, har også her givet anledning til 
forskydninger. 
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Tabel 3.2.2. Udvikling i akkumuleret overskud for § 15.64.31. John F. Kennedy Instituttet. 
 
    Overskud Ultimo saldo 
    Løn Øvrig drift I alt Løn Øvrig drift I alt 
10. Almindelig virksomhed             
  1997 -413.755 1.766.763 1.353.008 649.159 1.631.448 2.280.607
  1998 -322.752 -1.570.397 -1.893.149 326.407 61.051 387.458
  1999 -149.027 53.674 -95.353 177.380 114.725 292.105
20. Diætpræparater      
  1997 0 -214.519 -214.519 0 -214.519 -214.519
  1998 0 477.598 477.598 0 263.079 263.079
  1999 0 298.953 298.953 0 562.032 562.032
30. Fragilt X syndrom og medfødte      
  sygdomme i energistofskiftet      
  1997 - - - - - -
  1998 - - - - - -
  1999 49.382 2 49.384 49.382 2 49.384
90. Indtægtsdækket virksomhed      
  1997 0 1.227.502 1.227.502 0 1.227.502 1.227.502
  1998 0 -637.814 -637.814 0 589.688 589.688
  1999 0 659.747 659.747 0 1.249.435 1.249.435
95. Tilskudsfinansieret      
  forskningsvirksomhed      
  1997 0 -1 -1 0 -1 -1
  1998 0 -1 -1 0 -2 -2
  1999 0 -1 -1 0 -3 -3
§ 15.64.31 i alt      
  1997 -413.755 2.779.745 2.365.990 649.159 2.644.430 3.293.589
  1998 -322.752 -1.730.614 -2.053.366 326.407 913.816 1.240.223
  1999 -99.645 1.012.375 912.730 226.762 1.926.191 2.152.953
 
Det var ikke muligt for instituttet, at fremskaffe data for finansåret 1996. 
 
Bemærkninger: 
ad 10. Almindelig virksomhed, jf. tabel 3.1.2 i bilag 6, Bevillingsafregning 
 Løn Øvrig drift 
Årets overskud i 1999 før omflytningen -228.744 -252.368 
Omflytning af akkumuleret overskud fra Fragilt X syndrom og
Indtægtsdækket virksomhed  79.717 306.042 
Årets overskud i 1999 -149.027 53.674 
 
ad 90. Indtægtsdækket virksomhed, jf. tabel 3.1.5 i bilag 6, Bevillingsafregning 
  Øvrig drift
Årets overskud i 1999 før omflytningen  959.747
Omflytning af akkumuleret overskud til almindelig virksomhed  -300.000
Årets overskud i 1999  659.747
 
Det akkumulerede overskud på løn anvendes i 2000 til aflønning af forskningspersonale. 
 
Af akkumuleret overskud på øvrig drift anvendes ca. 0,5 mio. kr. til indkøb af diætpræparater og resten af 
beløbet hidrører fra indtægtsdækket virksomhed og er planlagt anvendt til apparaturanskaffelser. 
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4. Resultatanalyse 
 
4.1. Udvikling i hovedformål, aktiviteter og produktivitet/enhedsomk. 
 
Med virkning fra finansåret 1999 omfatter hovedformål aktiviteter i § 15.64.31.10. almindelig 
virksomhed og § 15.64.31.30. Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i energistofskiftet. 
Sammenlægningen skyldes vanskeligheder med at holde aktiviteterne adskilt i de to virksomheder. 
 
Instituttets hovedformål er opdelt i følgende punkter: 
 
1. Laboratorieundersøgelser omfatter aktiviteter i Biokemisk afdeling og Klinisk genetisk afdeling 

med kromosomlaboratorium. 
2. Døgnophold vedrører udgifterne ved drift af behandlingsafsnittet i Neuropædiatrisk afdeling og 

aktiviteterne ved ambulant behandling af patienterne. 
3. Rådgivning omfatter aktiviteter i alle 3 afdelinger. Der er tale om dels diætvejledning, dels genetisk 

rådgivning af familier med børn med udviklingshæmning, arvelige sygdomme og kromosomfejl. 
4. Forskning og udvikling omfatter kun aktiviteter finansieret af finanslovsbevilling. 
5. Administration af diætpræparaterne omfatter diætisternes skønnede tidsforbrug i forbindelse med 

bestilling af præparater hos leverandørerne. 
6. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke kan henføres til øvrige hovedformål. 
7. Generel ledelse og administration omfatter udgifterne ved varetagelse af funktionerne. 
 
Tabel 4.1.1. Udvikling i hovedformål, § 15.64.31.10  Almindelig virksomhed og § 15.64.31.30 Fragilt X syndrom og 
medfødte sygdomme i energistofskiftet, i 1.000 kr. løbende priser excl. moms. 
 
Hovedformål. 1996 1997 1998 1999
1. Laboratorieundersøgelser 1.324 739 707 2.781
2. Døgnophold 853 895 897 615
3. Rådgivning 1.529 1.300 1.315 1.474
4. Forskning og udvikling 1.751 1.393 1.695 3.337
5. Adm. af diætpræparater 18 20 21 22
6. Hjælpefunktioner 2.127 2.559 2.294 3.109
7. Generel ledelse og administration 1.996 1.822 1.637 2.008
I alt 9.598 8.728 8.566 13.346
 
Hjælpefunktioner for 1999 er incl. restafregning på 109.905 kr. vedrørende tagrenovering og ombygning 
af  ventilationsanlæg. 
 
Tabel 4.1.2. Udvikling i aktiviteter, § 15.64.31.10 Almindelig virksomhed, incl. § 15.64.31.30 Fragilt X syndrom og 
medfødte sygdomme i energistofskiftet 
 
Aktiviteter 1996 1997 1998 1999
1. Laboratorieundersøgelser (antal) 6.634 6.314 7.089 6.900
2. Døgnophold (Bo-husets belægning) 1.365 1.220 1.409 1.457
      2.1 Ophold med overnatning  (antal sengedage)   758
      2.2 Ambulante kontroldage   699
3. Rådgivning (excl. telefonrådgivning)      
    Af patienter og professionelle (antal) 721 696 679 796
4. Forskning og udvikling    
    4.1 Antal publikationer 43 43 34 29
    Ressourceandel 25% 25% 25% 25%
5. Administration af diætpræparater    
    5.1 Antal patienter i diætbehandling. 170 174 186 190
 
Laboratorieundersøgelser fordeler sig med 5.450 analyser i Biokemisk afdeling og 1.450 undersøgelser i 
Klinisk genetisk afdeling med kromosomlaboratorium. 
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Tabel 4.1.3. Udvikling i produktivitet/enhedsomkostninger, § 15.64.31.10. Almindelig virksomhed, ordinær drift, incl. § 
15.64.31.30 Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i energistofskiftet, i kr. pr. enhed/patient, løbende priser ekskl. 
moms. 
 

  1996 1997 1998 1999
1. Laboratorieundersøgelser             200             117             100             403 
2. Døgnophold             625             734             637              422 
3. Rådgivning          2.121          1.868          1.937          1.852 
5. Adm. af diætpræparater             106             115             113             116 
 
4.2. Kommentarer til resultatanalyse og aktiviteter 
 
Med virkning fra 1. januar 1999 indførte instituttet en ny nøgle til fordeling af indirekte udgifter. I 
fordelingsnøglen er indlagt vægte på basis af afdelingernes eller aktiviteternes personale og arealforbrug. 
Resultatet er en procentuel andel af de indirekte udgifter. Fordelingsnøglen er oprettet i Excel regneark og 
på basis af månedens forbrug bliver de indirekte omkostninger fordelt. Det er planen at fordelingsnøglen 
revideres mindst to gange årligt eller oftere hvis der er behov for det. Fordelingsnøglen medførte radikale 
forskydninger i udgifternes belastning på hovedformål i 1999, derfor er tallene for 1998 og 1999 ikke 
umiddelbart sammenlignelige. Fordeling af indirekte udgifter i tidligere år beroede i vid udstrækning på 
et skøn i afdelingen. 
 
Fordelingsnøgle pr. 1. juni 1999 medførte eksempelvis denne fordeling af instituttets indirekte 
omkostninger: 
 
Udgifter baseret på Personaleforbrug Arealforbrug 
Almindelig virksomhed 43,05% 57,15% 
Fragilt X syndrom 16,81% 18,59% 
Indtægtsdækket virksomhed 26,81% 12,64% 
Tilskudsfinansieret forskningsvirk. 13,33% 11,62% 
 100,00% 100,00% 
 
Under de enkelte virksomheder foretages en yderligere fordeling. 
 
Der udarbejdes ikke arbejdsrapporter eller foretages tidsregistrering med henblik på fordeling af 
lønudgifterne på de enkelte omkostningssteder. På basis af et skønnet tidsforbrug er der indlagt en fast 
fordeling i lønsystemet. Fordelingen revideres dog med jævne mellemrum. Denne fordelingsmåde er 
valgt under hensyntagen til den mindst mulige administrative belastning. 
 
Ad 1. Laboratorieundersøgelser 
Under laboratorieundersøgelser kan der ikke umiddelbart drages parallel mellem udgifterne og antal, idet 
kostpriserne for de forskellige undersøgelser er meget varierende. 
Det samlede antal laboratorieundersøgelser vedrører aktiviteter for Biokemisk afdeling og Klinisk 
genetisk afdeling med kromosomlaboratorium. 
 
Biokemiske analyser 
Instituttets ordinære virksomhed viser et lille fald i det samlede analysetal (Tabel 4.1.2.). Faldet skyldes 
halvering af analysen tyrosin i blod, der udføres som led i diætbehandling af PKU. Yderligere er en 
analyse (udskillelse af pteriner i urin) bortfaldet, idet vi nu udfører mutationsanalyser. Den frigjorte 
kapacitet har bl.a. været anvendt til en forbedret metode til påvisning af bindevævsprodukter i urinen, der 
ophobes ved visse arvelige stofskiftesygdomme. Antallet af analyser inden for kerneområderne 
energistofskiftet og DNA-analyser ved Menkes sygdom samt ved PKU og beslægtede tilstande er steget.  
 
Stigningen i antallet af DNA-analyser tilskrives, at dette nu tilbydes internationalt til familier med 
Menkes sygdom, ved PKU og beslægtede sygdomme, gennem den internationale database GeneTests 
samt den europæiske database EDDNAL.  
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Instituttet har i 1999 deltaget i det europæiske kvalitetssikringsprogram, ERNDIM, hvor instituttet hvert 
kvartal modtager prøver med ukendt indhold af de komponenter laboratoriet analyserer samt den 
tilhørende sygehistorie. Der gives et skriftligt bud på diagnostik og behandling og præcisionen heraf 
opgøres årligt. I programmet deltager 120 europæiske centre og instituttet placerer sig pænt. 
 
Instituttet arbejder videre med at finde et niveau for akkreditering, formentlig i samarbejde med Dansk 
Akkreditering (DANAK) under Erhvervsfremmestyrelsen. Det er yderligere målet, at instituttets analyse-, 
rådgivnings- og behandlingsprogram tilbydes over internettet ved deltagelse i den af Amtsrådsforeningen, 
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen oprettede database LabInfo. En stor del af instituttets analyser 
er nu registrerede i databasen. I år 2000 er det målet, at databasen udbygges med indikationer for de 
enkelte analysetilbud, prøvetagning og forsendelse samt vejledning til fortolkning af analyseresultatet. 
Instituttets tilbud bliver herved lettere tilgængeligt for landets rekvirenter og det er på længere sigt målet 
at afgive svar og behandlingstilbud hurtigere elektronisk. 
 
Da der i 1999 var leveringsvanskeligheder og som følge af den korte levetid for radioaktivt kobber, 
ønsker instituttet at etablere en ny biokemisk metode til påvisning af Menkes sygdom5. Muligheden 
undersøges for at benytte radioaktivt sølv, der er biokemisk stærkt beslægtet med kobber og som har en 
lang levetid.  
 
Kromosomanalyser 
Der foretages kromosomanalyser i forbindelse med rådgivning, men hovedparten af  instituttets 
diagnostiske kromosom- og DNA-analyser findes i indtægtsdækket virksomhed, hvor analyseantallet er 
øget for kromosomanalyser af blodprøver, mens fosterkromosomanalyserne er uændret. Der er etableret 
nye analysetilbud for arvelig medfødt døvhed. Der har været et antal henvendelser fra udlandet angående 
specialanalyser. 
 
Der er arbejdet med kvalitetssikring, herunder pålideligheden af fosterkromosomanalyser. Instituttet er 
tilmeldt et europæisk eksternt kvalitetssikringssystem, EQMN.  
 
Arbejdet med kvalitetssikring for laboratorievirksomheden, især vedrørende prænatal diagnostik 
fortsætter i år 2000, idet der er etableret en samarbejdsgruppe med de øvrige 4 klinisk genetiske 
afdelinger (Klinisk genetisk afdeling, Rigshospitalet, Klinisk genetisk afdeling, Odense 
Universitetshospital, Klinisk-genetisk afdeling, Vejle Sygehus, Klinisk genetisk afdeling, Århus 
Universitetshospital).  
 
Ad 2. Døgnophold (Bo-husets belægning) 
Tidligere virksomhedsregnskabers 'Døgnophold' er ændret til det mere retvisende "Bo-husets belægning", 
der inkluderer både døgnophold og ambulante kontroldage. Der bemærkes en jævn stigning gennem 
årene, som afspejler det øgede patientantal. 
 
Bo-husets belægning vil fortsat stige de kommende år bl.a. på baggrund af en forudset gennemsnitlig 
årlig tilgang på 6 PKU-patienter og ingen forventelig afgang. 
 
Ad 3. Rådgivning 
Rådgivning angiver omfanget, hvor patienterne har været fysisk til stede på instituttet. Derudover har 
instituttet en omfattende telefonrådgivning, som ikke er registreret fuldt ud i indeværende år. 
 
Genetisk rådgivning er i stigende efterspørgsel, og instituttet har registreret en ca. 15% stigning  i antallet 
af store rådgivningssager. Dette er meget ressourcekrævende i mandetimer, da det typisk drejer sig om 
timelange besøg af familier med børn med  medfødte handicap, eller arvelig sygdom i familien. Rådgiv-
                                                 
5  Menkes sygdom er en medfødt fejl i kobberstofskiftet, der rammer alle kroppens celler med undtagelse af leveren.  Fejlen 

giver sig udtryk som en mangeltilstand hvorved livsvigtige enzymer ikke kan fungere og sygdommen medfører sædvanlig-
vis tidlig død. 
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ning omfatter udredning, indhentning af oplysninger, og information til familien. Klinisk genetisk afde-
ling med kromosomlaboratorium har systematisk registreret det samlede antal telefonrådgivninger og an-
tallet er 1700, hvilket er en stigning på omtrent 300% i forhold til året inden. Biokemisk afdeling har ikke 
haft systematisk registrering hele året, men har skønsmæssigt haft ca. 900 telefonrådgivninger. Man vil 
systematisk registrere telefonrådgivninger i år 2000. Hertil kommer skriftlig rådgivning i forbindelse med 
prøvesvarsafgivelse.  
 
Ad 4. Forskning og udvikling 
Biokemisk afdeling publicerede i 1999 14 artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter med bedømmere 
(referees). Afdelingen har dermed produceret 3 internationale publikationer/ år/fastansat akademiker. 
Afdelingens 2 kontraktansatte projektforskere forventes at opnå patenter. En patentansøgning er under 
udarbejdelse. Den ene forsker har opnået 1 europæisk og 3 amerikanske patenter. 
 
Klinisk genetisk afdeling med kromosomlaboratorium har i 1999 10 publikationer, hvilket er mindre end 
forventet ved årets start. Årsagen hertil er at finde i de øgede (lægelige) ressourcer, der måtte afsættes til 
den genetiske rådgivningsvirksomhed for at imødekomme brugeres behov. 
 
Neuropædiatrisk afdeling har publiceret en disputats og 5 videnskabelige artikler i 1999, heraf afslutning 
af et stort projekt med en tysk gæsteforsker og et disputatsarbejde er indleveret i 1999 til Københavns 
Universitet.  
 
Se samlet oversigt over publikationer i bilag 2. 
 
4.3. Tilskud til diætpræparater §15.64.31.20 
 
Til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen Føllings sygdom (PKU), og til behandling 
af stofskiftelidelsen Alkaptonuri får instituttet årligt stillet en bevilling til rådighed til indkøb af 
diætpræparater. Udgifterne dækkes ikke af sygesikringen. I 1999 udgjorde bevillingen 9.4 mio. kr. 
 
Instituttet styrer behandlingen og bestemmer i samråd med patienter/forældre hvilket diætpræparat der 
skal anvendes. Instituttet prøver i videst muligt omfang at fordele indkøbene på flere typer diætpræparater 
og flest mulige leverandører, - bl.a. for at undgå afhængighedsforhold af de enkelte leverandører og 
derved fastholde konkurrencemomentet blandt leverandørerne. Denne indkøbspolitik er lykkedes over al 
forventning, idet præparatpriserne i Norge og Sverige ligger ca. 50% over de danske priser. 
 
Indkøbene foretages ved at forældre/patienter bestiller præparaterne hos instituttet, hvor diætisterne 
kontrollerer bestillinger og sammenholder med patientens kostplaner. 
Instituttet rekvireret herefter præparaterne hos leverandørerne til levering direkte hos patienterne. 
 
Tabel 4.3.1. Udvikling i antal patienter i diætpræparatbehandling: 
 
  1996 1997 1998 1999
PKU 168 172 184 188
Alkaptonuri 2 2 2 2
Antal patienter i alt 170 174 186 190
 
Statistisk forventes en gennemsnitlig årlig tilgang på 6 patienter og foreløbig ingen afgang, da 
behandlingen er livslang.  
 
Tabel 4.3.2. Regnskab for tilskudskonto, løbende priser. 
 
Finansår 1996 1997 1998 1999
Udgifter i alt (kr.) 8.514.519 9.199.937 9.022.402 9.101.047
Gennemsnitlig udgift pr. patient (kr.) 50.086 52.873 48.507 47.900
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Udsving i den gennemsnitlige udgift skyldes bl.a. at instituttet i perioder har modtaget diætpræparater 
uden beregning. Endvidere sker der en stadig udvikling af præparater samt at patienterne undertiden prø-
ver andre produkter.  
 
Faldet i den gennemsnitlige udgift pr. patient for 1998 skyldes primært den store tilgang af patienter, idet 
nyfødtes kvantitative indtagelse af diætpræparater er meget beskeden. Det kan nævnes, at forventede 
prisstigninger i 1998 udeblev, men blev effektueret i 1999. 
Præparater bestilt til levering ultimo finansåret blev først leveret i finansåret 2000 på grund af 
leveringsvanskeligheder af visse præparater, hvilket afstedkom et mindreforbrug. 
 
 
5. Indtægtsdækket virksomhed § 15.64.31.90 
 
Instituttet driver indtægtsdækket virksomhed omkring: 
- fostervands- og moderkageundersøgelser i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning og redegørelse 

af 1994: Prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse 
- genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver 
- neuropsykologiske undersøgelser af børn 
- foredrags- og undervisningsvirksomhed. 
 
Undersøgelsespriserne for fostervands og moderkageprøver blev fastsat af Sundhedsministeriet indtil 30. 
juni 1998, og priserne for øvrige undersøgelser m.v. godkendes af Den Sociale Sikringsstyrelse efter 
indstilling fra instituttet. Med virkning fra 1. juli 1998 har Sundhedsministeriet bestemt, at den årlige 
takstfastsættelse af fostervands- og moderkageundersøgelser fremover foretages af hver enkelt institution, 
dvs. Rigshospitalet, Århus Kommunehospital, Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital samt John 
F. Kennedy Instituttet. 
 
Instituttet udsender et særligt informationsringbind med bl.a. oplysning om instituttets undersøgelser samt 
priser. Ringbindet ajourføres løbende og rettelsesblade sendes til instituttets brugere. 
 
Der foretages kromosomanalyser i forbindelse med rådgivning, men hovedparten af  instituttets 
diagnostiske kromosom- og DNA-analyser findes i indtægtsdækket virksomhed, hvor analyseantallet er 
øget for kromosomanalyser af blodprøver, mens fosterkromosomanalyserne er uændret. Der er etableret 
nye analysetilbud for arvelig medfødt døvhed. Der har været et antal henvendelser fra udlandet angående 
specialanalyser. 
 
5.1. Priser 
 
Tabel 5.1.1. Udvikling i prisfastsættelse for undersøgelser, løbende priser ekskl. moms. 
 
 1996 1997 1998 1999
1.  Fostervand, kromosomus. incl. AFP 3.560 3.800 4.000 4.200
2.  Moderkage, kromosomus. 3.560 3.800 4.000 4.200
3.  Abort, hud og andet fast væv 3.200 3.400 3.600 3.750
4.  Abort, hud og andet fast væv - vækst 2.000 2.000 2.000 2.100
5.  Blod, alm. kromosomus. 1.600 1.700 1.780 1.780
6.  Blod, prometafase 3.200 3.400 3.600 3.700
7.  Blod, fra-x 3.200 3.400 3.400 3.700
8.  In Situ/Fish 3.300 3.500 3.600 3.700
9.  Knoglemarv 3.300 3.500 3.600 3.750
10.Knoglemarv, - vækst 1.200 1.200 1.200 1.235
11.Neuropsykologiske undersøgelser 10.000 11.200 11.200
Note: Ad. pkt. 1-10: Alle priser er incl. gebyr til  Cytogenetisk Centralregister 
 
Priskalkulationerne er udregnet efter statens model for prisberegning i indtægtsdækket virksomhed med 
hensyntagen til dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger. De direkte omkostninger er bereg-
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net ud fra faktiske udgifter til produktion af ydelser. Øvrige udgifter fordeles efter en konkret vurdering af 
udgiftens art og i henhold til fordelingsnøgle for indirekte omkostninger. 
 
5.2. Driftsregnskab 
 
Tabel 5.2.1.  Driftsregnskab, § 15.64.31.90 Indtægtsdækket virksomhed, i 1000 kr. incl moms, løbende priser 
 
  1998 1999 1999 1999 2000 
  Regnskab Budget Regnskab Afvigelse Budget 
Udgifter 6.302 6.348 5.811 537 6.465
  Lønudgifter 4.829 3.969 4.113 -144 3.945
  Øvr. Udg. 1.473  2.379 1.698 681 2.520
Indtægter 6.264 6.614 6.771 -157 6.705
  Driftsindt. 6.264 6.614 6.771 -157 6.705
Resultat -38 266 960 -694 240
Anm: Opgjort efter statens traditionelle udgiftsprincipper i løbende priser. 
 
Instituttet har arbejdet målbevidst mod størst muligt resultat med henblik på investeringer i apparatur. Det 
er lykkedes af reducere udgifterne til et minimum samtidig med at der har været større efterspørgsel efter 
instituttets ydelser.  
 
Tabel 5.2.2. Omkostningsbaseret regnskab for indtægtsdækket virksomhed, i 1.000 kr. 
 
  1998 1999 1999 1999 2000 
  Regnskab Budget Regnskab Afvigelse Budget 
Indtægter 6.264 6.614 6.771 -157 6.705
   Nettotal (tilskud) 0 0 0 0 0
   Driftsindtægter 6.264 6.614 6.771 -157 6.705
Omkostninger 6.302 6.459 6.040 419 6.845
   Lønninger 4.829 3.969 4.113 -144 3.945
   Øvrige driftsomkostninger 1.473 1.580 1.698 -118 2.520
   Afskrivninger 0 545 229 316 242
   Forrentning 0 365 0 365 138
Overskud -38 155 731 -576 -140
 
Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget større investeringer i 1999. 
 
5.3. Resultatopgørelse 
 
Tabel 5.3.1.  Omkostningsbaseret resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed, i 1000 kr. 
 
Indtægter 6.771
Direkte omkostninger 4.299  
Driftsoverskud for indirekte omkostninger  2.472
Indirekte omkostninger 1.512  
Driftsoverskud før afskrivning og forrentning m.v.  960
Afskrivning 229
Forrentning 0  
Årets overskud  731
 
Fra 1999 har instituttet anvendt værdireguleringsordningen og foretaget afskrivninger på statusposten 
ejendomme og anlæg, jf. også afsnit 7.6. 
Fordelingen af udgifter foretages således:  
Lønudgifterne henføres direkte til de enkelte undersøgelser via kontering i lønsystemet. 
Laboratorieudgifterne konteres i almindelig virksomhed og fordeles til øvrige virksomheder via 
fordelingsnøgle. 
 



  Side 17 

I 1999 er værdien af alle aktiver vurderet med henblik på fastsættelse af afskrivningsgrundlaget ved ind-
gang til værdireguleringsordningen. Værdien af samtlige aktiver udgjorde pr. 1. januar 1999 4.778.000 kr. 
Heraf udgør aktiverne i indtægtsdækket virksomhed 2.298.810 kr. 
 
    Driftsaktiver:
    Andet materiel:
         Konto 01.60
1. Beholdning 31/12-1998   
2. Op-/nedregulering - primo 98   
3. Ny primobeholdning 1/1-1999      4.778.000 
4. Anskaffelser i 1999         430.592 
5. Afgang/salg i 1999                    -
6. Ultimo 1999 (3+4+5)      5.208.592 
7. Afskrivninger i 1999         521.066 
8. Ultimobeholdning 31/12-1999 (6-7)     4.687.526 
      
 
Afskrivningerne på indtægtsdækket virksomhed udgjorde i 1999 228.829 kr. Der afskrives lineært over 
10 år. 
 
Tabel 5.3.2.  Akkumuleret resultat, i 1000 kr, løbende priser 
 
  Primo saldo Årets resultat Ultimo saldo 
1996 1.316*) -1.103 213 
1997 213  1.014 1.227 
1998 1.227**) -638 589 
1999 589***) 660 1.249 
Anm:   *) incl. 632.000 kr. brugt af opsparing  

**)Fra årets resultat for 1998 er fratrukket 600.000 kr. som blev overført til § 15.64.31.10. Almindelig virksomhed til indkøb af 
mikroskoper. 
***)Fra årets resultat for 1999 er fratrukket  300.000 kr. som blev overført til § 15.64.31.10. Almindelig virksomhed til indkøb af 
edb. 

 
Tabel 5.3.3.  Antal prøver der er opkrævet betaling for 
 
Finansår 1996 1997 1998 1999
1.  Hud m.v. 92 83 62 75
2.  Blod alm. 445 481 561 513
3.  Blod HR/R 65 90 71 88
4.  Blod Fragilt X 150 165 147 189
5.  In situ/fish 85 114 109 116
6.  Knoglemarv 60 57 58 84
7.  Amnion 284 407 396 365
8.  Villus 416 508 543 569
9.  Prænatale undersøgelser 700 915 939 934
10.Neuropsykologiske undersøgelser  8 11 9
 
Aktiviteterne afspejler efterspørgslen efter instituttets ydelser og viser, at det er lykkedes at fastholde 
tidligere års niveau. 
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6. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed § 15.64.31.95 
 
Aktiviteten i virksomheden er stærkt afhængig af sponsorernes villighed til at støtte 
forskningsprojekterne. Det er oftest nødvendigt at ansøge om tilskud hos flere sponsorer før projekterne 
er fuldt finansierede og kan påbegyndes. Dette forhold medfører store udsving i de enkelte års 
regnskabsresultater. 
Instituttet modtager støtte fra de statslige forskningsråd, udenlandske og private sponsorer. 
Se bilag 4 med tilsagn fra private fonde. 
 
6.1. Regnskabsresultat 
 
Tabel 6.1.1. Resultatopgørelse, § 15.64.31.95, i 1000 kr. excl. moms, løbende priser 
 
Finansår 1996 1997 1998 1999
Udgifter: 6.003 4.228 5.009 4.593
 Lønninger 2.782 1.993 2.890 3.192
 Øvrige udgifter 3.221 2.235 2.119 1.401
Indtægter 6.003 3.728 5.009 4.593
 Statslige fondsmidler 1720 1788 2.967 2.363
 EU og andre internationale tilskudsgivere. 1.587 402 182 2
 Øvrige tilskudsgivere 2.696 1.538 1.860 2.228
Anm: Opgjort efter statens traditionelle udgiftsprincipper i løbende priser. 
Note: Difference på 500.000 kr. i året 1997 mellem indtægter og udgifter skyldes særlig bevilling fra Socialministeriet, jf. note i tabel 2.1.5. 
og 6.1. i Virksomhedsregnskab 1997 for John F. Kennedy Instituttet. 
 
Tabel 6.1.2. Akkumulerede beløb på beholdningskonti til overførsel til finansåret 2000 i 1.000 kr, løbende priser: 
 
Finansår 1996 1997 1998 1999
Saldi på beholdningskonti pr. 1. januar 2.418 1.109 2.643 1.004
+ årets modtagne tilskud 4.694 5.980 3.370 5.172
- årets udgifter (excl. moms) 5.743 4.228 4.685 4.192
- årets udgifter til administration 260 218 324 401
= saldi på beholdningskonti pr 31. december 1.109 2.643 1.004 1.583
 
 
6.2. Mål og målopfyldelse 
 
Målene for den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed er styret af aktiviteter i § 15.64.31.10. 
Almindelig virksomhed og aktiviteter i § 15.64.31.30. Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i 
energistofskiftet.  
Overordnet er målene at afsløre årsager til: 
A. fejl i phenylalaninstofskiftet6 (PKU) og dermed beslægtede sygdomme 
B. Fragilt X syndrom 
C. medfødte sygdomme i energistofskiftet  
D. Menkes sygdom og andre fejl i kobberstofskiftet  
samt udvikle: 
E. nye behandlingspræparater for PKU. 
F. nye metoder til påvisning af årsager til mental retardering  
 
Ad A. Fejl i phenylalaninstofskiftet (PKU) og dermed beslægtede sygdomme  
 
PKU 
I redegørelse for udvikling i kerneområder er mål og målopfyldelse behandlet. Se kapitel 2. 
 

                                                 
6  phenylalaninstofskiftet betegner omsætningen af phenylalanin i kroppen 
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Aktivering af phenylalaninomsætningen 
Til den normale omsætning af phenylalanin7 kræves et stof som aktiverer systemet og andre gener styrer 
dannelsen af dette stof. I løbet af 1999 har vi udviklet screeningsmetoder til at påvise genfejl i disse gener 
og to artikler er publiceret, mens en tredje er under udarbejdelse. En tyrkisk gæsteforsker har deltaget i 
undersøgelserne af en undergruppe af patienter. Fejl i et af generne kan give symptomer, der minder om 
Parkinsonisme8. Denne sygdomsvariant kan behandles med et bestemt signalstof i hjernen og benævnes 
derfor i daglig tale DOPA-responsiv dystoni9. Det har været vores mål at etablere et center for undersø-
gelse af denne sygdom og dette mål er nået, idet vi har modtaget 30 prøver fra danske og udenlandske 
familier, hvor vi har stillet en præcis diagnose (en artikel er under udarbejdelse). Biokemisk afdeling er 
optaget som medlem af Dansk Dystoniforening. Målet for år 2000 er at publicere artikler omhandlende 
metoder og resultater fra analyse af aktiveringssystemet. 
 
Videre omdannelse af phenylalanin 
Flere systemer er af betydning for dannelsen af det nævnte signalstof ud fra phenylalanin og det har vist 
sig at Parkinsonisme hos unge patienter kan skyldes en fejl i et senere trin. Dette projekt foregår i 
samarbejde med Århus Universitet. Målet for år 2000 er at etablere en analysemetode til at afsløre fejl i 
dette trin og benytte den til undersøgelse af en gruppe patienter med familiær Parkinsonisme, hvor man 
ikke har kunnet forklare årsagen på anden måde.  
 
Ad B. Fragilt X syndrom 
I redegørelsen for udvikling i kerneområder er mål og målopfyldelse behandlet. Se kapitel 2. 
 
Ad C. Medfødte sygdomme i energistofskiftet  
I redegørelse for udvikling i kerneområder er mål og målopfyldelse behandlet. Se kapitel 2. 
 
Ad D. Menkes sygdom og andre fejl i kobberstofskiftet10 
Kobber er et livsvigtigt sporstof der bl.a. har betydning for hjernens udvikling og funktion. For meget 
kobber er derimod giftigt. Forstyrres kroppens fine balance opstår der alvorlige sygdomstilstande. Vi 
leder efter sammenhænge mellem sygdomsudvikling og omsætning af kobber, specielt de der skyldes 
arvelige fejl.  
 
Menkes sygdom 
Gennem mange år har vi studeret Menkes sygdom, der giver sig udtryk som en kobbermangel, og som vi 
har vist skyldes en fejl i udpumpning af kobber fra alle kroppens celler. I 1999 har vi som planlagt indkørt 
flere nye analysemetoder til at finde genfejl og beskrive effekten af disse for at vurdere sammenhæng 
mellem sygdomsgrad og kobberpumpens funktion. Vi vil i løbet af de næste par år vurdere effektiviteten 
af disse metoder (en artikel accepteret til publikation). Vi har arbejdet på et modelsystem til at undersøge 
effekten af forskellige genændringer, men har haft store vanskeligheder. Arbejdet er derfor blevet 
forsinket, men fortsætter i år 2000. Pumpens evne til at binde kobber er blevet undersøgt i et 
samarbejdsprojekt med Danmarks Farmaceutiske Højskole. Arbejdet er nu afsluttet og har ført til tre 
publikationer.  
 
Wilson sygdom 
Vi har indledt undersøgelser af et beslægtet gen, hvor fejl giver anledning til alvorlige forgiftningstilstan-
de i hjernen (Wilson sygdom11). Vi har påbegyndt en analysemetode til at påvise genændringer og har 
indsamlet materiale fra 20 danske Wilson familier, som vi vil starte at analysere i år 2000. 

                                                 
7  phenylalanin er en aminosyre, med betydning for dannelse af signalstoffer i hjernen 
8  Parkinsonisme. Sygdommen kaldes også rystesyge og giver sig udtryk som rysten af  kroppen eller stivnede bevægelser. 
9  DOPA-responsiv dystoni: dystoni er ufrivillige bevægelser af krop samt arme og ben  Den nævnte form kan behandles med 

et forstadium (benævnt DOPA) til et signalstof i hjernen. 
10  Kobberstofskiftet:  betegner omsætningen i kroppen af det livsvigtige spormetal kobber. Kobber anvendes i mange livsvig-

tige processer, men kan samtidigt være meget giftigt i overskud 
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Undersøgelse af mekanismen til kobberoptagelse 
Opbygningen af det gen, der er ansvarlig for en normal optagelse af kobber er blevet fastlagt og en 
metode til påvisning af genfejl er indkørt. Samtidigt har vi påvist et nært beslægtet, men ikke 
funktionsdygtigt gen (en publikation under udarbejdelse).  
 
Påvisning af nye gener med betydning for kobberstofskiftet 
Ved Menkes sygdom er kobberbalancen kraftigt forstyrret og det udnytter vi til at lede efter nye gener 
med betydning for omsætningen af kobber. Undersøgelserne har bl.a. vist en mulig sammenhæng mellem 
Menkes sygdom og et protein med betydning for udvikling af  Alzheimer12. I 2000 vil forfølge dette ved 
at undersøge det omtalte protein i Menkes patienter. Projektet gennemføres som et ph.d.-studium i 
samarbejde med Københavns Universitet. 
 
Ad E. Udvikling af nye behandlingspræparater for PKU 
 
I  samarbejde med Erhvervsfremmestyrelsen, Bioteknologisk Institut og det private firma Nilab A/S søger 
instituttet at fremstille nye behandlingspræparater for PKU baseret på genetisk modificeret 
mælkesyrebakterier. 
 
Ad F. Udvikling af nye metoder til påvisning af årsager til mental retardering  
 
Undersøgelser af imprintede gener ved Beckwith-Wiedemann syndrom 
17 samarbejdende forskningsinstitutioner og virksomheder deltager i et 'Center for vækst og 
regeneration'. Projektet fokuserer på såkaldt imprintede13 gener hvor effekten afhænger af om de stammer 
fra moderen eller faderen. Undersøgelse af prøver fra 40 patienter med Beckwith-Wiedemann syndrom14 
er i gang. Prøverne er indsamlet i samarbejde med indenlandske og udenlandske centre, og der er indledt 
et samarbejde med et forskningslaboratorium i Baltimore, USA, om undersøgelse af genændringerne. Tre 
gener, undersøges for fejl i funktionen. Som led i samarbejdet skal en ph.d.-studerende opholde sig tre 
måneder i USA. Der er etableret nye laboratoriemetoder og for år 2000 er målet at publicere artikler 
omhandlende resultater af analyserne. 
 
Genetiske undersøgelser ved aniridi 
Der er gennemført undersøgelser af genændringer i 27 patienter med den sjældne arvelige øjensygdom 
aniridi15, som i nogle tilfælde kan være ledsaget af mental retardering. Der er påvist genfejl hos 
hovedparten af patienterne og der forestår et arbejde med at finde de sidste genfejl ved hjælp af mere 
avancerede metoder. 
 
Arvelige faktorer ved autisme 
Projektet er et internationalt samarbejdsprojekt omkring autisme16, hvor målet er at indkredse gener, der 
disponerer for autisme ved at undersøge familier med flere autistiske søskende. Resultater af de første 
undersøgelser er publiceret og instituttet indsamler, sammen med ’Center for Autisme’, yderligere 
familier med henblik på fortsatte studier. 
 
Betydningen af stress for fostres udvikling af centralnervesystemet 
Aktiviteterne har omfattet registerundersøgelser med samkøring af fem nationale registre med henblik på 
at påvise risikofaktorer for fostermisdannelser. Resultaterne er ved at blive publiceret i velestimerede 

                                                                                                                                                                            
11  Wilson sygdom er en medfødt fejl i kobberstoskiftet som rammer udskillelsen af kobber fra leveren og medfører ophobning 

af metallet i bl.a. hjernen, hvor det vil virke som en gift.  Kan behandles ved at fjerne overskuddet af kobber. 
12  Alzheimer betegnes også præsenil demens og skyldes en nedbrydning af hjernebarken 
13  imprintede gener betegner gener som kan virke forskelligt hvis de arves fra moderen eller faderen  
14  Beckwith-Wiedemann syndrom er karakteriseret ved øget vækst, mental retardering og med øget risiko for udvikling af 

visse ondartede svulster 
15  aniridi betegner manglende regnbuehinde i øjet 
16  autisme er en generel udviklingsforstyrrelse med følelsesmæssig aflukkethed 
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tidsskrifter. Desuden er et arbejde om hjerneskade hos for tidligt fødte børn blevet publiceret  i samarbej-
de med en tysk gæsteforsker. 
 
Samspil mellem forskellige hjerneområder 
I de senere år har et forskningsområde været undersøgelser af forbindelsen mellem pandens hjernebark, 
dybe hjerneområder og overordnede områder i den bageste del af hjernen.. Vekselvirkninger mellem disse 
områder er formentlig af afgørende betydning for styring af handlinger, opmærksomhed og bevidsthed. 
En lang række sygdomme skyldes funktionsforstyrrelser i de nævnte områder, herunder ubehandlet PKU, 
Fragilt X syndrom og skizofreni. I samarbejde med Neurologisk afdeling på Glostrup Sygehus har vi ved 
hjælp af en speciel hjernescanning kunnet påvise nedsat aktivitet i signalerne ved Fragilt X syndrom. En 
del resultater er allerede publiceret, men andre er fortsat under bearbejdning. 
 
6.3. Samarbejdspartnere 
 
Instituttet har et omfattende netværk i ind- og udland omkring behandling og forskning. 
Se oversigt over samarbejdspartnere i bilag 5. 
 
 
7. Personale og organisation 
 
7.1. Organisation og organisationsskema 
 
Instituttet er ledet af en bestyrelse bestående af en formand, der udpeges af Socialministeriet, en 
næstformand udpeget af Socialministeriet, et medlem udpeget af Evnesvages Vel, et medlem udpeget af 
PKU-foreningen for Danmark, 2 medlemmer, der er lægevidenskabelige forskere indstillet af 
Forskningsministeren, et medlem med indsigt i mental retardering indstillet af Amtsrådsforeningen i 
Danmark og et bestyrelsesmedlem valgt af og blandt instituttets medarbejdere. Bestyrelsen påbegyndte sit 
arbejde i november 1998 og holder mindst fire årlige møder. Direktionen bestående af overlægerne 
deltager i bestyrelsesmøderne som observatører. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes af Socialministeriet for en 4-årig periode. 
 
Instituttets daglige ledelse varetages af en direktion bestående af de 3 sideordnede overlæger. Til hver 
overlægestilling er knyttet et selvstændigt fagområde, henholdsvis pædiatri, cytogenetik/klinisk genetik 
og klinisk biokemi. Under stillingerne er der knyttet et selvstændigt lægeligt og administrativt ansvar for 
hvert af de enkelte afsnit. Overlægen udgør afdelingsledelsen sammen med den ledende bioanalytiker 
eller afdelingssygeplejersken, i Biokemisk afdeling endvidere afdelingsleder/farmaceut. Afdelingerne er 
ansvarlige for eget budget.  
 
Til koordinering af det daglige arbejde samt langtidsplanlægning er der etableret en ledergruppe, 
bestående af de 3 overlæger, 2 ledende bioanalytikere, 1 afdelingssygeplejerske og 1 administrationsleder. 
Ledergruppen mødes 1 gang ugentligt. 
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Organisationsskema pr. 31. december 1999 
 

 Bestyrelse  - 8 medlemmer  

    

 Direktion 
(3 overlæger)  

     

        
Ledergruppe 

(3 overlæger, 3 souschefer, 1 adm. leder)   

     

Biokemisk afd.  

Klinisk genetisk 
afdeling med 
kromosom-
laboratorium. 

 Neuropæd. afd.  Administration 
og serviceafd. 

Overlæge  Overlæge  Overlæge  Adm. leder 

Afd. leder  Ledende 
bioanalytiker  Afd. sygeplej.  Overassistent 

Ledende 
bioanalytiker       

           

Stab  Stab  Stab  Stab 
som består af: 
5 biokemikere 
8 bioanalytikere 
2 sekretærer 
1 konsulent/bio- 
   kemiker  

som består af: 
3 læger 
2 biokemikere 
13 bioanalytikere 
2 fotografer 
1 rengørings- 
   assistent 
3 sekretærer 

 

som består af: 
1 læge 
2 psykologer 
1 sygeplejerske 
2 diætister 
1 projektmedarb. 
3 medhjælpere 
1 sekretær 
1 konsulent/læge 
1 scholarstipen- 
   diat 

 

Som består af: 
1 assistent 
1 receptionist 
1 pedel 
2 rengørings- 
   assistenter 
 

 
 
7.2. Mål for personalepolitik 
 
En god personalepolitik er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere. 
 
Ledelse og medarbejdere ønsker at John F. Kennedy Instituttet 

• har klare mål og strategier 
• har en synlig og klar ledelse 
• har engagerede, kvalificerede, initiativrige og samarbejdsvillige medarbejdere 
• har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
• opleves som en helhed 
• opleves som en meningsfuld og værdig arbejdsplads med høj kvalitet af ydelserne 
• har en åben intern dialog på tværs af faggrænser og funktioner 
• udnytter medarbejdernes ressourcer bedst muligt 
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Der afholdes medarbejdersamtaler en gang om året mellem medarbejdere og nærmeste leder. 
Der afholdes temadage og fællesmøder med personalepolitiske emner. 
 
7.3. Personaleforbrug og fordeling 
 
Ved Finansministeriets cirkulære af 1998 om løn- og ansættelsesvilkår for videnskabelige stillinger ved 
John F. Kennedy Instituttet er det bestemt at disse stillinger er omfattet af Forskningsministeriets notat af 
14. januar 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved 
sektorforskningsinstitutioner. Med virkning fra 1. juli 1998 sker ansættelse i videnskabelige stillinger ved 
John F. Kennedy Instituttet i henhold til cirkulære af 5. marts 1997 om stillingsstruktur ved 
sektorforskningsinstitutioner. Ansatte i videnskabelige stillinger, som er ansat før 1. juli 1998 er ikke 
omfattet af stillingsstrukturen og bevarer således hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. De kan dog anmode 
om ansættelse i en stilling under stillingsstrukturen, jf. §3 i protokollatet. Foreløbigt er fire medarbejdere 
overgået til forskerstillinger og en enkelt medarbejder forventes at overgå til en seniorforskerstilling. 
 
Oversigt over videnskabelige stillinger omfattet af stillingsstrukturen pr. 1. juni 1999. 
 
Biokemisk afdeling 
2 forskere  
2 projektforskere  
2 ph.d.-studerende  
 
Klinisk genetisk afdeling med kromosomlaboratorium 
1 forsker  
 
Neuropædiatrisk afdeling 
2 psykologer  
 
Tabel 7.3.1. Personaleforbrug angivet i årsværk. 
 
Årsværksforbrug 1996 1997 1998 1999
Almindelig virksomhed 25 24 23 24
Fragilt X syndrom og medfødte sygdomme i energistofskiftet 8 9 9 11
Indtægtsdækket virksomhed 13 15 18 15
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 12 8 10 10
I alt 58 56 60 60
 
Det samlede personaleforbrug har holdt sig meget stabilt på omkring 60 årsværk i flere år. Den 
almindelige virksomhed viser en svag faldende tendens, - bl.a. som følge af nedskæringer på finansloven. 
Denne tendens forventes at fortsætte. 
Den indtægtsdækkede virksomhed har haft et stabilt personaleforbrug i flere år med et højere forbrug i 
1998 på grund af medarbejdere på barselsorlov. 
Personaleforbruget i tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er afhængig af tilførsel af eksterne midler. 
Personalet i denne virksomhed er typisk ansat i tidsbestemte ansættelser, som svarer til 
forskningsprojekternes længde. Det er primært indenfor denne virksomhed der sker personaleafgang og 
tilgang. 
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Instituttets stab på 70 personer (60 årsværk) fordeler sig således: 
 
Ansattes alder Mænd Kvinder 
Under 20 år   
20-29 år  3 
30-39 år 8 11 
40-49 år 1 12 
50-59 år 3 27 
60 år og derover 2 3 
I alt 14 56 
 
Instituttet er meget opmærksom på den skæve aldersfordeling, som er opstået på grund af personalets 
mangeårige ansættelse. Ved hver ny ansættelse nedbringes gennemsnitsalderen. I løbet af en 10-års 
periode, kan forudses en større udskiftning blandt personalet.  
 
Fordelingen mellem mænd og kvinder er påvirket af instituttets beskæftigelse af ”kvinde-tunge” 
faggrupper (bioanalytikere samt sekretærer m.v.). 
 
Tabel 7.3.3. Antal nyansatte og fratrådte medarbejdere. 
 
 1996 1997 1998 1999 
Nyansatte  11 7 6 
Fratrådte  4 8 10 
Note: Instituttet er ikke i besiddelse af data for finansåret 1996. 
 
Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder. 
I lighed med andre institutioner med stor forskningsaktivitet har instituttet altid haft et lavt sygefravær. 
Året 1999 ændrer ikke nævneværdigt ved dette forhold. Et af initiativerne til at fastholde det lave 
sygefravær er bl.a. et årligt tilbud til samtlige medarbejdere om influenzavaccination.  
 
Tabel 7.3.2. Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder pr. år. 
 

1996 1997 1998 1999 
 4,1 3,3 3,7 

Note: Instituttet er ikke i besiddelse af data for finansåret 1996. 
 
Overarbejde og merarbejde 
Det er instituttets politik at overarbejde i videst muligt omfang skal afspadseres. Derfor er der kun 
udbetalt 2.000 kr. i overarbejdsgodtgørelse i 1999.  
 
 
7.4. Efteruddannelse 
 
Instituttets kursusudvalg varetager uddeling af kursusmidler vedrørende indenlandske kurser. Udvalget 
koordinerer ansøgninger fra alle afdelingerne. Der er endvidere nedsat et ”Kompetence og 
personaleudviklingsudvalg”, som bl.a. har til opgave at afdække personalets efteruddannelsesønsker 
sammenholdt med instituttets overordnede målsætning. Udvalget har gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne og har efterfølgende gennemgået undersøgelsens resultat 
på et personalemøde.  
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Der er anvendt kursusmidler til følgende: 
 
Kursus Forbrug Andel Personer 
Samarbejdskurser (SU) 21.200 kr. 17% 4 
Edb-kurser 17.000 kr. 14% 5 
Lederkurser 24.000 kr. 19% 6 
Fagkurser 61.400 kr. 50% 26 
I alt 123.600 kr. 100% 41 
 
Generelt er der anvendt færre kursusmidler end de tidligere år. Med henblik på optimal udnyttelse af 
kursusmidlerne anvendes der ofte kurser udbudt af de faglige organisationer. 
Ved de årlige medarbejdersamtaler drøftes medarbejderens kursusønsker og alle fremsatte kursusønsker 
er blevet imødekommet. På grund af instituttets planlagte modernisering af edb-systemet har 
efterspørgslen efter edb-kurser være meget lille. 
Instituttet oplever, at der har været en fin afstemning mellem personalepolitikken og ovennævnte 
kursusforbrug, bl.a. har fagkurserne medvirket til at opretholde en høj kvalitet af instituttets ydelser. 
 
7.5. Personale- og lønpolitik 
 
Ved instituttet er ansat 6 tjenestemænd, som fordeler sig på 3 overlæger, 1 administrationsleder og 2 
sygeplejersker. Det forventes, at stillingerne gradvist ændres til overenskomstansættelser i forbindelse 
med ledighed.  
Det øvrige personale er ansat på overenskomstvilkår. 
Af instituttets personale er kun 5 personer (Primært AC’ere) ansat på nyt lønsystem. 
 
Ultimo 1998 blev der nedsat 4 personalepolitiske udvalg til behandling af: 
 

1. Målsætning 
2. Arbejdsmiljø 
3. Seniorpolitik 
4. Kompetence og personaleudvikling 

 
I  1999 blev der yderligere nedsat et lønudvalg, som skal fremlægge forslag til instituttets lønpolitik.  
Alle grupperne har haft adskillige møder i årets løb og fremlagt delresultater på personalemøder, men 
ingen af udvalgene har endnu færdiggjort arbejdet. For alle udvalgene gælder, at problemernes omfang og 
karakter har været større end forudset. 
Det er instituttets målsætning, at arbejdet færdiggøres i år 2000 og at udvalgenes afrapportering skal 
resultere i et personalepolitisk redskab, der skal bruges i det daglige arbejde. 
 
7.6. Lokaler/bygninger 
 
Ved den seneste vurdering blev ejendomsværdien fastsat til 20.200.000 kr., heraf udgør grundværdien 
6.231.500 kr.  
Fra 1999 er instituttet omfattet af den iværksatte værdireguleringsordning og foretager afskrivninger på 
statusposten ejendomme og anlæg. 
For år tilbage konstaterede instituttets arkitekt rådangreb i en ældre træbygning. Bygningen er tidligere 
repareret, men en total udbedring af skaderne vil være økonomisk uforsvarligt. Der må derfor forudses en 
nedrivning af bygningen indenfor få år. 
På foranledning af instituttets lokaleudvalg  har arkitekten fremlagt et løsningsforslag på 
lokaleproblemerne, der også tilgodeser  behovet for at opdatere faciliteterne i Bo-huset med bl.a. bad på 
alle værelserne. Derudover er det et højt ønske at få mere plads til laboratoriefaciliteter og overflytning af 
instruktionskøkken til forældreafsnittet i Bo-huset.  
Det foreløbige skitseprojekt beløber sig til  25. mio. kroner. Det er instituttets håb i løbet af nærmeste år 
at opnå finansiering af byggeprojektet. 
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     Anlægsaktiver: 
     Bygninger:   
       Konto 02.13 
1. Beholdning 31/12-1998     
2. Op-/nedregulering - primo 98     
3. Ny primobeholdning 1/1-1999      20.200.000 
4. Anskaffelser i 1999                    -
5. Afgang/salg i 1999                     -
6. Ultimo 1999 (3+4+5)      20.200.000 
7. Afskrivninger i 1999           -180.000
8. Ultimobeholdning 31/12-1999 (6-7)     20.020.000 
      
      
Ejendommens scrapværdi:    
Grundværdi         6.500.000 
Bygninger 2100 kvm a 3.000 kr. pr. kvm       6.500.000 
Værdi fastsat efter rådgivning af arkitekt Ulrik Storm     13.000.000 
       
Ejendommens afskrivningsgrundlag:    
Bogført værdi pr. 1. Januar 1999      20.200.000 
Scrapværdi i overensstemmelse med opgørelse    -13.000.000
Afskrivningsgrundlag         7.200.000 
      
Bygningens levetid fastsat til 40 år = afskrivning  
      
         7.200.000  = afskrivning 
    40    pr. år        180.000 
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8. Grønt regnskab 
 
Instituttets miljøudvalg følger løbende ressourceforbruget på en række områder. Udvalget rapporterer 
periodevis til instituttets ledelse og medarbejderne ved præsentation af forbrugstal på afdelingernes 
opslagstavler. Udvalget blev nedsat i 1998 og det var målsætningen at nedbringe ressourceforbruget på de 
målbare områder med 10% indenfor 5 år. Effekten af kampagnen kan allerede ses på et par områder. Det 
stigende vandforbrug skyldes forøget aktivitet på laboratorierne.  
I forbindelse med anskaffelse af energikrævende apparatur og inventar er instituttets medarbejdere meget 
bevidst omkring energiforbrug. Medarbejderne er endvidere meget opmærksomme på miljøgodkendelse 
af diverse materialer. 
 
Energi: 
 
Finansår 1996 1997 1998 1999
Gas 37.673 kbm 31.764 kbm 32.862 kbm 21.319 kbm
Vand 1.246 kbm 1.116 kbm 1.181 kbm 1.260 kbm
El 240.447 kwh 238.518 kwh 238.390 kwh 230.413 kwh
 
Elforbruget i 1998 er ikke sammenligneligt med de øvrige år på grund af håndværkeres forbrug i 
forbindelse med tagrenovering på instituttet i perioden primo september til ultimo december. 
Gasforbruget i 1999 er faldet på grund af ændret tagkonstruktion med efterisolering samt ændring i de 
gasinstallationer. 
 
Rengøringsartikler: 
 
Finansår   1996 1997 1998 1999
Drynyl liter 40 10 10 30
Gulvrengøring liter 40 20 20 30
All. Reng. liter 20 20 5 20
Toiletrens liter 14 7 14 14
Sanalit liter 12 6 10 12
Klonitol liter 12 0 2 12
Neodisher sæbe kg 48 24 24 24
Neodisher syre kg 24 12 12 12
 
Under hensyntagen til lavest mulige priser er det ofte nødvendigt at indkøbe større mængder. Det kan 
oplyses, at registrering sker på leveringstidspunktet. Der er ikke taget hensyn til lagerbeholdning ultimo 
finansåret. 
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9. Påtegning 
 
 
Fremlæggelse 
 
John F. Kennedy Instituttets virksomhedsregnskab er fremlagt i henhold til Akt 82 af 4. december 1996. 
 
Fremlæggelsen sker for så vidt angår det ordinære årsregnskab med henvisning til Finansministeriets 
bekendtgørelse nr. 1163 af 20. december 1994 om statens regnskabsvæsen mv., §9. 
 
For øvrige oplysninger erklæres, at disse er dækkende, og at dokumentationen herfor er til stede. 
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Bilag 1 
 

Plan for faglige og forskningsmæssige aktiviteter 1999-2000 
 
 
Videreførelse af Centre for diagnostik, rådgivning, behandling og forskning 
 
Center for PKU (nationalt) 
• Diagnostik og igangsætning af behandling af PKU (250 ppt., 6 nye) 
• Færdiggørelse af oversigt over foreløbige resultater af tabletbehandling af unge 
• Metoder til påvisning af deletioner i phenylalanin hydroxylase genet søges etableret 
• Artikel om mutationers betydning for IQ ved PKU hos danske patienter færdiggøres 
• Der arbejdes videre med at danne et phenylalanin-frit rekombinant protein til 

diætbehandling 
• Der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at anvende phenylalanin 

hydroxylase til omdannelse  af phenylalanin i fødemidler 
• Indlede samarbejde med professor Lars Bolund, Århus, om genterapi ved autolog 

hudtransplantation 
• Indlede samarbejde med professor Peter Ebbesen, Århus, om isolering af hepatoblaster fra 

placentæ, med henblik på genterapi 
 
Center for Fragilt X i samarbejde med KAS Glostrup og Center for Handicap, Vangede 
(nationalt) 
• Videreførelse af SPECT/MR-undersøgelser. 
• Cellebiologiske undersøgelser af den RNA bindende funktion af FMRP (fragilt X 

proteinet) 
• Genotype-fænotype analyse af voksne med fragilt X 
• Øjenundersøgelse af patienter med fragilt X med henblik på retinale forandringer 
• Indsamle data vedr. drenge med præmutation, kliniske fund 
• Indsamle data vedr. fænotypisk effekt af anlægsbærertilstand, samarbejde med Stuart 

Schwartz, USA 
 
Center for defekter i energistofskiftet (nationalt) 
• Måling af aktiviteten af kompleks I-IV i elektrontransportkæden samt af 

pyruvatdehydrogenase kan udføres perfekt i muskelbiopsi og med rimelig sikkerhed i 
dyrkede fibroblaster 

• Der etableres en pålidelig metode til måling af plasma koncentrationen af β-hydroxy-
butyrat og acetoacetat 

• Der etableres samarbejde med afdelingsleder, lic.scient. Marianne Schwartz, der udfører 
DNA analyser i mitokondrier 

• Behandling videreføres 
 
Center for ADHD (hyperaktive børn) (regionalt) 
• Forøgelse og effektivisering af indtægtsdækket virksomhed for neuropsykologiske 

undersøgelser. Opgradering til 20 undersøgelser årligt 
• Gennemførelse af  Århus-projekt med raclopid PET til karakterisering af receptorer ved 

ADHD efter perinatal hypoxi hos præmature. 
• Karakterisering ved hjælp af magnet stimulation af parieto-frontal interaktion hos normale 

og ved ADHD 
 
Center for diagnostik og udforskning af fejl i kobberstofskiftet (globalt) 
• Følgende cDNA-kopier af gener, der koder for kobber-transportproteiner, er 

karakteriserede og metoder til påvisning af mutationer etableret: CTR1, HAH1 og COX17 
• Nye metoder er udviklet til påvisning af resterende mutationer forårsagende Menkes 

sygdom 
• Der påbegyndes udvikling af metoder (DGGE) til påvisning af mutationer i Wilson genet 



  

• Genet, der koder for CTR1 bliver karakteriseret og pseudogen lokaliseres 
• Udforskning af E.coli’s kobberpumpe, betydning ved behandling af coli-sepsis 
• Måling af ekstra cellulær superoxid dismutase 
 
Center for genetisk diagnostik og rådgivning af hæmoglobinsygdomme (nationalt) 
• Der arbejdes på øget tilgang af analyser og genetisk rådgivning 
• Metode til påvisning af deletioner i α-globin genet søges etableret 
 
Center for DOPA-responsiv dystoni (under etablering) (nationalt) 
• Et dansk center for hereditær DOPA-responsiv dystoni (diagnostik, behandling og 

rådgivning) søges etableret 
• Der etableres metoder til påvisning af mutationer i GTP-CH1- og PTS-generne 
• Der indleveres artikel til Ugeskrift for Læger om DOPA-responsiv dystoni 
 
Center for trisomi 21 i København. Under etablering (regionalt) 



  

 
Enkeltstående projekter 
 
 
Neurobiologiske undersøgelser 
 
Stress 
• Beregning og begyndende sammenskrivning af data fra undersøgelse af gravide på RH 
 
Kortical udvikling 
• SPECT ved kortical stimulation under søvn hos børn 
• MRI ved perinatal hjerneskade 
 
Bevidsthedsprojekt 
• Karakterisering af korticalt udbredelsesmønster af EEG-ændringer ved bevidstheds-

ændringer under meditation 
• Matematisk analyse af kortikal interaktion ved bevidsthedsprocesser 
 
Dopamin- og serotonin-syntesens betydning for udvikling af alvorlige, familiære psykoser 
(schizofreni og endogene depressioner) 
• der tages kontakt til relevante chefer for kliniske afdelinger med henblik på muligheden 

for at skaffe familiemateriale 
• i bekræftende fald søges den Videnskabsetiske Komite 
• metoder til påvisning af mutationer i generne tyrosin hydroxylase og tryptofan 

hydroxylase undersøges og udvikling initieres 
 
 
Center for vækst og regeneration. 17 samarbejdende forskningsinstitutioner og 
virksomheder 
 
Molekylærgenetiske undersøgelser af imprintede gener, især v. Beckwith-Wiedemann 
syndrom, Ph.D.- projekt 
 
Fortsat mutationsanalyse af PAX6 genet hos danske aniridi-patienter 
 
Opfølgning af CVS mosaicisme-risiko for kromosomsygdom hos fostret, samt forekomst af 
UPD. Fødselsvægt efter graviditet med placentamosaicisme 
 
Genotype-fænotype korrelation ved ATM-mutationer 
 



  

 
Igangsættelse af nye projekter under forudsætning af øget ressourcetilførsel 
2000-2001 
 
PKU 
• et phenylalaninfrit protein testes 
• studier af phenylalanin hydroxylase til fjernelse af phenylalanin i fødemidler fortsættes 
• autolog hudtransplantation med dyrkede fibroblaster tilført cDNA-kopier af 

phenylalaninhydroxylase og GTP cyclohydrolase 
• forsøg med cDNA behandling af isolerede hepatoblaster fra placenta fra PKU-familier 
 
Dansk center for defekter i energistofskiftet 
• metoder til påvisning af mutationer i de ca. 75 gener, der er ansvarlige for syntesen af de 

forskellige enzymkomplekser (I-IV; elektrontranport kæden, pyruvat dehydrogenase, 
citronsyrecyklusenzymer m.v.) 

 
Nordisk center for DOPA-responsiv dystoni 
 
Nordisk center for diagnostik, genetisk rådgivning (prognose) og behandling af familier 
med Wilsons sygdom 
 
Internationalt center for diagnostik af sygdomme forårsaget af defekt cellulær kobber-
transport 
 
Center for genetisk analyse af defekter i dopamin- og serotonin-syntesen som er årsag til 
alvorlige, familiære psykoser (endogen depression, schizofreni) diagnostik, rådgivning, 
behandling 
• metode til påvisning af mutationer i tryptofanhydroxylase genet etableres 
• indsamling af materiale fra familier påbegyndt 
• samarbejde med andre lande om familiemateriale 
• diagnostik, rådgivning og behandling 
 
Kromosomafvigelser 
• Genotype-fænotype korrelation for patienter med små marker kromosomer 
• Tuberøs sclerose (#16) mutationsanalyse 
• Deltagelse i MCN 
• Karakterisering af kromosomafvigelser med nye metoder 
• Undersøgelse af aneuploidi i blastomerer fra befrugtede æg (IVF-embryo’er) 
• Der indledes drøftelser om at skaffe en lægelig uddannelsesstilling i klinisk genetik 
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Bilag 3 

 

Deltagelse i nationale og internationale kongresser og møder 
2nd International Meeting on Copper Homeostasis and Its Disorders: Molecular and Cellular 
Aspects, Ravello, Italien, september 1999 (Lisbeth Birk Møller LBM), Nina Horn (NH), 
Connie Lund (CL), foredrag og posters 
13. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Stoffwechselstörungen. 
Heidelberg, marts 1999 (NH), poster 
4th European Meeting on Mitochondrial Pathology, Cambridge, september 1999 Flemming 
Wibrand (FW), Ulla Gaard (UG), (NH), poster 
37th Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Genova, 
Italien, september 1999 (FW), Anne Romstad (AR), Per Guldberg (PG), Flemming Güttler 
(FG) posters og foredrag 
European Society of Parenteral and Enteral Nutrician. Clinical nutrician and metabolism, 
Stockholm, Sverige, september 1999 Torben Gjetting (TG), Egon Nielsen (EG) 
Nordisk Møde for Genetiske Bioanalytikere, Lund, Sverige, september 1999 (CL) poster 
18th International Winterworkshop, Chemical, Biochemical and Clinical Aspects of 
Pteridines, Arlberg, Østrig, marts 1999 (AR), (PG), (FG) foredrag 
Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser, Odense, juni 1999 (AR) foredrag 
13th Annual Meeting of the European Society for PKU, Malaga, Spanien, oktober 1999 (FG) 
foredrag 
Årlig generalforsamling I PKU-foreningen for Danmark, Odense, april 1999 (FG) foredrag 
European Society of Human Genetics, møde i Geneve, Schweiz, maj 1999 (Karen Brøndum-
Nielsen (KBN), Helle Hjalgrim (HH), Johanne Marie Hahnemann (JMH), Karen Grønskov 
(KG),  posters og foredrag) 
Dansk Selskab for Medicinsk Genetik , møde København med frie foredrag (KG, foredrag) 
2nd European Cytogenetic Conference Wien,  Østrig (KBN og bioanalytiker Elisabeth Larsen 
(ELI) deltog med poster og foredrag) 
IXth International Workshop on Fragile X syndrome and XLMR, Strassbourg, Frankrig (HH 
og bioanalytiker Iben Jeppesen (IJ) deltog med poster) 
Yeast Genetics & Human Disease II, Vancouver, Canada (KG deltog med poster) 
International genomic imprinting meeting, Univeristy of Dublin, Irland (Morten Lorentz 
Pedersen (MLP) deltog med poster) 
Honorary Symposium for Karl-Oluf Nilsson, Malmø, Sverige (JMH deltog med foredrag) 
Danish center for growth and regeneration, Third Annual Symposium, Gentofte (JMH og 
MLP deltog med foredrag og poster) 
11. Nordiska Mötet i Humangenetik, Lund, Sverige (Susanne Timshel (ST) og 4 
bioanalytikere deltog med poster) 
2nd World congress on Biomedical Communication, Amsterdam, Holland (fotograf Preben 
Holst (PH)) 
3. European neuropediatric congress, Nice (Hans Lou (HL)) 
4. Congress on the scientific study of consciousnesness, London, Ontario (Troels W. Kjær 
(TWK), HL) 
Nordisk ADHD Kongress, Reykjavik Jytte Lunding (JL) 
To redaktionsmøder, Acta Pediatrica, Stockholm (HL) 



  

Planlægningsmøde for fælles projekt: 'Dopamine in the regulation of consciousness of execu-
tive function' (finansieret af Carlsberg Fonden og Welcome Foundation, Hammersmith Hos-
pital, London (HL, TWK, Camilla Bertelsen (CB)) 
European Society PKU Torremolinos (HL, Jente Andresen (JA), JL, Kirsten Ahring (KA), 
Ulla Leeth (UL)) 
 
Projektstuderende 
Camilla Bertelsen (Human biologi) 
 
Udenlandske gæsteforskere 
Læge Serap Kalkanoglu, Hacettepe University, Ankara, Tyrkiet 
Michelle Howie, Ph.D., Deakin University, Australien 
Specialestuderende Judith Armstrong, Spanien 
Erasmusstudent Barbara Montserat, Spanien 
Studentermedhjælper Clara Hernandez, Spanien 
Serap Kalkanoglu, Tyrkiet. 
 
Vejlederfunktioner 
Torben Gjetting, ph.d. (daglig vejleder) forsvaret august 1999 
Anne Romstad, ph.d.-studerende 
Lars Riff Jensen, ph.d.-studerende 
Ph.d.-stud. Helle Hjalgrim og Morten Pedersen (Kennedy Instituttet) (forsvaret april 1999) 
Lars Allan Larsen (Statens Seruminstitut)  
Lone Frydelund (Rigshospitalet)  
Louise Ambye (Hvidovre Hospital) 
Peter Born, KI, (ph.d.) (hovedvejleder), forsvaret 1999 
Maria Miranda, Hvidovre Hospital (ph.d.) 
Jytte Bieber Nielsen, KI, (dr.med.), forsvaret 1999 
Dorthe Hansen, KI, (ph.d.) 
Helle Hjalgrim, KI, (ph.d.), forsvaret 1999 
 
Videnskabelige afhandlinger 
Ph.d.-afhandling ved Torben Gjetting: In vitro expression analyses of phenylalanine 
hydroxylase mutations associated with hyperphenylalaninemia in Denmark. Eget forlag. 
Disputats ved Jytte Bieber Nielsen: Rett-syndrom. Progredierende neurodegeneration eller 
normal udviklingsdefekt. LEV. 1999. 
 
Faglige og akademiske tillidshverv 
Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og metode (NH) 
Næstformand i Centerformandskabet for Den lægevidenskabelige uddannelse i Danmark (FG) 
Medlem af bestyrelsen for PKU-foreningen for Danmark (FG) 
Medlem af bestyrelsen for European Society for PKU (FG) 
Formand for the Scientific Advisory Committee ved European Society for PKU (FG) 
Medlem af the Steering Committee of the Maternal Phenylketonuria Collaborative Study 
(FG) 
The Journal of Inherited Metabolic Disease (medlem af redaktionen) (FG) 
Annals of Medicine (medlem af redaktionen) (FG) 
Bedømmer ved en række andre internationale, videnskabelige tidsskrifter (FG, NH) 



  

Censor i genetik ved Den lægevidenskabelige uddannelse i Danmark (FG) 
Censor i medicinsk biokemi ved Den lægevidenskabelige uddannelse i Danmark (FG) 
Censor i molekylær cellebiologi ved uddannelsen i Humanbiologi, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Københavns Universitet (FG) 
Medlem af sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende sjældne handicap (KBN) 
Formand (KBN) og medlem (HH) for DSMGs uddannelsesudvalg  
Lægelig sekretær i Dansk Selskab for Medicinsk genetik (DSMG) (JMH) 
Medlem af DSMGs udvalg vedr. kvalitetssikring af prænatale kromosomanalyser (KBN og 
JMH) 
Kursusleder for specialet klinisk genetik (KBN) 
Medlem af  Dansk Cytogenetisk Centralregisters bestyrelse (KBN) 
Medlem af Statens sundhedsvidenskabelige forskningsråd (KBN) 
Acta Pediatrica (Stockholm) (medlem af redaktionen) (HL) 
Brain Devel (Tokyo) (medlem af redaktionen) (HL) 
Journal Europ Ped Neurol Soc (London) (medlem af redaktionen) (HL) 
Dysf. Brain (Rom) (medlem af redaktionen) (HL) 
Desuden bedømmer ved en række andre videnskabelige tidsskrifter 
Medl. Bestyrelsen Elsass Fonden (HL) 
Medl. Bestyrelsen Børneneuropsykol forening (KN) 
Medl. Bestyrelsen Neuropsykol forening (JL) 
 
Karen Brøndum-Nielsen er reviewer for en række internationale tidsskrifter, bl.a. American 
Journal of Human Genetics og Prenatal diagnosis 
Formand for ”Landsforeningen for Fragilt X syndrom” (Helle Hjalgrim) 
 
Foredrags- og undervisningsvirksomhed 
Dobbeltforelæsning om Det humane Genomprojekt for lægestuderende, Panum Instituttet 
(FG) 
Foredrag om Geners betydning for diæt og IQ ved PKU, PKU-foreningen for Danmark (FG) 
Foredrag om Mutation analysis in hyperphenylalaninemia: Consequences of dietary therapy, 
Den Europæiske PKU-forældreforening (FG) 
Undervisning af bioanalytikere fra Storkøbenhavn og Roskilde i arvelige stofskiftesygdomme, 
herunder PKU (Vibeke Rasmussen (VR)) 
Deltaget med undervisning i 'Åbent hus' arrangement for gymnasieelever i Københavns Amt, 
to dage (FG, NH, LBM, FW, CL, UG, Mette Lander (ML), Annie Jørgensen (AJ)) 
A-kursus for pædiatere, børnecardiologi og neuropædiatri (KBN) 
Ph.d.-kursus og workshop: Sex chromosomes and their involvement in testicular development 
and function. Rigshospitalet (KBN) 
A-kursus for oftalmologer (KBN) 
Forelæsninger i klinisk genetik og cancergenetik for lægestuderende. Panum Instituttet (KBN)  
Forelæsninger i neuroblokkursus for lægestuderende, Rigshospitalet (HH) 
Forelæsninger om præ- og postnatal diagnostik for lægestuderende, KAS Glostrup (HH) 
Kursus i genetisk rådgivning, Nordiska Hälsovårdhögskolan, Gøteborg. Sverige (KBN og 
HH)  
Tværfagligt kursus i klinisk genetik for vordende speciallæger (KBN, kursusleder) 
Workshop-undervisning ved 1st European course on Genetic Counselling in Practice, 
European School of Medical Genetics, Sestri Levante, Italien (JMH) 



  

Undervisning af praktiserende læger om prænatal diagnostik.  Lægedage 1999, Bella centret, 
København (JMH) 
Undervisning i genetik for sundhedsplejesker , Københavns Amt (KBN) 
Foredrag og undervisning (temadage og behandlingsmøder) af medarbejdere i 
socialforvaltning og sundhedssektoren, i Silkeborg, Esbjerg og Frederikshavn (HH)  
Derudover har KBN, JMH og HH haft undervisningstimer  på børne- og gynækologiske 
afdelinger på Sjælland.. 
Instituttets 2 ledende bioanalytikere har afholdt 4 aftenmøder med undervisning af 
bioanalytikere fra kreds 1 og 2 (København og Roskilde) 
Der har været afholdt ”åbent hus” arrangement for gymnasieelever i  lokalområdet 2 dage 
 



  

Bilag 4 
 

Modtagne forskningsmidler fra private fonde m.v. i finansåret 1999    
      
Projektnavn: Tilskudsgivers navn: Modtager: Biokemisk afd.: Kromosom afd.: Neuropæd. afd.: 
Follow-up, PKU National Inst. Of Health Flemming Güttler         175.651,89   
Maternel PKU National Inst. Of Health Flemming Güttler           69.860,75   
Cortical funktion Nutricia Hans Lou   80.000,00 
18 th International Workshop The Plasmid Foundation Anne Romstad 5.500,00   
Støtte til klinisk biokemiske analyser Ludvig & Sara Elsass Fond Hans Lou   300.000,00 
Støtte til klinisk biokemiske analyser Ludvig & Sara Elsass Fond Hans Lou   145.000,00 
European Society of Human Genetics The Plasmid Foundation Karen Grønskov  7.000,00  
Annual Meeting in SSIEM, Genova The Plasmid Foundation Anne Romstad 7.500,00   
Effekten af life-events på graviditet Sygekassernes Helsefond Dorthe Hansen   26.237,93 
Undersøgelse af kobberstofskiftet Fonden af 1870 Nina Horn 30.000,00   
Diagnostcering af mitochondriesygd Købmand Sven Hansen og Hustrus fond Nina Horn 25.000,00   
Effekten af life-events på graviditet Sygekassernes Helsefond Dorthe Hansen   200.000,00 
Effekten af life-events på graviditet Direktør Jacob Madsens Fond Dorthe Hansen   30.000,00 
European Meeting, Cambridge Plasmidfondet Flemming Wibrand 7.500,00   
Kortlægning af dopamins rolle Carlsbergfondet Troels W. Kjær   181.000,00 
Rejselegat Foreningen til Hjertesygd. Bekæmpelse Dorthe Hansen   9.000,00 
Molekylærgenetiske us. v. Parkinsons Dagmar Marshalls Fond Flemming Güttler 60.000,00   
Diagnostik af defekter i gener v/PKU Sygekassernes Helsefond Flemming Güttler 175.000,00   
Effekten af life-events på graviditet Dagmar Marshalls Fond Dorthe Hansen   50.000,00 
Effekten af life-events på graviditet Dagmar Marshalls Fond Dorthe Hansen   50.000,00 
Forebyg og behand af mitrochondriesy Sygekassernes Helsefond Nina Horn 177.917,00   
Molekylærgenetiske us. v. Parkinsons Frantz Hoffmanns Mindelegat Flemming Güttler 50.000,00   
Opståelsesmekanismer af krom. Sygd. Lily Benthine Lunds Fond Michael B. Petersen  50.000,00  
Mælkesyrebakterie Nilab Flemming Güttler 549.895,00   
Molekylærgenetiske us. v. hjertesygd Lundbeckfonden Flemming Güttler 128.000,00     
      
Tilsagn om forskningsmidler pr afdeling   1.461.824,64 57.000,00 1.071.237,93 
I alt for hele instituttet      
     2.590.062,57 
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Samarbejdspartnere 
 
· Professor Niels Tommerup og lektor, læge Zeynep Tümer, ph.d., IMBG, Københavns 

Universitet 
· Overlægerne John Vissing og Lotte Schou, afdelingsleder Marianne Schwartz, 

Rigshospitalet 
· Professor, dr.med. Lars Bolund og lektor Thomas G. Jensen, ph.d., Institut for Human 

Genetik, Århus Universitet 
· Overlæge Jens Michael Hertz, Institut for Human Genetik, overlæge Erik Dupont, 

overlæge, dr.med. Karen Østergaard, Århus Kommunehospital 
· Professor Ole Farver, Danmarks Farmaceutiske Højskole 
· Professor Gerd Multhaup, University of Heidelberg, Tyskland 
· Dr. Ilkka Kaitila, Helsinki University, Finland 
· Professor Julian Mercer, Deakin University, Australien 
· Dr. Jim Camakaris, The University of Melbourne, Australien 
· Professor Stefan Marklund, Umeå University Hospital, Sverige 
· Dr. Wim Kleijer, Erasmus Universiteit Rotterdam, Holland 
· Professor Anthony Monaco og Dr. Michael Francis, University of Oxford, England 
· Vicestatsobducent, dr.med. Nils Højgaard Nielsen, Retsmedicinsk Institut, Københavns 

Universitet 
· Professor Diane Cox, University of Alberta, Canada 
· Professor Peter Byers, University of Washington, Seattle, USA 
· Overlege Terse Rootwelt, lege Morten Pytte, Rikshospitalet, Oslo, Norge 
· Dr. Serap Kalkanoglu, Hacettepe University, Ankara, Tyrkiet 
· Professor Richard Koch, UCLS Los Angeles 
· Professor Harvey Levy, Harvard Medical School, Boston 
· Docent Nenad Blau, Ph.D., Docent Beat Thöny, Ph.D., Zürich 
· Professor Alberto Pontone, Professor Irma Dianzani, Torino 
· Professor Marco A. Zago, M.D., Ph.D., docent Angelina Xavier Acosta, M.D., 

Universidade de Sao Paolo, Brasilien 
· Dr. Thomas Rosenberg, Statens Øjenklinik 
· Professor Hans Hilger Ropers, Max Planck-Institute of Molecular Genetics, Berlin, 

Tyskland 
· Lektor Inger Kjær, Tandlægehøjskolen 
· Dr. Michael B. Petersen, Children's Hospital, Athen, Grækenland 
· Dr. Sarah Nolin, Institute for Basic Research, Staten Island, New York, USA 
· Professor Bernhard Horsthemke, Institut für Humangenetik, Universitätskliniken, 

Essen, Tyskland 
· Dr. Ewa Raypert de Meyts, Rigshospitalet 
· Dr. Elisabeth Preisinger, MIT, Boston, USA 
· Professor PA Jacobs, Wessex Regional Hospital, Salisbury, England 
· Professor Jean Delabar, CNRS, Paris, France 
· Professor Agnete Parving, Audiologisk Klinik, Bispebjerg Hospital 
· Professor David Brooks, Hammersmith Hospital, London 
· Professor Albert Gjedde, Århus Kommunehospital 
· Professor Olaf Paulson, Rigshospitalet 



  

· Overlæge Birgit Peitersen, Hvidovre Hospital 
· Professor Jens Olesen, Amtssygehuset i Glostrup 
· Professor Jørn Olsen, Århus Universitetshospital 
· Professor Thorkild IA Sørensen, Københavns Universitet 
· Professor Ingeborg Krägeloh-Mann, Tübingen 
· Overlæge Peter Hornnes, Rigshospitalet 
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Bilag 6 
 

Bevillingsafregning for underkonti 
 
Tabel 3.1.2. Bevillingsafregning, underkonto §15.64.31.10 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) 
                     Almindelig virksomhed 
 
     Nettoudgifter 

    Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 1999       
1. Bevilling (B+TB) 7.300.000 1.600.000 8.900.000
2. Regnskab 7.528.744 1.852.368 9.381.112
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab -228.744 -252.368 -481.112
4. Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet 0 0 0
4.1 Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
6. Årets overskud -228.744 -252.368 -481.112
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
11. Akkumuleret overskud ultimo 1998 326.407 61.051 387.458
13. Akkumuleret overskud primo 1999 326.407 61.051 387.458
14. Årets overskud -228.744 -252.368 -481.112
15. Akkumuleret overskud ultimo 1999 97.663 -191.317 -93.654
17. Omflytninger mellem underkonti 79.717 306.042 385.759
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 1999 177.380 114.725 292.105
 
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1995 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af 
årene 1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X syndromet og medfødte 
sygdomme i energistofskiftet. Bevillingen er gjort permanent fra 1999, ligeledes ved midler fra 
satsreguleringspuljen, og er med virkning herfra adskilt fra underkonto 15.64.31.10. 
Almindelig virksomhed og opført på underkonto 15.64.31.30. Fragilt X syndromet og 
medfødte sygdomme i energistofskiftet. 
 
Ad pkt. 17 Løn: Kr. 79.717 overført fra  § 15.64.31.30  Fragilt X syndrom og medfødte 
sygdomme i energistofskiftet som fordeling af akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 
1998 mellem almindelig virksomhed og Fragilt X syndrom, jf. tabel 3.1.4. i 
virksomhedsregnskab 1999 og tabel 3.1.2. i virksomhedsregnskab 1998. 
Øvrig drift: Kr. 300.000 overført overskud fra indtægtsdækket virksomhed til edb-
anskaffelser og kr. 6.042 overført fra §15.64.31.30 Fragilt X syndrom og medfødte 
sygdomme i energistofskiftet som fordeling af akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 
1998 mellem almindelig virksomhed og Fragilt X syndrom, jf. tabel 3.1.4. i 
virksomhedsregnskab 1999 og tabel 3.1.2. i virksomhedsregnskab 1998. 
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Tabel 3.1.3. Bevillingsafregning, underkonto §15.64.31.20 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) 
  Diætpræparater 
 
  Nettoudgifter 
  Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 1999      
1. Bevilling (B+TB) 0 9.400.000 9.400.000
2. Regnskab 0 9.101.047 9.101.047
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 298.953 298.953
6. Årets overskud 0 298.953 298.953
Opgørelse af akkumuleret resultat:      
11. Akkumuleret overskud ultimo 1998 0 263.079 263.079
13. Akkumuleret overskud primo 1999 0 263.079 263.079
14. Årets overskud 0 298.953 298.953
15. Akkumuleret overskud ultimo 1999 0 562.032 562.032
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 1999 0 562.032 562.032
 
Mindreforbruget skyldes at flere patienter ikke har indtaget det af Instituttet ordinerede 
kvantum diætpulver. Leverancer af diætpulver planlagt ultimo finansåret blev på grund af 
leveringsproblemer udskudt til finansåret 2000. 
 
Tabel 3.1.4. Bevillingsafregning, underkonto §15.64.31.30 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) 
                     Fragilt X syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet 
 
    Nettoudgifter 
    Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 1999       
1. Bevilling (B+TB) 3.400.000 700.000 4.100.000
2. Regnskab 3.249.058 715.799 3.964.857
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab 150.942 -15.799 135.143
4. Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet 0 0 0
4.1 Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
5. Omflytninger , bevillingstekniske -21.843 21.843 0
6. Årets overskud 129.099 6.044 135.143
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
14. Årets overskud 129.099 6.044 135.143
15. Akkumuleret overskud ultimo 1999 129.099 6.044 135.143
17. Omflytninger mellem underkonti -79.717 -6.042 -85.759
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 1999 49.382 2 49.384
 
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1995 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af 
årene 1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X syndromet og medfødte 
sygdomme i energistofskiftet. Bevillingen er gjort permanent fra 1999, ligeledes ved midler fra 
satsreguleringspuljen, og er med virkning herfra adskilt fra underkonto 15.64.31.10. 
Almindelig virksomhed og opført på underkonto 15.64.31.30. Fragilt X syndromet og 
medfødte sygdomme i energistofskiftet. 
 
Ad pkt. 5.: merforbrug på øvrig drift dækkes af lønbevilling. 
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Tabel 3.1.5. Bevillingsafregning, underkonto §15.64.31.90 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) 
                     Indtægtsdækket virksomhed 
 
    Nettoudgifter 
    Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 1999       
1. Bevilling (B+TB) 0 0 0
2. Regnskab 0 -959.747 -959.747
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 959.747 959.747
6. Årets overskud 0 959.747 959.747
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11. Akkumuleret overskud ultimo 1998 0 589.688 589.688
13. Akkumuleret overskud primo 1999 0 589.688 589.688
14. Årets overskud 0 959.747 959.747
15. Akkumuleret overskud ultimo 1999 0 1.549.435 1.549.435
17. Omflytninger mellem underkonti 0 -300.000 -300.000
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 1999 0 1.249.435 1.249.435
 
Ad pkt. 17.: Overførsel af akkumuleret overskud til almindelig virksomhed til edb-
anskaffelse. 
Ad pkt. 19.: Overskuddet forventes anvendt til investering i nyt apparatur. 
 
 
Tabel 3.1.6. Bevillingsafregning, underkonto §15.64.31.95 John F. Kennedy Instituttet (Driftsbev.) 
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 
    Nettoudgifter 
    Lønsum Øvrig drift I alt 
Resultatopgørelse 1999       
1. Bevilling (B+TB) 0 0 0
2. Regnskab 0 1 1
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0 -1 -1
4. Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet 0 0 0
4.1 Ikke fradragsberettiget købsmoms 0 0 0
6. Årets overskud 0 -1 -1
Opgørelse af akkumuleret resultat:       
11. Akkumuleret overskud ultimo 1998 0 -2 -2
13. Akkumuleret overskud primo 1999 0 -2 -2
14. Årets overskud 0 -1 -1
15. Akkumuleret overskud ultimo 1999 0 -3 -3
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 1999 0 -3 -3
 
 


